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TÉMÁINKBÓL
A MEGYEI 2. KÖRZET
JELÖLTJEI
Az április 7-i szavazás előtt, segítve olvasóink tájékozódását, bemutatjuk Csongrád megye választási körzeteinek országgyűlési
képviselőjelöltjeit, ismertetve
a politikusok programját. Ezúttal
a 2. számú választási körzetben
induló jelöltek mutatkoznak be.
6 - 7 . oldal
VITA: FILMSZAKADÁS
Pokorni Zoltán szerint az MSZP
egyetlen percig sem gondolta komolyan a miniszterek és miniszteijelöltek vitáját, csak show-t
akart, színjátékot. Az MSZP nem
vesz részt sem a miniszterjelöltek, sem a miniszterelnök-jelöltek vitájában - ezt Gál Zoltán szocialista kampányszóvivő jelezte.
2. oldal
A NŐ A PARLAMENT
„DÍSZÍTÓSORA"?
Az országos listát állító pártok
közül a Fidesz-MDF 1, az Új Baloldal 4, az SZDSZ és a Centrum
Párt 5-5, az FKGP és a MIÉP 6-6,
az MSZP 7, a Munkáspárt 11 nőt
delegált saját első 36 képviselőjelöltje közé. Ez is fogódzó, ha
a voksolás előtt mérlegelnénk,
a pártok miként vélekednek
a nők és a politika viszonyáról.
Nő-unió: a 9. oldalon
ERDEI ZSOLT
SZENTESEN PIHEN
Stuttgarti kiütéses győzelme után
Szentesen tölti napjait
Erdei Zsolt ökölvívó, közismert
becenevén: „Madár", aki egyhetes itthonlét után nyugat-európai
útra indul barátnőjével, Boros
Edittel. A sportolót a szentesi
születésű Edit szülei, házukban
látják vendégül.
Családi kör
www.delmagyar.hu
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Még egy környezeti katasztrófa tönkretenné egész Kelet-Magyarországot

Ismét szőkül a Tisza

Egy nemzetközi kutatócsoport
két évvel a tiszai ciánszennyezés
után megállapította, hogy javul
a folyó vízminősége, az élővilág
egészséges. Ennek a halászok is
örülnek, de mindez nem változtat azon, hogy a korábbi halmennyiségnek csupán a töredékét tudják kifogni. Többen fel
is hagytak addigi mesterségükkel.
Az elmúlt hónapokban német,
román, jugoszláv, szlovák és magyar szakemberekből álló nemzetközi kutatócsoport járta be a
Tiszát, hogy két évvel a folyót ért
ciánszennyezés után megvizsgálják annak kémiai és biológiai állapotát. A vízen kívül az üledéket,
a lebegő anyagokat és a folyó élőlényeit - az algákat, a makroszkopikus gerinctelen állatokat és a
halakat - vizsgálták. Az algák, a
kagylók, a csigák, a rovarlárvák, a
rákok, a piócák és a férgek testében semmiféle károsodást nem
találtak. A halak élettani vizsgálatát egy német csoport végezte. A
kutatók arra voltak kíváncsiak,
hogyan hatottak a vízben található kémiai anyagok a halak hormonális rendszerére.
Vizsgálták a Tiszában található
szerves és szervetlen mikroszennyezőket, vagyis a mezőgazdaságban kártevők, gyomok irtására használt mérgező anyagokat.
Megmérték továbbá a nehézfémek mennyiségét a vízben, az
üledékben, a lebegő anyagokban
és bizonyos élőlényekben. Ezeknek a vizsgálati eredményeknek a
kiértékelése még tart. Már most
megállapítható azonban, hogy az
üledékben és a lebegő anyagban
találtak nehézfém maradványokat, a kagylókban viszont nincs értékelhető mennyiség.
Folytatás a 3. oldalon

A folyó lassan újraéled.

Fotó: Gyenes Kálmán

Csepp alakú Európa a Dél-Alföldön

Húsz orvosi
praxis kelt el
a megyében
Két éve törvény írja elő, hogy a háziorvosok alanyi jogon juthatnak
a praxisok működtetési jogához,
ami eladható és örökölhető. A
praxispiacon azonban nincs jelentős mozgás, Csongrád megyében eddig 20 háziorvosi praxis
cserélt gazdát.
A Magyar Orvos című havilapban mintegy félszáz eladó háziorvosi és házi gyermekorvosi, valamint fogászati praxist hirdetnek,
ugyanakkor praxisvásárlásról szóló mindössze kettő olvasható. Az
eladásra kínált praxisok többsége
Dunántúlon és Észak-Magyarországon található, elvétve akad közöttük Békés, illetve Szolnok megyei. Persze nem mindenki hirdet
a Magyar Orvosi Kamara lapjában.
Csongrád megyében, az orvosi
kamara adatai szerint eddig összesen 20 praxis cserélt gazdát. Szegeden a praxis adásvétel törvényi
lehetősége óta mindössze egy
felnőtt háziorvosi praxist adtak el,
nyugdíjba vonulás miatt, egynek
az eladása folyamatban van. Haláleset miatt adták el az örökösök
egy gyermek háziorvosi rendelő
működtetési jogát, s eddig négy
szegedi fogorvos vált meg praxisjogától - tájékoztatott Ladányi
Márta, a városi önkormányzat
osztályvezetője.
Szakértők úgy vélik, azért nincs
jelentős mozgás a hazai praxispiacon, mert nagyon drágán kínálják a jogot azok, akik ezt el
akarják adni. A háziorvosoknál az
árat a körzet nagysága, a lakosság
életkori összetétele és a rendelő
felszereltsége befolyásolja. Általánosságban a működtetési jog átadása körülbelül a praxis egyévi
bevételének megfelelő összeg. Az
eladási értékekről csak becsült
adatok vannak, többnyire három
és hatmillió forint közötti összegért cserélnek gazdát, de bizonyos körülmények esetén lehet
ennél lényegesen több is. A háziorvosi praxisjog megvásárlásához
kedvezményes kamatozású hitel
vehető igénybe.
Folytatás a 3. oldalon

Akár a legmodernebb vasútvonalakon: áramvonalas, minden igényt kielégítő vonat gördül majd a Csongrád megyei
síneken.

Fotó: Tésik Attila

Európai színvonalú motorkocsit mutatott be tegnap a
Magyar Államvasutak a Tiszatenyő-Makó vonalszakaszon. Az igényes kialakítású járművet - többek között - a vásárhelyi, a szentesi és a makói állomáson
is megtekinthették az érdeklődők, akiknek kérdéseire készséggel válaszoltak a szakemberek.
A MÁV járműparkjának jelenlegi műszaki és kényelmi színvonalánál jóval fejlettebb, német gyártmányú
motorkocsi több mint 200 férőhelyes, ebből 136 az
ülőhely. A dízelüzemű motorral ellátott, rendkívül
gazdaságosan üzemeltethető mozdonyt kifejezetten a
kis vagy közepes forgalmat lebonyolító mellékszakaszokra tervezték. Európai szintű berendezések biztosítják a maradéktalan kényelmet: automata mondja
be a következő állomás nevét, fényújság működik a plafonon, továbbá vészhelyzet esetén az utasok is felhívhatják a mozdonyvezetőt az úgynevezett vészbeszélőhelyről.
- Az utastér kényelme eléri a az intercity járatok színvonalát - hangsúlyozta Kaposvári Péter, a MÁV Területi Igazgatóságának igazgatóhelyettese. Mint elmondta, 13 motorkocsit helyeznek üzembe jövőre. A közel
31 millió eurós, azaz majdnem 8 milliárd forintos beruházás célja az, hogy a közeljövőben alakuló regionális társaságok is hatékonyan tudják üzemeltetni a mellékszakaszok vasútvonalait. Kérdésünkre, hogy a nagyobb kényelem a jegyárak emelkedésével is együtt járe majd, a szakember egyértelmű nemmel válaszolt.
A csepp alakú vonatot ma a szegediek is megcsodálhatják.
SZ. A. I.

Nem tervez
jogi lépést
aSOLE
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt napokban a vállalatot
ért támadások miatt a SOLE Rt.
nem tervez jogi lépéseket - nyilatkozta lapunknak a szegedi cég
kommunikációs igazgatója. Nagygyörgy Éva arra a felvetésre, hogy
a Fidesz-MPP országgyűlési képviselője, Koltai Ildikó 2001. novemberi sajtótájékoztatója, amelyen a politikus szintén a szegedi
tejfeldolgozó termékeinek minőségét kritizálta, okozott-e anyagi
károkat a cégnek, azt mondta:
„Egy-két napos megtorpanást
éreztünk a megrendelésekben,
majd minden visszaállt a régi kerékvágásba."
Folytatás a 3. oldalon
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Martonyi Brüsszelben Magas szintű magyar-német eszmecsere a kapcsolatépítésről
a földről, tulajdonról
BRÜSSZEL (MTI)

Az EU-csatlakozási tárgyalások
egész folyamata szempontjából nagyon pozitív fejlemény, hogy Lengyelország ideiglenesen lezárta a tőke szabad áramlásával kapcsolatos
fejezetet - állapította meg a magyar külügyminiszter. Martonyi János Brüsszelben nyilatkozott. A
csütörtöki főtárgyalói fordulón született megállapodás szerint Lengyelország a csatlakozásától számított 12 évig korlátozhatja az uniós

állampolgárok földtulajdonhoz jutását. Az országban letelepedő és
ott földbérleti szerződést kötő egyéni gazdálkodók esetében azonban az
átmeneti időszak rövidebb. Magyarország esetében a tavaly létrejött megállapodás hétéves átmeneti időszakot állapít meg, az országban élő és ott mezőgazdasági tevékenységetfolytatóegyéni gazdáknak
pedig három év után teszi lehetővé
aföldmegvásárlását. Martonyi nem
zárta ki a fejezet újbób megnyitásának lehetőségét.

Funar hecckampánya
KOLOZSVÁR (MTI)

Méltatlan cirkusszá és magyarellenes hecckampánnyá változtatta
a népszámlálást Kolozsváron a város polgármestere, Gheorghe Funar. A szélsőségesen nacionalista
Nagy-Románia Párt (PRM) főtitkári tisztét is betöltő Funar csütörtökön a kolozsvári szeméttelep mellett élő cigányokkal rendeztetett
magyarellenes tüntetést. A polgármester jelenlétében közel száz cigány „Magyar nyelvű iskolát akarunk", „Magyarigazolványt aka-

GLÓBUSZ
MÉLYPONTON A PEZÓ
Eddig nem tapasztalt mélységbe
zuhant szerdán az argentin nemzeti valuta, a pezó az amerikai
dollárral szemben. Kereskedők ezt
azokkal a félelmekkel magyarázták, hogy elmaradhat a gazdaság
talpra állásához szükséges új IMFhitel.
ÖNGYILKOS MERÉNYLET
Az öngyilkos merénylő és három
járókelő vesztette életét a csütörtök délutáni jeruzsálemi merényletben. Többen megsebesültek. Az elkövető Jeruzsálem nyugati részének központjában, egy
bevásárlóutcában hajtotta végre
a robbantást. Rendőrségi és kórházi források szerint sok ember
megsebesült, a sérültek száma
legkevesebb harminc, közülük
hétnek az állapota súlyos.
SZÁZNÉGYÉVES
IGÉNYLŐ
Magyarigazolványt igényelt Gyimesbükkön a 104 éves Antal
András. A mindenki által Pecman Andrásként ismert idős ember 1898-ban született, ő a 551.
személy, aki magyarigazolványt
kért a romániai Bákó megyéhez
tartozó faluban.

Fi

runk", „Mi Attila örökösei vagyunk" feliratú táblákkal tartott
tüntetést. A polgármester az egyik
tüntetőt azonnal kinevezte a cigánytelep képviselőjének és megígérte neki, hogy ebben a minőségében alkalmazni fogja a polgármesteri hivatalban. A kitüntető
polgármesteri figyelemben részesített tüntető elmondta az újságbóknak, hogy a népszámlálás során a telepen élők közül eddig 400
vallotta magát cigány nemzetiségűnek, kilenc románnak és csak
egy magyarnak.

BUDAPEST (MTI)

Elmaradt Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Bárándy Péter
MSZP-s miniszterjelölt vitája csütörtökön a Millenáris Parkban, mivel a vita kapcsán egyeztetést folytató Fidesz- és MSZP-illetékesek
nem tudtak megegyezni a beszélgetés lefolytatásáról. Az MSZP és
a Fidesz között amiatt bontakozott ki nézetkülönbség, hogy a kormánypárt elégedetlen az MSZP által épített színpadi háttérrel, véleményük szerint a szerdai egyeztetésen nem ilyen díszletben állapodtak meg. A Fidesz véleménye
szerint a háttér fogalmába nem fér
bele egy mozgó grafikonokat és
adatokat mutató plazmatévé. A
szociabsták leszögezték, hogy a
háttér ügyében szerdán megegyeztek és véleményük szerint a Fidesz nem kompetens eldönteni,
hogy milyen legyen az MSZP miniszterjelöltje mögötti díszlet.
•
Pokomi Zoltán szerint az MSZP
egyetlen percig sem gondolta komolyan a miniszterek és miniszterjelöltek vitáját, csak show-t
akart, színjátékot. A Fidesz elnö-

BaÜtonBútor

mintatermeiben
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Az Európai Unió bővítéséről és a
kétoldalú kapcsolatokról folytatott megbeszélést csütörtökön
Berlinben a német és a magyar államfő.
Mint a német elnök rezidenciáján, a Bellevue kastélyban lezajlott eszmecsere utáni sajtótájékoztatón Mádl Ferenc elmondta,
a Németországtól kapott támogatás, a kétoldalú pohtikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok minősége mértékadóan hozzájárult
ahhoz, hogy Magyarországgal idén
lezárulhatnak az uniós csatlakozásról folyó tárgyalások. A köztársasági elnök kiemelte a német
nyelvű budapesti egyetem létrehozásához a két délnémet tartománytól, valamint a német szövetségi kormánytól kapott szakmai és pénzügyi támogatást. Mádl
Ferenc az Andrássy Gyula grófról
elnevezett egyetem idén novemberben esedékes felavatására meghívta Budapestre a német szövetségi elnököt.
Johannes Rau elmondta: hazája kívánatosnak tartja és megkísérli előmozdítani Magyarország
mielőbbi belépését az Európai

Mádl Ferencet (balról) Johannes Rau üdvözölte a Bellevue-palota előtt.
Unióba. Egyben örömének adott
hangot azzal összefüggésben, hogy
a berlini Humboldt Egyetemen
tartott előadása alkalmából esz-

mecserét folytathatott Mádl Ferenccel. A budapesti meghívást
megköszönve Rau hozzátette: a
magyar köztársasági elnökkel még

(étkezőgarnitúrák, dohányzóasztalok, pihenőfotelek,
forgószékek)

1 0 %

engedmény

minden fehér és fekete, készleten lévő
garnitúrára
Tájékozódjon kollégáinktól,
s válasszon termékeinkből!

Most pénzt takaríthat

3 0 %

meg!

te „a vitát a vitáról", amely nem
méltó a demokráciához, a magyar választópolgárokhoz és ahhoz
a választáshoz, amelynek óriási
tétje van. Gál J. Zoltán hangsúlyozta: az MSZP azt vallja, hogy
a választókkal és Magyarország
problémáival kell foglalkoznia, és
ez fontosabb, „mint a demokratikus nyilvánosságtól félő Fidesz
meggyőzése arról, hogy a választók érdeke előbbre való, mint a hatalom megtartásának agresszív
akarása". Kijelentette: a Fidesz
megfutamodott. - Orbán Viktor
demokratikus államférfihoz méltatlan magatartása csattanós végét
jelenti a diktátumokra építő,
Nagytakarítás az elmaradt vita helyszínén. MTI Telefotó: Koszácsák Szilárd
egyoldalú kormánypropagandát
ke a tervezett vita meghiúsulását desz a korrekt érdemi vitára to- segítségül hívó országiásnak. A
elemezte, s tartotta véletlennek, vábbra is hajlandó, de „a mindent Fidesz és kormányfője pohtikailag,
hogy Medgyessy Péter szociahsta alulmúló veszekedéshez nem part- morálisan és emberileg megbuminiszterelnök-jelölt egy kora reg- ner". Azt kérte, hogy a szociabsták kott, ezért elkerülhetetlen, hogy a
geb nyilatkozatában már érzékel- péntek reggelig jelezzék szándé- választásokon is vereséget szenvedjen - fogalmazott Gál f. Zoltette, hogy a beszélgetéssorozat kaikat.
tán. A kampányszóvivő közölte:
nem lesz problémamentes. A po~
•
a szociabsták a továbbiakban is
htikus Medgyessy Péter „jövőbeláAz MSZP nem vesz részt sem
tását" úgy értékelte: a kormányfő- a miniszterjelöltek, sem a minisz- készen állnak arra, hogy a televíjelölt már akkor tudta, hogy a meg- terelnök-jelöltek vitájában - er- ziós választási vitaműsorokban
született megállapodás ellenére ről Gál f. Zoltán szociahsta kam- bemutassák az MSZP programját,
„mit művelnek majd párttársai". pányszóvivő beszélt. Leszögezte: amely „visszavezeti MagyarorszáPokorni Zoltán közölte, hogy a Fi- a Magyar Szociahsta Párt befej ez- got a békés hétköznapokba".

Pat Cox
felszólít
PRÁGA (MTI)

Illyés Gyula-emlékév
az együvé tartozásról
BUDAPEST (MTI)

MINDEN MEGRENDELÉSRE

Szeged, Bolyai u. 2.

BERLIN (MTI)

Vita közben váratlan filmszakadás

Húsvéti akciók
a BALATON BÚTOR Rt.

Telefon: 62/479-533
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 9.30-17.00-ig
Szombaton: 10.00-13.00-ig

Elnökök a támogatásokról

engedmény

Önmérsékletre és a kedélyek megnyugtatására szóhtotta fel a Benes-dekrétumok vitájában érintett
feleket az Európai Parlament elnöke. Pat Cox úgy vélte, hogy ezt
a vitát a közép-európai választások
utáni időszakra kellene halasztani.
„Ezekről a dolgokról feltétlenül beszélni kell, de nyugodt légkörben.
Nekünk történelmet kell csinálnunk, s nem a történelmet megismételnünk" - jelentette ki Cox
a cseh parlament felsőházában, a
szenátusban, ahol beszédet mondott, illetve részt vett a témáról
folytatott vitában. Az EP elnökének
a célja, hogy megismerje a vezető
cseh politikusok véleményét a Benes-dekrétumokról.

Ne a kirekesztést, hanem az együvé tartozást, az összefogást tanuljuk és tanítsuk meg az utánunk jövőknek, fogadjuk meg Illyés Gyulának ezt a máig érvényes üzenetét - ezekkel a szavakkal nyitotta
meg Orbán Viktor miniszterelnök
az Illyés Gyula centenáriumi emlékévet csütörtökön Budapesten,
a Petőfi Irodalmi Múzeumban.
Illyés szellemi intézmény volt,
olyan feladatot vállalt magára,
amely túlnőtt az irodalom és esztétika keretein: a magyarság érdekeinek következetes képviseletét - fogalmazott a kormányfő az
hó születésének 100. évfordulóját
köszöntő emlékév megnyitóján.

Orbán Viktor azt mondta, hogy
Illyés Gyula szellemi-lelki támaszt
adott a nemzeti önazonosságában
naponta megtámadott nemzetnek, amelyhez a sors nem volt kegyes a második világháború után
sem. Az ünnepségen Rockenbauer Zoltán, a nemzeti kulturális
örökség minisztere megnyitotta a
kéziratok, fényképek, könyvek és
tárgyak alapján összeállított „Szívem mélyén oly egy vagyok veled" - Illyés Gyula Petőfi-képe című kamara-kiállítást. A kultuszminiszter szavai szerint Illyés
Gyula „életművét és egész lényét
a nemzeti érzés haj szálgyökerei
járják át, gyökérzet, amely nélkül
nem hajt lombot a magyar irodalom fája."

MTI Telefotó/EPA/Wolfgang Kumn.

előtte lesz alkalma találkozni a
közép- és kelet-európai államfők
májusban Szlovéniában esedékes
idei tanácskozásán.

RÖVIDEN
A DÉL-KOREAI PARLAMENT
ELNÖKE BUDAPESTEN
A kapcsolatok továbbfejlesztése,
az 1956-os forradalom és a magyarországi demokratikus átmenet
volt a fő témája annak a megbeszélésnek, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnök csütörtökön Budapesten folytatott Li Man Szuppal, a dél-koreai parlament elnökével. A találkozón a felek megállapították, hogy a magyar-délkoreai kapcsolatok tavaly decemberben, Kim De Dzsung dél-koreai államfő magyarországi látogatásával újabb lendületet vettek.
NYÍLT AZ AGRÁROLLÓ
A múlt évben a Magyar Agrárkamara (MAK) szerint nem záródott, több mint 4 százalékkal nyűt
az agrárolló - mondta Mészáros
Gyula, a köztestület főtitkára. Közölte: a statisztikai hivatal adatai
szerint a múlt évben a mezőgazdasági termékek termelői árai 4,9
százalékkal emelkedtek.
A BICSKEI AKTIVISTA
A Magyar Demokrata Fórum elnökét, tagságát és támogatóit felháborította és megrendítette Ehmann János bicskei lakos durva fizikai bántalmazása és többszöri
megfenyegetése - áll abban a közleményben, amelyet Dávid Ibolya
jutatott el az MTI-hez az MDF
bicskei kampányában részt vevő
férfi bántalmazása kapcsán.
A MOLESZTÁLÓ EZREDES
Tíz hónap, két évre felfüggesztett
szabadságvesztéssel és egy évre
az alezredesi rendfokozatba visszavetéssel sújtotta csütörtökön kihirdetetett elsőfokú, nem jogerős
ítéletében a Fővárosi Bíróság azt
a várpalotai honvéd ezredest, aki
éveken át folyamatosan molesztálta több női beosztottját.
NÉPEGÉSZSÉGÜGY
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(OTH) összességében 70 milliő
forintot ítélt oda civil szervezeteknek a nemzeti n é p e g é s z s é g ügyi programhoz kapcsolódó pályázataik alapján. Az OTH a népegészségügyi program népszerűsítésére való részvételre h i r d e t e t t
meg pályázatot a civil szervezet»
szamara. A felhívásra 168 pályázat érkezett.
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Fellendülhet a makói térség idegenforgalma

A víz
napján

Ne csak a hagymáról...
Az ország százhuszonnegyedik,
a délkeleti régió tizenhetedik
Tburinform-irodája nyílt meg tegnap Makón. A városháza földszintjén elhelyezett információs
bázis hasznos tudnivalókkal áll
a Makóra látogatók rendelkezésére, továbbá a Tburinform-irodák
hálózatán keresztül és más partnerekkel együttműködve szerte
az országba, sőt külföldre is eljuttatja a makói rendezvényekről,
szálláshelyekről és nevezetességekről szóló információkat.
Az egész makói térséget szolgáló iroda átadása egy kétnapos
turisztikai konferencia első napjának záróeseménye volt. A konferencián idegenforgalmi szakemberek tanácskoztak a városháza
dísztermében - többek között - az
országos Tourinform-hálózat lehetőségeiről és különböző turisztikai fejlesztési programokról, az
idegenforgalommal foglalkozó* társaságok együttműködéséről. A
Magyar Thrizmus Rt. szakembere, Kiskéri Krisztina azt a fejlődési ívet vázolta fel, amely a Tourinform-irodahálózatot huszonegy
éves története során jellemezte.
Ezek a központok - az informatika vívmányait is felhasználva képesek egy-egy térséget bekapcsolni a hazai és a nemzetközi
idegenforgalom vérkeringésébe.
A fórum résztvevőit köszöntő
polgármester, Búzás Péter szerint
ez Makónak és a környező községeknek nagy lehetőség, hiszen az
itteni adottságok kiválóak. Makó - többek között - gyógyvízzel
és gyógyiszappal rendelkezik, a
falvakban a vadász- vagy a lovasturizmus szerelmesei találhatják
meg számításukat, de a páratlan
építészeti értékek is vendégcsalogatóak. Ezt egyébként a vállalkozók is tudják: nem véletlenül nőtt
meg a panziók száma az elmúlt
években errefelé.
Az irodát egyelőre a városháza
épületében, rögtön a bejárat mellett, a portával szemben helyezték
el. Tóth Veronika irodavezetőtől
megtudtuk: a központ most munkanapokon reggel nyolctól délután négyig kereshető fel, a
későbbiekben azonban a hétvé-
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Ismerek egy tiszai halászt, akinek a felmenői kétszáz éve űzik ezt
az ősidők óta létező mesterséget. Ö is erre tette fel az életét. Ősei
az elmúlt két évszázad alatt több háborút átvészeltek,
de
mindannyiszor talpra tudtak állni, s közben apárd fiúra örökítették
tudományukat. Az ismerős halász azonban nem engedi, hogy fia
a nyomdokaiba lépjen, mert kilátástalannak látja a tiszai halászat
jövőjét - legalábbis ami abból belátható. Ezt a bizonytalanságot
az a környezeti katasztrófa okozta a lelkében, amely 2000. január
30-án - a sors iróniájaként éppen a neve napján - történt. A
Romániából érkezett ciánszennyezés nem csak a Tisza élővilágít
pusztította el, hanem ezzel együtt az életüket a folyóhoz kötő
embereket is tönkretette.
Ma, a víz világnapján sokaknak eszébe jut az, ami két évvel
ezelőtt történt. A döglött halakról készük képek bejárták a fél
világot, döbbenetet és szörnyülködést váltva ki: hogyan lehet az
ember olyan felelőtlen, hogy egy egész folyó élővilágát elpusztítsa ?
Hát így. Ugy, hogy a szennyezést okozó bányában azóta sem javult
számottevően
a helyzet: sokak szerint az újabb
katasztrófa
bármikor megtörténhet, amíg a környezetre veszélyes
üzemeket
rá nem kényszerítik a megfelelő biztonság előúások betartására.
Ha több ország összefog, háborúkat tudnak megakadályozni, az
ökológiai bombákat mégsem képesek
hatástalanítani.
A magyar szakminiszter is azt mondja: „garantálni kell a
vízellátás biztonságát, az ökorendszerek védelmét, el kell tehát
hárítani a vizeket egyre gyakrabban fenyegető
környezeti
ártalmakat" S hozzáteszi: ez csak széles társadalmi összefogással,
nemzetközi együttműködéssel, a szakmai és civil szervezetek
bevonásával, az állampolgárok aktív közreműködésével
lehet
eredményes.
Igaza van, de mintha még ma is többet beszélnénk az élet eme
fontos elemének megóvásáról, mint amennyit teszünk érte.

Ismét szőkül a Tisza
Folytatás az 1. oldalról

Tóth Veronika a térség idegenforgalmi értékeinek bemutatását is fontosnak tartja.

gén is nyitva lesz. Működése az
irodavezető szerint áttörést fog
jelenteni idegenforgalmi szempontból; mostanáig ez volt az ország utolsó „fehér foltja", ahol az
iroda hiányzott.

Végleges helye egyébként a Korona Szálló főtéri, jól megközelíthető épületében lesz, miután
sikerül befejezni a szálloda rekonstrukcióját. A makói turisztikai konferencia ma folytatódik: a

Fotó: Káinok Csaba

Hagymaházban délelőtt tíz órától délig a határokon átnyúló idegenforgalmi együttműködés lehetőségeiről hangzanak el előadások.
SZABÓ IMRE

IV. Szegedi stabilitáskonferencia

Gazdaság, befektetések, régiók
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi városházán rendezik meg ma a stabilitási egyezmény, illetve a szegedi folyamat
kereteibe illeszkedő negyedik konferenciát. A
tanácskozásra érkezők a regionális politikai
és gazdasági együttműködéssel kapcsolatos
kérdéseket vitatják meg, s arra keresik a választ,
miként lehetne még hatékonyabban ösztönözni új beruházások megvalósítását a délkelet-európai térségben.
A konferencia plenáris ülését fél 10-kor
Bartha László, Szeged polgármestere nyitja
meg, majd felszólal Boros Imre tárca nélküli,
Phare-ügyekért felelős miniszter, Erhard Busek,
a stabilitási paktum különleges koordinátora,

Engjell Skreli albán gazdasági miniszterhelyettes, Nikola Kragulj, Bosznia-Hercegovina külkereskedelemért és gazdasági kapcsolatokért felelős minisztere, Faik Arslani, Macedónia önkormányzatokért felelős minisztere, Kasza József Szerbia miniszterelnök-helyettese, Alfonso Zardi, az Európa Tanács képviselője és Major István, a magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkára.
Szót kap a tanácskozáson Jens Gabbe, az Európai Határrégiók Szövetségének titkára, Aljosa Begovksi macedón gazdasági miniszterhelyettes, Bernardino Mancini, a Közép-Európai
Kezdeményezés igazgatóhelyettese, Matsumoto Kazuo japán nagykövet, Tóth László, a Szegedi Biztonságpolitikai Központ elnöke, Maros-

Szocialista ígéretek
a térség fejlődéséről
Kiskunfélegyházánál félbehagyott
M5-ös autópálya meghosszabbítáA Magyar Szocialista Párt szegedi sát a határig. Valódi munkahelyteországgyűlési képviselőjelöltjei teg- remtést és a térség iparának fejlesznap, Szegeden megtartott sajtótájé- tését ígérte Újhelyi István szegedi
koztatójukon pártjuk választási önkormányzati képviselő, az MSZP
programjáról szólva kijelentették: elnökségének tagja. Géczi József
győzelmük esetén megkezdődhet a kritizálta, hogy a jelenlegi városvetérség valódi fejlődése. Botka Lász- zetés a dorozsmai nagybani piac
ló megyei elnök kijelentette: a korátépítésével kapcsolatban kapkod.
mány Szegeden és környékén nem A politikus úgy vélte, a választáhajtott végre valódi infrastruktúra- sok után, akár kormányzati támofejlesztést, ezért kormányváltás után gatással, sürgősen meg kell valósíazonnal meg kell kezdeni például a tani a piac fejlesztését.
MUNKATÁRSUNKTÓL

vári Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökhelyettese, Selim Beslagic, Tuzla kanton
kormányzója, Nikola Stojsic, a Vajdasági Gazdasági Kamara elnöke is.
A konferencia délután szekcióülésekkel folytatódik. Szó lesz a helyi önkormányzatok befektetést ösztönző tevékenységéről, jogi, törvényhozási, intézményi struktúrájáról, a határon átnyúló együttműködések hátteréről, a
testvérvárosi kapcsolatokról is.
A tanácskozás záró plenáris ülésen részt
vesz Németh Zsolt, a Külügyminisztérium politikai államtitkára is. A konferenciához kapcsolódva a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara épületében Erhard Busek regionális üzleti központot nyit meg.

Magas áion a gyógyítás

Húsz orvosi praxis
Folytatás a11. oldalról

Szegeden az adásvétellel kapcsolatban gondot jelenthet, hogy a
háziorvosi rendelők zöme a város tulajdona.
A szegedi háziorvosoknak március 31 -éig kell választ adni, hogy
megvásárolják-e a rendelőket, ahol
dolgoznak.
Az új háziorvosoknak egyébként mindenütt a megyei orvosi
kamarák adják meg a működtetési jogot, miután az előírt feltételek teljesítéséről a praxisjog új tu-

lajdonosa, várományosa írásban
nyilatkozik. Az önkormányzatoknak azonban jogukban áll a vétó
abban az esetben, ha más a jelöltjük, vagy ha valamilyen ok
miatt nem megfelelő számukra a
pályázó.
Az esetleges viták elkerülése érdekében Szegeden az a gyakorlat,
hogy az önkormányzat a praxisjogát eladni szándékozó orvossal
egyetértésben írja ki a pályázatot
az adott háziorvosi körzet működtetési jogára.
K.K.

Csányi Béla, a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató Rt. munkatársa szerint összességében elmondható, hogy a folyó vízminősége javul, az élővilág egészséges. A vizek biológiai vizsgálatának a jövőben egyre nagyobb
jelentősége lesz. Erre az Európai
Unió is több hangsúlyt helyez.
A víz világnapjához kapcsolódva a Tiszán is számos mérést végeznek. Mészáros Balázs, a Tisza
Halászati Szövetkezet elnöke elmondta lapunknak, hogy az úgynevezett monitoring szolgálat folyamatosan működik, és a szomszédos országok értesítik egymást,
ha szennyezés történik. - Ez azonban nem nyugtat meg bennünket, hiszen a szennyezést nem lehet megállítani a folyón. Az igazi megoldás az lenne, ha a
szennyező forrásokat szüntetnék
meg. Ha ugyanis még egyszer
olyan katasztrófa történne, mint

két évvel ezelőtt, az tönkretenné
egész Kelet-Magyarországot - fejezte ki aggodalmát Mészáros Balázs, aki huszonhét olyan környezetre veszélyes bányáról tud Romániában, mint az Aurul (ma
Transgold) elhíresült nagybányai
üzeme.
A vízminőség javulásának a halászok is örülnek, de ez nem enyhít a katasztrófa okozta gondjaikon, amelyek nem ritkán mindennapi megélhetésüket fenyegetik.
Többen kényszerűségből fel is
hagytak addigi mesterségükkel. A tiszai hal korábban márkanév
volt, de ezt az értékét elveszítette.
Régen tíz-húsz mázsa halat is fogtam egy nap alatt. Ehhez képest
nemrég az egyik varsában egy hét
után csupán két keszeget és egy kérészt találtam - mondta Mészáros Balázs. A szövetkezeti elnök
szerint a halászokat magukra hagyta a kormány, pedig korábban támogatást ígért számukra.
HEGEDŰS SZABOLCS

Az ügyészség még nem tudja, milyen a tej minősége

Nem perel a SOLE
Folytatás az 1. oldalról

Mint megírtuk: a SOLE Hungária
Rt. hosszanfriss tejének minőségét
kérdőjelezte meg Koltai Ildikó fideszes országgyűlési képviselő. A politikus által kifogásolt fehérjetartalommal kapcsolatban ellentmondásba ütköznek az állítások. Ráadásul a termékek szárazanyagtartalma - amelynek alsó határértékét a Magyar Élelmiszerkönyv
követeli meg - szakértők szerint
megfelel az előírásoknak.
A SOLE Hungária Rt.-t minőségi kifogásokra hivatkozva
- egy magánszemély feljelentette a Szegedi Városi Ügyészségen. Pigniczky József, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője ezzel kapcsolatban elmondta: az ügyben feljelentéskiegészítést rendeltek el. Ez egy eljárás
elindításának kezdete, ami azt jelenti, hogy szakértőt és tanúkat
hallgatnak meg, valamint adatokat
gyűjtenek az ügyészség munkatársai.
A szóvivő azt is elmondta, hogy
ha nem találnak terhelő adatot a
szegedi tejfeldolgozó termékei el-

len, akkor megtagadják a nyomozást.
A SOLE Hungária Rt. vezérigazgatója tegnap Budapesten megtartott sajtótájékoztatóján érthetetlennek nevezte a SOLE-termékek
elleni kifogásokat. Gerry Lenihan
kijelentette: a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet laboratóriuma által elvégzett jegyzőkönyvek nem
támasztják alá a kifogásokat.
A cég vezetője a vállalat eredményeivel és terveivel kapcsolatban
kijelentette: tavaly több mint 30
százalékkal, 30 milliárd forintról
40 milliárdra növelte árbevételét
a SOLE Hungária Rt. - jelentette
ki tegnap Budapesten tartott sajtótájékoztatóján a cég vezérigazgatója, Gerry Lenihan.
A vállalat jegyzett tőkéjét 2001ben a cég olasz szakmai befektetője 1 milliárd 900 millió forintról 2 milliárd 760 millió forintra emelte, ezzel jelezve, hogy
hosszú távon kíván jelen lenni a
magyar piacon. A cég idei tervei
között 45 milliárdos árbevétel és
2 millárd 600 millió forint értékű
magyarországi beruházás szerepel.

Tápéról indul az erős ember, s a Rekordok könyvéig halad

Különös viszonyról szól Csáth Géza groteszk színműve

A szerelmi háromszög
problematikája

Kocsig húzza kocsiját

Valló Péter rendezésében ma este
mutatják be a Kamara-Tantuszban Csáth Géza ritkán, de mindig
nagy sikerrel játszott színművét, A
fanikát. A darab főszereplőjét, a
férjet így jellemzi a szerző: „Pertics
Jenő ötvenéves, alacsony, elhízásra hajlamos. Jó és udvarias ember,
könnyen elérzékenyülő. Túl gyengéd apa és férj. Dolgozik reggeltől
estig, hogy ellássa a gyerekeit. Szereti a hivatalát, és bizonyos állati
örömmel végzi a szokásos munkát." A parádés szerepet Korognai
Károly alakítja, egykori vígszínházi kollégái, Szabó Gabi és Kaszás
Attila játsszák a másik két főszerepet.

Aranyi László napi rendszeres edzéssel készül a Rekordok könyvébe kívánkozó kirándulásra.
„Nem fogja megcsinálni! „Biztos sikerül neki!" Ő, kérem, egy rendkívül elszánt, akaraterős ember!" Ezekkel a szavakkal ajánlották
a figyelmembe Aranyi Lászlót a kollégái az Ativizig tápéi telephelyén. Az 55 éves portás egy
304 kilogramm súlyú féderes parasztkocsi elhúzására vállalkozott. Aranyi László a szekeret a Komárom-Esztergom megyei Kocs falujába vontatja.
- Sok esztendős hagyomány immár, hogy
Kocson - ahol ugyebár egykor feltalálták a
kocsit - évente kocsihúzó fesztivált rendeznek.
Idén június 15-én és 16-án ad otthont a fesztiválnak ez a Tata és Mór közötti település, s
arra gondoltam, a szegediek hírét-nevét egy igazi, világraszóló nagy bravúrral öregbítem beszélt a Rekordok könyvébe kívánkozó vállalkozásáról Aranyi László, aki elmondta: június 5-én indul majd el Tápéról, s 10 nap alatt
265 kilométeres távon át kell vonszolnia a szekeret, ami egyébként esténként szállása is

lesz. Találkozhatnak majd Aranyi Lászlóval a
zsombóiak éppen úgy, mint akik mondjuk
Soltvadkerten, Kiskőrösön, Dunaföldváron,
Seregélyesen, Székesfehérváron, Móron vagy
Dadon élnek.
- Bírni fogom, miért ne bírnám? - nyugtatgatott Aranyi László, amikor szóba került,
hogy a Dunántúlon bizony dimbes-dombos terepen is vonszolnia kell a négykerekűt. - Hídja, én egész életemben sportoltam. Valaha
távgyaloglóként értem el sikereket, s azóta is
a mozgás, a fizikai erőpróba a legkedvesebb
időtöltésem. Már megkezdtem a rendszeres
edzéseket a kocsi kirándulásra - a tápéi Ativizig-teleptől, ahol dolgozom, egészen az algyői
körforgalomig és vissza húzom a kocsit. Ezt
a 16 kilométeres távot egyébként már megtettem 2 óra 45 perc alatt, ezért úgy vélem, joggal reménykedhetem abban, hogy júniusban
sem fogok kudarcot vallani.
Aranyi vállalkozását többen is támogatják.

Fotó: Gyenes Kálmán

így például a nem hétköznapi vállalkozás
főszponzora a tápéi részönkormányzat mondta el Kószó Zoltán képviselő. Az útra Rétfalvi Róbert triatlonista fogja elkísérni kerékpáron Aranyi Lászlót.
A „Nomád 2002" elnevezést viselő produkció szervezésével járó teendők nagy részét pedig Polonkai Sándor tápéi vállalkozó végzi,
aki mindig is nagyon vonzódott a különleges
teljesítményeket produkáló, erőt próbáló sportokhoz.
S hogy miért vállalkozik egyáltalán egy 55
éves portás a kocsihúzásra?
- Nemcsak magamnak akarom bebizonyítani, hogy még mindig remek kondícióban
vagyok, hanem a fiataloknak is szeretnék példát mutatni. A sportnak élj, ne a drognak! így hangzik az én jelszavam. Nagyon remélem,
hogy sokan meghallgatják majd ezt az üzenetet - fogalmazott Aranyi László.

- A szerelmi háromszög örök
emberi problematika, kínos dolog
mindhárom érintett számára mondja a színészi feladatot vállaló direktor. - A polgári társadalomban hihetetlenül feszes korlátok között zajlik az élet. Ugyan
minden titokban történik, valójá
ban mindenki tudja az igazságot.
A rendezőnk, Valló Péter - aki egy
igazi, régi, szegedi polgári családból származik - nagyon ért ahhoz,
hogy megmutassa az 1911 -ben
íródott Csáth-színmű finomságait, veretességét, patináját, ezért élvezetes volt vele a próbaidőszak.
Korognai Károly úgy véli, igazgatói teendői mellett nem játszik sokat, tavaly a Portugál főszerepét
alakította, nemrégiben pedig Alföldi Róbert Szentivánéji álom-produkciójában a megbetegedett Kocsis Györgytől vett© át Sipák Ferenc
szerepét. Valló Péterrel korábban
már többször dolgozott együtt Sopronban és a Vígszínházban.
- Péterrel mindig jó kapcsolat
volt közöttünk, szeretem a rendezői munkamódszerét. Amikor
tavaly nyáron A kékszakállú herceg várát készítette elő a szabadtérin, azt mondta: rám férne, hogy
eljátsszak egy jó szerepet egy ala-

pos rendező irányításával. Csáth
darabját javasolta, amit nem ismertem. Amikor elolvastam, rögtön tudtam, Pertics Jenő szerepe
egy igazi színészi jutalomjáték
aminek nem lehet ellenállni. Á
darab első felvonása egy kisgyermek betegségéről és haláláról szól
ami mindig megrendítő. Számomra különösen, hiszen nekem is van
egy pici lányom. Csáth instrukciói szerint Perticsnek sokat kell sírnia. Ez nálam nem úgy működik,
hogy megnyomok egy gombot és !
zokogni kezdek. Úgy éreztem, ha
rögtön, már a rendelkező próbán
nem tudom felszakítani a könnyzacskóimat, akkor később sem
megy majd. Ezért nagy levegőt vettem, és végigzokogtam a próbát.
Valló Péter döbbenten nézett, de
megnyugtattam. A legnagyobb kihívás mégis az volt, hogy van az
előadásban egy harmincperces monológom. Valójában nem is monológ, hiszen nem egyedül vagyok a
színpadon, a többiekhez beszélek
Brillírozni kell, virtuóz játékot kiván, hogy ne legyen unalmas, I
ugyanakkor egyben maradjon a jelenet.
Az előadás érdekessége, hogy a
színészházaspár a színpadon is férjet és feleséget játszik. - Igazgatói j
teendőimet a próbák mellett is el
kell látnom, így Gabival az utóbbi napokban a színpadon ldvül alig
találkozunk. Amikor kiválasztottuk a darabot, kértem, jól gondolja meg, hogy elvállalja-e Perticsnét.
Végül azt válaszolta, annyira jó a
szerep, hogy nem tud neki ellenállni. Csáth darabjában kemény, de
igaz gondolatok vannak a házasságról, amelyek kicsit mind- j
kettőnket megviseltek. Azonban
régi motorosnak számítunk, már
tizenkét éve vagyunk házasok, sok
szerepet játszottunk már együtt, ez
sem okozott problémát közöttünk
H.ZS,

BÁTYI ZOLTÁN

Leleplezték Szentesen Tisztújítást tartottak a közgazdászok
Tráser Ferenc lett
a főiskolás csalót
az új elnök

CD-lemezeket és videokazettákat ka eredetileg az volt, hogy mindkínált alacsony áron az interne- össze néhány napig tartja a nyitott
ten feladott három hirdetésében hirdetési rovatban a felhívását, s
egy budapesti főiskolás. ígérte: pos- miután összejön kellő mennyiségű
tai utánvéttel küldi a megren- pénz, leveszi a hirdetést, megszündelőknek a csomagot. Az ér- teti a bankszámlát. A csomagra
deklődők meg is kapták a külde- feladóként egy nem létező szegedi
ményt, amelyben a megrendelt utcán lakó nem létező személy neáru helyett csupán régi, értékte- vét tüntette fel, s amikor a szentelen könyvek voltak. A csomagon si sértett a nyílt hirdetési rovategy nem létező szegedi utca nem ban felhívta a leendő megrendelők
létező lakója szerepelt feladóként. figyelmét a vásárlási lehetőség kéA Szentesi Rendőrkapitányságra tes voltára, a fiatal főiskolás is írt
érkezett állampolgári feljelentés egy üzenetet, amelyben „megünalapján kezdett el az ügyben nyo- nepelte" magát. Az öröme nem
mozni Radványi István rendőr tarthatott sokáig, hiszen minden
főtörzsőrmester, aki természete- valószínűség szerint - mivel a sérsen előbb a hirdetésben megadott . tetteket ért kár az esetek nagy rételefonszámon próbálkozott. Az szében meghaladja a tízezer forinelőfizető nevét nem tudhatta meg, tot - csalásról van szó. A főiskolás
hiszen a szám Dominó-kártyás te- jelenleg is jár órákra, miután a
lefonhoz tartozott. A nyomozó ez- szentesi kapitányságon egy éjjel
után a postai utánvétre megadott beismerő vallomást tett. A pórul
bankszámlaszám alapján bukkant járt megrendelők várhatóan visszaa számla tulajdonosára, még kapják a pénzüket.
időben. Mert afiatalemberszándéB.G

Tisztújító közgyűlést tartott tegnap, Szegeden, a Pick Szabadidő Központban a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Csongrád megyei szervezete. Három év munkájának értékelése után az eddigi elnök, Égető
Emese, valamint a korábbi elnökség tagjai lemondtak tisztségükről.
A közgazdászok egyhangú szavazással Tráser Ferencet (aki eddig az
alelnöki tisztet töltötte be), a Szegedi Tudományegyetem gazdasági és
műszaki főigazgatóját választották meg elnökké. Az új alelnök Lengyel Imre, az elnökség tagjai: Bartos András, Báthori János, Gyányi Attila, Horváth Gyula, Kiss Piroska, Klonkai László, Papp István,
Schneider Klára, Sebőkné Paragi Ilona, Szeri István, Vereczkei Andrea és Zsolnai Aliz.
A közgyűlésen Sárközy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár a gazdasági alkotmányosság kérdéseiről tartott előadást.

Életem... álmaim

dos Pál Alapítvány kuratóriumának
elnöke avatja fel. Este 19 órától emlékhangversenyt rendeznek a Tisza Szállóban, amelyen fellép Gregor József, a SZTE JGYTFK Kardos
Pál Női Kara Ordasi Péter, a Karolina Általános Iskola Czakóné Forgách 'Gabriella, a Béke utcai Általános Iskola Korsósné Balogh Katalin, valamint a Szegedi Bartók
Kórus Rozgonyi Éva vezényletével.

(Pertics fenő).

KISGAZDAFORUM GIDAIVAL

MATOLCSY
MÓRAHALMON

A Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában Horváth Dezső újságíró és Pataki Ferenc festőművész nyitotta meg tegnap kollégánk,
Schmidt Andrea Életem... álmaim című tárlatát. Lapunk fotóriportere 1995 óta állít ki rendszeresen, Szegeden kívül bemutatkozott már
Frankfurtban, Budapesten és Nizzában is. Képei számos díjat nyertek
már különböző rangos fotópályázatokon.

Fotó: Gyenes Kálmán

Fotó: Miskolczi Róbert

HÍREK
Gidai Erzsébet egyetemi tanár, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi karának
dékánja, országgyűlési képviselő
tart előadást a Független Kisgazdapárt által szervezett fórumon. A
rendezvény március 24-én, vasárnap este 18 órakor kezdődik az
FKGP szegedi székházában, a Ttleki utca 3. szám alatt.

Ma este Kardos Pálra
emlékeznek
Kardos Pál Liszt-díjas szegedi karnagy születésének 75. évfordulója
tiszteletére a szegedi önkormányzat és a kiváló zenepedagógus nevét viselő alapítvány kezdeményezésére emléktáblát lepleznek le ma
16 órakor a Szegedi Tanárképző
Főiskola egykori épületénél (Szeged, Szent Ferenc u. 25.). Lapis
András szobrászművész alkotását
Szőnyi Erzsébet zeneszerző, a Kar-

Házaspár a színpadon: Szabó Gabi (Perticsné) és Korognai Károly

A mórahalmi Mórakert Szövetkezet agrárlogisztikai központját
adja át március 23-án, szombaton
Matolcsy György gazdasági miniszter. A tárca vezetője részt vesz
a szövetkezet zárszámadó közgyűlésén, s megtekinti a Gazdasági
Minisztérium támogatásával
épülő mezőgazdasági inkubátorcentrumot is.
ELŐADÁSOK AZ IH-BAN

Micsoda az ember? Mitől ember

az ember? - ezekre a kérdésekre
keresi a választ Veres Sándor pszichiáter professzor előadásában
pénteken 19 órától a szegedi Ifjúsági Házban. Utána Biblia világa:
Történeti áttekintés címmel Almási Tibor teológia-professzor tart
előadást.
KIÁLLÍTÁSOK
A FIÓKKÖNYVTÁRAKBAN

A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtaraiban a következő könyvtörténeti kiállítások tekinthetők meg
március 27-éig: Szeged első nyomdája a Csillag téri fiókkönyvtárban, A magyar könyvnyomtatás
kezdetei a dorozsmai fiókkönyvtárban, a Régi magyar várak az
északvárosi fiókkönyvtárban, Térképek, metszetek a régi Magyarországból a Kálvária téri fiókkönyvtárban, Művészi illusztrációk a 18-19. századból a rókusi
fiókkönyvtárban, illetve Régi
gyar könyvek a tápéi fiókkönyvtárban.

•MŰSOR-HIRDET

PÉNTEK, 2002. MÁRCIUS 22.

Európa hullámhosszán
A Magyar Rádió Szegedi Stúdiója és a temesvári Rádió öt évvel ezelőtt, 1997 márciusában indította el
Európa hullámhosszán címmel közös, kétnyelvű eurorégiós műsorát, amelyhez tavaly a szabadkai rádió
is csatlakozott. Az évforduló alkalmából tegnap a szegedi stúdióban sajtótájékoztatón számoltak be a partnerrádiók vezetői az együttműködésük eredményéről. Mint elhangzott: azzal, hogy pontos információkat közvetített az európai és a regionáhs kapcsolatokról, a műsor nagyban hozzájámlt a hármas határ térségében az eurorégiós folyamatok felerősítéséhez. Bot-
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Ki megy a Parlamentbe?

Háromnyelvű rádióműsor a hármas határ mentén

MUNKATÁRSUNKTÓL

É

ka László, a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott: az Európa hullámhosszán „a bizalom új minőségét teremtette meg" a Duna-Körös-Maros-Tisza
Eurorégióban. A műsort támogató Esély a Stabihtásért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Mécs László szerint az elmúlt évszázad tanulsága, hogy a térségben a
konfliktusok megoldása csak békés, demokratikus
úton történhet. Varga Zoltán szegedi stúdióvezető elmondta: ennek a gondolatnak a jegyében készülhet a
jövőben már három nyelven - magyarul, románul és
szerbül - a műsor, amit középhullámon is szeretnének
sugározni. Az Európa hullámhosszán támogatására egy
alapítvány létrehozását is tervezik Szegeden.

Pető Iván a kormány
törvénysértéseiről

A városé
a ruhagyár
MUNKATÁRSUNKTÓL

MUNKATÁRSUNKTÓL
Tűrhetetlen és megengedhetetlen, hogy a Fidesz-MPP közpénzekből finanszírozza a saját kampányát - fogalmazott Pető Iván, a
Szabad Demokraták Szövetségének országos ügyvivője a párt tegnapi tájékoztatóján. A politikus
számos konkrét példával támasztotta alá a legnagyobb kormányzópárt által elkövetett törvénysértéseket.
Pető Iván egyúttal felhívta a választók figyelmét arra, hogy ápri-

lisban a tettek és ne a szavak alapján adják le voksaikat, hiszen az
ország számos területén nem érzékelhető az a fejlődés, amit a
kormány képviselői oly gyakran
emlegetnek. A szabad demokrata
ügyvivő kijelentette: pártja nem
száll be az ígérgetési versenybe,
gazdasági programjuk két hangsúlyozott tényezője a megvalósítandó adóreform, valamint a szakképzett munkaerő megbecsülését
biztosító diplomás-minimálbér,
ami a mindenkori minimálbér
duplája.

Megszületett a döntés a felszámolás alatt álló Szegedi Ruhagyár sorsáról, ám ennek írásbeli megerősítése csak hétfőn várható.
Információink szerint a hitelezői
választmány tegnapi ülésén elfogadta a szegedi önkormányzat által létrehozott konzorcium, a "Iriflex Kft. ajánlatát, a feltételekben
szóban megállapodtak a felek, ám
a részletek még nem ismeretesek.
Az eredményhirdetésre hétfőn kerül sor, ekkor munkásgyűlésen a
dolgozókat is tájékoztatják.

A Csillag tértől a dómig lehet karikázni

Hosszabbodik a bicikliút
Április végére elkészül a Csillag teret és Szent György teret összekötő kerékpárút, így biciklisáv vezet majd Felsővárostól egészen a Dóm
térig. A Szilién sugárúton védett gyalogátkelőhelyeket építenek.
Kiásták a Római körúti kerékpárút
alapjait, s épülnek a Szilléri sugárúti biciküsávot keresztező gyalogátkelőhelyek is. A szegedi kerékpárút-hálózat bővítése március
második hetében kezdődött. A
most készülő, 1300 méter hosszú
szakasz a Szent György teret és a
Csillag teret köti össze. Az építés
költsége 19 milhó forint.
A József Attila sugárút Szent
György tér és Nagykörút közötti részén a jelenlegi járdaszegélyen kívül alakítják ki a kerekezők közlekedősávját, amelyet átvezetnek a
kereszteződés túloldalára. A bicik-

liút a Római körút páros oldalán
fut tovább, majd „befordul" a Szilléri sugárút Hajós utcai oldalára, s
halad egészen a Csillag térig.
A Szilléri sugárúton az útfelület
jobb beosztásával alakítják ki a kerékpárutat. A sugárút Tabán utca
felőli oldalának szélső sávját ugyanis eddig túlméretezett parkolóként
használták az autósok. A gépjárművezetők megnyugtatására gyorsan leszögezzük: a várakozóhelyeket nem szüntetik meg a 2 méter
széles kerékpárút építése miatt:
csupán keskenyebbre szabják a sávokat, a korábbinál jobban kihasz-

nálva az útfelületet. A Hajós utca,
Fecske utca és Retek utca kereszteződésében terelőszigetekkel védett gyalogátkelőhelyeket építenek. A munka befejeztével a bicikbsták a Csillag tértől a Retek utca
és a Szilléri sugárút felől egyaránt
védett sávban juthatnak el egészen a Dóm térig.
A tervek szerint a közeljövőben
tovább bővül a jelenleg mintegy
30 kilométer hosszú szegedi kerékpárút-hálózat. A Csongrádi sugárút Szent István tér és Rózsa utca közti részén 1800 méter, a Dóm
tér és Dugonics tér között 450 méter, Kecskéstelep és Szentmihály
között 1300 méter, a Belvárosi hídon 700 méter hosszú bicikliút épül.
NY. P.

Képviselőjelöltek és közönségük.
Egyetlen rossz ízű jelzőt sem mondtak a mikrofonba - sem az újszegedi képviselőjelöltek, sem a közönségük a tegnapi lakossági fórumon, a hangulat mégsem a jelenlegi kormány melletti szimpátiát tükrözte.
A Bálint Sándor művelődési házban megszervezett választási eszmecserére csak a MIÉP képviselőjelöltje,
Tárkány István n e m tudott eljönni, de pártjának
egyik jelenlevő, fiatal képviselője azért megvédte a MIÉP-et, mondván, igaztalanul vádolja egy hozzászóló
azzal, hogy vissza akarná állítani Magyarország Trianon előtti határait. Csongrád megye 1. számú választókerületének jelenlegi képviselőjét, Rákos Tibort (Fidesz-MPP) viszont legfőbb riválisa, a szocialista párti Újhelyi István védte meg, aki egyébként a
politikában ritka béke és a kívánatos szájíz elősegítése végett ajándékot is hozott társainak - egy tál képviselőfánkot.
Rákos, mint maga is ehsmerte, nehéz helyzetben
volt a fórumon. A hét jelenlevő jelölt bemutatkozása után ugyanis n e m sok jó szó hangzott el a Fideszkormány négyéves ténykedéséről. Takács János például fölemlegette a közbeszerzés nélküli autópályaépítést, a különleges képességű (láthatatlan) Kaya
Ibrahimot, a főtisztviselők kinevezése körüli anomáhákat és mintegy összefoglalásként idézte Torgyán Józsefet: „Tolvaj kormány!" Mire Újhelyi kijelentette, egyebek mellett azért kell leváltani a mostani kormányt, mert tisztességből megbukott, ez
azonban nem jelenti azt, hogy a Fideszben mindenki tisztességtelen lenne. Ő például jól ismeri Rákos

Újra Berta
a dékán
Újabb három évre Berta Árpádot
választották a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjává az intézmény tanácsának tegnapi ülésén. A nyelvészprofesszor 1999 júliusától vezeti a kart, és mandátuma ez év június végén jár le. A következő három évre vonatkozó tervei között
a nyelvészprofesszor kiemelte a
régóta helyhiánnyal küszködő intézmény nyáron kezdődő átalakítását. Az épület pincéiben fénymásoló szalont, melegkonyhát, büfét, írószer- és könyvesboltot hoznak létre. A tetőtér beépítésével
38 kétszemélyes munkaszobát alakítanak ki az oktatók számára. Az
épület négy udvara közül kettő fölé tetőt húznak, és alatta minden
emeleten zsibongót építenek ki.

Védett gyalogátkelők is készülnek a Szilléri sugárúton.

Fotó: Miskolczi Róbert

H.SZ.

Tanácskozás a császármetszésről
Szülés császármetszéssel a fő témája a Szülészeti Perinatológiai és Aneszteziológia Társaság mai, szegedi kongresszusának, amit az
MTA Biológiai Központidban rendeznek. A
mintegy 400 résztvevő között szülészek, altatóorvosok, újszülöttekkel foglalkozó gyermekgyógyászok és jogászok lesznek.
A tudományos tanácskozás fő témájának az
ad aktualitást, hogy az utóbbi időben emelkedik a császármetszések száma, aminek okát
nehéz megmondani, de közrejátszik az is: a

nők a későbbi nőgyógyászati problémák elkerülése érdekében, illetve a magzat egészségéért való aggódás miatt gyakrabban kérik, hogy
császármetszéssel segítsék világra gyermeküket.
A szegedi nőgyógyászati klinika igazgató
professzora, Pál Attila ugyanakkor azt mondja: a szülészorvosok nem szívesen vállalkoznak orvosi indok nélkül császármetszésre,
mert ez a módszer nem kevés veszéllyel jár:
az anyai halálozás 16-szor, a méheltávolítás

Fotó: Miskolczi Róbert

10-szer gyakoribb a császárnál, mint „normál" szülésnél. Császármetszéskor bekövetkezhet nagy vérzés, s könnyebb a fertőződés
veszélye - állítja a professzor. A szülészek fő
szempontja, amikor mérlegelik a császármetszés lehetőségét, hogy a magzat milyen állapotban van az anyaméhben, illetve az, hogy
az anya medencéje és a magzat mérete között
nagy-e a különbség. Vannak olyan esetek,
amikor viszont szakmailag kötelező elvégezni a császármetszést.

Tibort, aki a kivételek között foglal helyet, hiszen megőrizte tisztességét. A szocialisták demokratikus fordulatot akarnak, a bűnösöket felelősségre vonják, legyenek bármelyik pártban vagy holdudvarban, ám kormányra kerülve nem fognak boszorkányüldözésbe.
Lévay Endre kisgazdapárti jelölt megszólítva érezte magát és kijelentette, pártelnökének ami a szívén,
az a száján, s az ominózus mondatot a tolvaj kormányról azért mondta, mert - igaz. A közönség - közel százan - soraiban többen szükségét érezték, hogy Rákos
Tibort a személyének szóló rokonszenvükről biztosítsák, ám ez nem akadályozta őket a Fidesz-kormány kemény bírálatában. A kisebb pártok iránti
szimpátia keltésében leginkább három jelölt jeleskedett, az Újszegeden is nagyon népszerű Molnár Gyula, a Centrum színeiben induló „zöld" zenész, biológus és környezetvédő, Kormos Tibor, az ex szegedi színigazgató, aki az SZDSZ jelöltje és Apáti Sándor, aki a szociáldemokrata pártot képviselte. Legkevesebbet a munkáspárti Zsivity Demeter beszélt, de
akkor ingyenes oktatást, ingyenes orvosi ellátást és
a nyugdíjkorhatár visszaállítását ígérte. A közönséget leginkább a nyugdíjasok helyzete érdekelte, a legtöbbször az Országimázs Központ és működése ítéltetett el és a Fidesz-politikusok „lekezelő modora".
Ez utóbbiról Újhelyi Istvánnak egy dakota közmondás jutott eszébe: „Attól, hogy eltakarod, még n e m
vagy nagyobb a Napnál".
A beszélgetést Kiss Ernő, a művelődési ház igazgatója vezette, példás szigorral őrködve az „időtényező"
és a tárgyszerű hangvétel betartásán.
S. E.

Egymilliós kárt okoztak a pusztító lángok

Kiégett lakásában
töltötte az éjszakát
Még nem fejeződtek be a vizsgálatok, így a s z a k é r t ő k t e g n a p
még nem t u d t á k megmondani,
hogy mitől gyulladt ki Szegeden, a H o n t Ferenc utcai panelházban egy első emeleti lakás.
Mint azt megírtuk: szerda reggel a tűzoltóknak több mint egy
óráig tartott, míg eloltották a lakástüzet a Hont Ferenc utca Sbben. A lakás előszobája kiégett,
közben a p á n i k b a esett lakók
közül többen p i z s a m á b a n és
hálóingben menekültek az utcára.
Révész János tíizvizsgáló elm o n d t a , több oka is lehet a
tüz keletkezésének. - Elképzelhető, hogy amikor munkába indult a tulajdonos, a cigarettájából
kieső parázs lobbantotta lángra a
lakásban felhalmozott ruhanemüket. Számos körülmény közrejátszhatott a tűz keletkezésében, a szándékosság azonban kizárható - fogalmazott a szakember.
A lakás szinte lakhatatlanná
vált, az előszoba teljesen kiégett,
a bejárati ajtó szintén, de még az
erkélyajtó kerete is kiszakadt, az
ablakok pedig kitörtek. A panelház közös képviselője, Gondi Árpád szerdán már „szerzett" ú j aj-

tót, így az éjszakát a kiégett lakásban tölthette F. András, aki n e m
akart á t m e n e t i szálláson aludni.
A szerencsétlenül járt férfi szabadságot vett ki, hogy ki tudja
takarítani a részben kiégett ingatlant. Ám, mivel F. András rokkant, közlekedni is csak mankó
segítségével tud, egyedül nehezen boldogul. - A legnagyobb baj,
hogy a ruháim is megégtek, alig
maradt valami, amit felvehetnék
- mondta a férfi.
"tegnap délután a közös képviselő segítségével elkezdték kipakolni a megégett lakást. - Ha én
n e m csinálom meg, n e m segítek
neki, akkor senki m á s - fogalmazott Gondi Árpád, aki ismerősei és barátai segítségével távolítja el a szénné égett romokat.
Különböző karitatív szervezetek ruhaneműt és háztartási eszközöket a j á n l o t t a k föl, a Szociális Iroda pedig valószínűleg
egyszeri gyorssegélyt nyújt F. Andrásnak. A lakás nem volt biztosítva. A közös képviselő a tűz által
okozott kárt mintegy egymillió
forintra becsüli. Azt, hogy a lakás
tulajdonosa ezt az összeget honnan fogja előteremteni, még senki sem tudja.
A. T. J.
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
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, közel 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.

A 2. számú Csongrád megyei választókörzet (Ásotthalom, Domaszék,
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Rúzsa, Zákányszék, Dorozsma
és Szeged nyugati része) jelöltjei

Akikre szavazhatunk
1. Balogh László (Fidesz-Magyar Polgári Párt,
MDF)
2. Rácz Béla (Munkáspárt)
3. Nagy Sándor (Szabad Demokraták Szövetsége)

4.
5.
6.
7.

Bakai Csaba (Magyar Vállalkozó Egységpárt)
Festő Szabó László (MIÉP)
Géczi József (Magyar Szocialista Párt)
Pancza István (Független Kisgazdapárt)

BAKAI CSABA (Magyar Vállalkozó Egységpárt)

BALOGH LÁSZLÓ (Fidesz-Magyar Polgári Párt, MDF)

- Altalános és országos érdekegyesítést kívánok megvalósítani a hazai autóstársadalom és a magyar
vállalkozói szféra érdekében - ismerteti programját a képviselőjelölt. - Mindkét társadalmi réteg
ugyanis európai összehasonlításban méltatlan és méltánytalan elnyomás alatt szenved a túlzott
adózás és az autózás hihetetlenül
megnövekedett költségei miatt,
holott Magyarországot, a költségvetést a 900 ezer vállalkozó (és az
autósok) tartják el.

Balogh László harmadszor indul
országgyűlési képviselőjelöltként
a 2. számú választókerületben. Első alkalommal még nem, másodszorra azonban már sikeresen vette az akadályt és bejutott a parlamentbe. A harmadik megmérettetés előtt Balogh szeretne köszönetet mondani választókerülete polgárainak, hogy az elmúlt 4 évben
az ország legszebb munkahelyén
tudta képviselni az érdekeiket.
Márpedig az elért eredmények
azt mutatják, hogy Szeged és a
környező települések érdekeit jól
képviselték az Ország Házában.
Balogh megjegyzi, Szeged például
az elmúlt 4 év alatt több pénzt kapott fejlesztési elképzeléseire, mint
az azt megelőző egy évtized alatt!
S hozzá teszi azt is, hogy a környező települések - Mórahalomtól
Ásotthalomig, Domaszéktől Öttömösig - erőteljesen fejlődnek.
Ennek két „oka" van: az egyik,
hogy szorgos, tenni akaró emberek
lakják ezeket a közösségeket. A
másik: ez a kormány fel merte vállalni, hogy minden jelentős pénzforrást ne a fővárosban hasznosítson, hanem a vidéken lakók számára is XXI. századi infrastruktúrát, ebből adódóan pedig megfelelő életformát biztosítson.

A Magyar Vállalkozó Egységpárt
(MAVEP) színeiben induló országgyűlési képviselőjelölt azt ígéri,
amennyiben megválasztják, Szegeden két nagyméretű, ingyenesen
használható parkolót alakítana ki,
s ezáltal csökkenhet a városban a
zsúfoltság, valamint a levegő
szennyezettsége. A mezőgazdaságban a biopack- és a biodízel-

programmal több ezer gabonatermelőnek segítene kiutat találni
jelenlegi nehéz helyzetéből.
Bakai Csaba azonnali összefogást kezdeményezne a régió országgyűlési képviselőivel, hogy
nyomást gyakoroljanak a kormányra az országhatárig megépítendő autópálya ügyében.
- Tanulmányok igazolják - fejtegeti Bakai Csaba - , hogy ahol autópálya épül, ott tíz-tizenötszörösére emelkedik a befektetések száma, amelyek új munkahelyeket
teremtenek. Ennél pedig nincs
fontosabb a szegedi és a Szeged
környéki falvak lakói számára.
Sajnos az elmúlt ciklus országgyűlési képviselői - szerinte - nem
tudták megoldani a régió gondjait, ezért a családok a Dél-Alföldről a fejlettebb térségekbe, elsősorban a Dunántúlra vándoroltak.
Bakai Csaba egyik nagy egyéni

NEVJEGY
Szegeden született 1962-ben, nős, két gyermek apja. Autószerelő, gépjárműtechnikus, de közép- és felsőfokú szállításszervező végzettséget is szerzett. 1986 óta vállalkozó. 1990-94 között önkormányzati képviselő, 2000 januárja óta a Magyar Autósok Pártjának országos elnöke - azóta újra aktívan politizál. A vállalkozók érdekében a Magyar Vállalkozó Egységpárt (MAVEP) jelöltjeként indul a
választásokon.

győzelmeként említi meg, hogy
tavaly októberben a kormánnyal
folytatott tárgyalások során sikerült megakadályozni a benzin jövedéki adójának felemelését. Mivel idén júliusban újabb áremelések várhatók, a MAVEfj amennyiben a parlamentbe kerül, ezt megpróbálja megakadályozni. A régióban olyan alapítványt is szeretne létrehozni, amely támogatja a
kultúrát, az egészségügyet, a sportot, a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket. Éppen ezért azt tervezi, négyéves képviselői fizetéséről is lemond, és az összeget a
nemes célokra utalja át. „Ingyen
szeretném álasztóimat szolgálni"
- teszi hozzá.

Balogh László választókerülete,
mint mondja, a jugoszláv hábo-

FESTŐ SZABÓ LÁSZLÓ (MIÉP)

GÉCZI JÓZSEF (Magyar Szocialista Párt)

A MIÉP-en belül elsősorban a jogi, igazgatási és külpoUtikai kérdésekkel foglalkozik Festő Szabó
László. - Az említettek mellett a
párt agrárpolitikájával is foglalkozom, hiszen jogtanácsosi munkám mellett nyolc esztendeje őstermelőként is dolgozom - sorolta széles körű politikai feladatvállalását a képviselőjelölt, aki Tárkány István városi elnökkel együtt
megpezsdítette a MIÉP szegedi
szervezetének életét.
Festő Szabó László szerint elsősorban azért tudna eredményesen
lobbizni a térség fejlődéséért, mert
más pártok jelöltjeivel szemben a
parlamenti munka során teljesen
háttérbe szorítaná a pobtikát. Párthovatartozástól függetlenül
azon leszek az Országgyűlésben,
hogy a Csongrád megyei képviselőket összefogjam, és együtt küzdjünk a közös célokért - hangsúlyozta. Festő Szabó László elsősorban
a közlekedési infrastruktúra, és a
hagyományos iparágak támogatása mellett kötelezte el magát. Reményei szerint parlamenti munkájával elősegítheti, hogy Szeged gazdasági és kulturális területen is
meghatározó régióközponttá váljon.

Az 1989. évi rendszerváltás lényegét az adná, ha az egész társadalom
részesülne a hasznából. Ezért én,
mint ahogy a szocialista párt minden politikusa, a jóléti rendszerváltást sürgetem - fogalmazott Géczi
József terveiről beszélve. Majd így
folytatta:
- Azt szeretném jómagam is elérni, hogy ebben az országban mindenki polgár legyen, ne csak az, aki
a Fideszre szavaz. Erősödjön meg a
középosztály, s ez képezze a társadalom gerincét, de a szegényeknek
is legyen lehetőségük az emberhez
méltó életre, gyerekeiknek pedig a
felemelkedésre. Ezért tartom különösen feleplezőnek, hogy miközben a Fidesz folyamatosan a családok támogatásáról beszél, négy éve
egyeden forinttal sem emelkedett a
családi pódék. Ezen változtatni kell
- mondta Géczi József. Hozzátette:
- Viszont minden olyan pozitívumot, ami a jelenlegi kormányzathoz
köthető, meg kell őrizni. Az én szememben az a döntő szempont, ki
milyen ember, mennyire demokrata. Azt pedig, hogy milyen elveket vall, alá kell rendelni az ország,
á térség érdekeinek. Nem kell annak más pártból kilépnie, netán az
MSZP-be belépnie, aki azt szeretné,
hogy lobbizzak érte. Hiszen egy térség van és egy Magyarország. Az
immár 14 éve tartó politikai munkám során azt tapasztaltam, hogy
Szegeden belül, Szeged és térsége,
Szeged és a megye, valamint Szeged

NEVJEGY
Festő Szabó László 1962ben, Szegeden született, keresztény családban. A JATE
Állam- és Jogtudományi Karán
szerzett diplomát, később ügyvédi, és jogtanácsosi szakvizsgát is tett. Angolul beszél, egy
hét hónapos fiúgyermek édesapja. Amellett, hogy jogtanácsosként dolgozik, Balástya
melletti birtokán őstermelő.
A MIÉP-nek 2001 nyara óta
tagja.

A MIÉP jelöltje fontosnak tartja a népességfogyás megállítására
létrehozott program megvalósítását, amelynek egyik legerősebb pillére a főállású anyaság intézményének kidolgozása, továbbfejlesztése. Ugyanakkor a családi adózás
és a családi adókedvezmények támogatását és továbbfejlesztését is
fontos feladatnak tartja.
A MIÉP-nek nincs kifogása a
külföldi tőke Magyarországra
áramlása ellen, de akárcsak az országban, úgy a régiónkban is a
magyar vállalkozások hatékonyabb, és megfelelő arányok szerinti támogatását szeretné megvalósítani.
A közbiztonság megerősítésében
jogászként Festő Szabó László a
törvényi háttér újragondolását tekinti kiemelt feladatnak. - Csak
megerősödve, magyarként, és teljes jogú tagként léphetünk be az
Európai Unióba - szögezte le a
képviselőjelölt a párt országos álláspontjával összhangban.
- Lokálpatrióta vagyok, szeretem Szegedet, nem is akarok máshol élni. De úgy vélem, sokkal többet ki lehetne hozni ebből a városból - tette hozzá Festő Szabó László, a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje.

rúk idején sokat szenvedett. Rengeteg lehetőségtől esett el, olyanoktól, amelyek adottak voltak,
de az említett körülmények miatt
nem használhatták ki őket. Ezt
kellett kiegyenlíteni az elmúlt időszakban. Éppen ezért van még tennivaló bőven. Ilyenek például a
szegedi infrastruktuális fejlesztések, az autópálya megépítése, a
Tisza-hidak, az ásotthalmi ideiglenes határátkelő állandóvá tétele, a
mezőgazdaságban dolgozók számára megfelelő források biztosítása az EU-csatlakozásra való felkészüléshez.
A képviselő(jelölt) bízik abban,
hogy a megkezdett programot folytatni tudja, az itt élők boldogulására, s annak az értékrendnek a
megvalósítása céljából, amelynek
első lépései nyomán megkétszereződött a minimálbér, hatéko-

NÉVJEGY
Balogh László országgyűlési képviselő 1957-ben született Kalocsán.
Ott érettségizett, majd a budapesti Római Katolikus Hittudományi
Akadémián folytatta tanulmányait. Szegeden a Magyar televízió körzeti stúdiójának volt a munkatársa. Nyolc évig képviselte pártját,
a Magyar Demokrata Fórumot a szegedi közgyűlésben, ahol a kulturális bizottság tagja, közbiztonsági tanácsnok, később frakcióvezető volt. Az 1988-as választásokon, a 2. számú választókerületból,
egyéni jelöltként került be a parlamentbe.

NAGY SÁNDOR (Szabad Demokraták Szövetsége)

- Közel tizenhárom esztendős
múltra tekint vissza pohtikai pályafutásom. Vallom: minden lépcsőfokot végig kell járni - utalt
Nagy Sándor arra, hogy ötévnyi
párttagság után lett önkormányzati képviselő, és most megméretteti magát az országgyűlési választásokon. - Nyolcévnyi önkormányzati képviselőség után tudom, a
szegedieket rendkívül aggasztja,
hogy az elmúlt négy esztendőben
elveszett a helyi politikai közélet
tisztasága is - fogalmazott Nagy
Sándor. A képviselőjelölt pártja
legfontosabb országos célkitűzésével egyetértve a tisztességes közélet
és a régió kapcsolatrendszerében visszaállítását nevezte egyik legrengeteg tehetsége» és egoista em- fontosabb feladatának.
ber dolgozik. Ideje lenne már ezt a
- Választókörzetem lakóinak
sok tehetséget összefogni. Ugyan- negyven százaléka Szeged környéis a Dél-Alföld az elmúlt tíz eszten- ki településeken, elsősorban meződőben még tartotta magát, ám a gazdasági tevékenységből él. Ezért
tartalékok kezdenek kimerülni, s kiemelt figyelmet kívánok fordítaha nem tudunk koordinációt meg- ni az agrárium helyzetére, amevalósítani, le fog süllyedni ez a kör- lyet az elmúlt négy évben a mezőzet.
gazdasági politika katasztrofális
- Van egy régi rögeszmém is - helyzetbe sodort - mondta Nagy
folytatta Géczi József. - Mégpedig Sándor. Parlamentbe jutása esetén
az: a jóléti rendszerváltás után be fog a mezőgazdasági termelés közvetkövetkezni egy erkölcsi fordulat is. len támogatásának megreformáMa a politikában sajnos még a be- lásáért lobbizna. - A régió felé az
tyárbecsület sem működik. S ez autópálya hiánya a kormány legnem csupán a politikusok magán- nagyobb adóssága, ezt a beruházást
ügye, hiszen az állandó viták követ- meg kell csinálni a következő cikkezményeit a lakosság is nagyon lusban - szögezte le.
megérzi. Ideje lenne már véget vetNagy Sándor a gazdaság élénkíni az ebtek befelé forduló marako- tését nem csupán az adók 18 szádásának - véli Géczi József
zalékosra csökkentésével képzeh
el. - A Fidesz az infláció alultervezésével 300 milliárd forintot költhetett el a parlament ellenőrzése
nélkül. Mi ezt a pénzt három csoGéczi József 1950-ben született Kiskunmajsán. Az általános iskoportba osztva használnánk fel lát Pusztamérgesen végezte, majd a szegedi Radnóti Miklós gimnájelentette ki Nagy Sándor. Százziumban érettségizett. A JATE jogi karán doktorált 1976-ban, s kémiüiárd forint az adócsökkentést
sőbb diplomát szerzett az ELTE bölcsészkarán is. A Szegedi Hidokompenzálná, ugyanennyit költemányegyetemen, a jogi kar politológiai tanszékén dolgozik. Az MSZP
nének infrastrukturáhs fejlesztéalapító tagja, 1991 óta országgyűlési képviselő. Kiskundorozsmán él,
sekre, és az egészségügy megreforfelesége dr. Vizi Ilona gyermekorvos, két fia a jogi kart végezte el.
málására is. - Szeretnénk, ha olyan
egészségügyi biztosítási rendszer

NEVJEGY

nyabbá vált a családtámogatási
rendszer, az otthonteremtő program, a diákhitel, a Széchenyi-terv.
- Mindezek a polgárok összefogásának eredményei - mondja Balogh László.

alakulna ki, amelyben minden beteg mögött, annak érdekeit képviselve ott állna a biztosító - adott
betekintést az SZDSZ egészségügy-fejlesztési elképzeléseibe Nagy
Sándor.
A Szabad Demokraták Szövetsége nem csupán az adózás szabadságát akarja visszaállítani. Meg
kell szüntetni a közszférában dolgozók félelmét a pohtikai retorzióktól, és el kell érni, hogy a vállalkozókat ne fenyegethesse politikai indokok alapján az APEH tette hozzá Nagy Sándor, alri szerint 2003. január elsejétől a sorkatonai szolgálatot is el kell törölni.

NÉVJEGY
Nagy Sándor 1967-ben született Szentesen. Programtervező matematikusként szerzett diplomát, egy országos
nagyvállalatnál dolgozik. Két
gyermek édesapja. A Szabad
Demokraták Szövetségének
1989 óta tagja, a szegedi önkormányzati képviselő-testületbe 1994-ben került be. Az
SZDSZ Szeged városi elnökévé
1999-ben választották meg.
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A 2. számú körzetben indulnak
PANCZA ISTVÁN (Független Kisgazdapárt)

RÁCZ BÉLA (Munkáspárt)

Pancza István, a Független Kisgazdapárt képviselőjeként nyolc éve
képviseli pártját az országgyűlésben. Most azért vállalja a megmérettetést, mert magát ma is gazdálkodónak tartja, s ebből adódóan
szeremé a gazdálkodói réteget képviselni a Parlamentben, amelyért
az elmúlt 8 év alatt kiállt és érdekeiért harcolt. Pancza azt vallja,
hogy komoly tapasztalatot, rutint is
kölcsönzött neki a 8 éves országgyűlési ténykedés. A kilenc településen
és környékén élő gazdák rendszeresen hozzá fordulnak tanácsért, segítségért, s ő ezeknek a kéréseknek
igyekszik minden körülmények között eleget tenni, annál is inkább,
mert gazdálkodóként belülről is ismeri a megoldásra váró problémákat, napi gondokat. Hozzá teszi
még, hogy erre a vidékre jellemző
a gazdag tanyavilág, a homokhátságon különösen Rúzsa és Zákányszék körzetében állnak olyan sűrű
tanyacsoportok, amelyek lakói kizárólag a mezőgazdaságból élnek.
Azt lehet mondani, hogy voltakép-

- Amennyiben elnyerném a választók bizalmát, képviselőként
azokon az embereken szeretnék
segíteni, akik önhibájukon kívül
sodródtak a szegénységbe. Sajnos
jelenleg Magyarországon nagyon
sok ilyen sorsú család küzd a mindennapi megélhetéséért - kezdte
programismertetőjét Rácz Béla.
- Hazánk egy alapvetően mezőgazdasági ország, s ezért mindent
meg kell tenni annak érdekében,
hogy ne csupán ez az ágazat fejlődjön, hanem az erre épülő élelmiszeripar is versenyképes legyen.
Feldolgozóiparunk fejlesztését pedig nem hitelekkel képzelem el mondta Rácz Béla - , hanem olyan
termelési és értékesítési biztonság
megteremtésével, ami lehetővé teszi a folyamatos munkát. Amíg a
termelő meg tud élni a földjéből,
nem fogja külföldinek eladni. Ha
pedig virágzó a mezőgazdaságunk,
az erre épülő ipar is biztos megélhetést nyújthat a munkásságnak.
De ehhez a biztos megélhetéshez
alapvetően változtatni kell a bérezési rendszeren. Az ugyanis tarthatatlan állapot, hogy eddig csak az
árak érték el a nyugat-európai szintet, a fizetések pedig meg sem közeb'tik azt - tette hozzá.

NEVJEGY
Pancza István, országgyűlési képviselő, 1943-ban Hódmezővásárhelyen született.
Távközlési felsőfokú végzettsége van, 28 évig dolgozott a
Matávnál, 1990 óta magángazdálkodó, családi gazdaságot hozott létre. Nős, három
gyermeke van. A Független
Kisgazdapártnak 1989 óta
tagja, jelenleg a párt alelnöke,
s a Csongrád megyei szervezet elnöke. Pancza István 1994-től tagja a Magyar
Országgyűlésnek.

pen annyian laknak tanyán, mint
a falvakban.
Úgy érzi, ha a kisgazdapárt nem
kerülne be az országgyűlésbe, s
nem lenne, aki képviselje a gazdálkodók érdekeit, az tragédiával felérő eredmény lenne! Egyre többen
érzik ezt a veszélyt, s ő reméli,
hogy a választópolgárok megteszik
azt a szükséges lépést, amely nem
engedi meg a kisgazdák kiesését.
Magyarán: voksaikkal segítik majd
a párt képviselőinek bejutását az
Ország Házába. Ezt egyébiránt,
annál is inkább reálisnak tartja,
mert a kopogtatócédulákat a 9 településen, meg a tanyavilágban, ő
maga gyűjtötte, s érezte, hogy az ott
élők, de különösképpen a gazdálkodók, erősen kötődnek a kisgazdákhoz és tőlük várják a boldogulást.
Esélyeiről szólva Pancza István
azt mondja: megítélése szerint az első háromban mindenképpen benne lesz, ezáltal a második körben való megmérettetést is vállalja. Mindenesetre tisztességes kampányt
folytat, annak ellenére, hogy a kisgazdákat az elmúlt időszakban rengeteg támadás érte.

A szegedi körzet problémáira kitérve Rácz Béla ehsmerően szólt a
napjainkban zajló csatornázási és
útépítési programról, s a munkanélküliséget nevezte meg legnagyobb gondként. Ezért szerinte új
munkahelyek teremtésére kellene
nagy összegeket fordítani, de nem
szabad megfeledkezni a régi munkahelyek megőrzéséről sem. Valaha Szegeden jól működő faipari,
bőripari, textilipari vállalatok adtak munkát a dolgozóknak, ám
ezek mára már megszűntek, mint
ahogy a nagy hagyományú kon-

Hungerit a kifogástalan minőségért
Az országot a közelmúltban elárasztotta az „ismeretlen" eredetű helyről származó, előhűtött
csirke tonnája, mely emberi, sőt állati fogyasztásra egyaránt alkalmatlan. A történtek különösen szakmai körökben váltottak ki nagy felzúdulást, ezért a régió legjelentősebb baromfifeldolgozó cége, a HUNGERIT vezérigazgatóját,
Magyar Józsefet k é r t ü k fel véleménye m e g f o galmazására.
- A mai vállalat elődje Szentesen, egy 1922ben alapított magáncég volt. Az 1947-ben bekövetkezett államosítást követően a cég több
átalakulást, rekonstrukciót ért meg, komoly
bővítések történtek, melyre tizenkét év alatt
mintegy hétmilliárd forintot fordítottunk. A
privatizációt követően, 1991-ben már 800 milliós nyereségünk volt, száznyolcvan dolgozóval. Az elmúlt év lezárt eredménye szerint 1550
dolgozó állított elő 20,7 milliárdos árbevételt.
A beruházások során első feladataink közé
tartozott az ISO 9002, mára a 9001 minőségi
előírás megszerzése, négy éve pedig az igen szigorú HCCP minősítésnek, s ezzel a közös piaci
elvárásoknak a cégünk tökéletesen megfelel.
A feldolgozásra szánt szárnyasok hozzávetőleg
130-150 kilométeres körzetből érkeznek hozzánk. Kapcsolatunk a termelőkkel 1994-re datálódik, ekkor vásároltuk meg és üzemeltük be
a vágósort. Munkakapcsolatunk korrekt, probléma esetén annak gyors és tisztességes megoldására törekszünk. Az évente megkötésre kerülő
szerződésekben határozzuk meg a feltételeket,
melyben pontosan körülhatároltak az elvárásaink és a kötelezettségeink Szerződött termékeinket menet közben szigorúan ellenőrizzük, a takarmányra ugyanez vonatkozik. Nagyon odafigyelünk arra, hogy sem antibiotikum, sem adalékanyag a táplálékláncba nem kerülhet be, ezt
rendszeresen kontrolláljuk, de maga a rendszer
is kizárttá teszi. Mindezzel azt szerettem volna
érzékeltetni, hogy a HUNGERIT a többi hazai
baromfifeldolgozó céghez hasonlóan nagyon
sok figyelmet és igen komoly összegeket fordít
az általa bel- és külföldön egyaránt forgalomba hozott termékek kifogástalan minőségére.
Mi például 30-35 országba szállítunk a termékeinkből. Közöttük Japánba, Tajvanra, SzaúdArábiába, sőt a Kanári-szigetekre, míg a legna-

gyobb felvevőpiacunk a német, olasz, francia és
az osztrák. A kiszállított termékeinkkel kapcsolatos minőségi reklamáció mindössze ezrelékekben mérhető, ami elenyésző, s ez köszönhető a nagyon szigorú minőségi ellenőrzésnek.
- Vezérigazgató úr! Mi a véleménye a közelmúltban az egész országot elárasztó „ismeretlen" eredetű, antibiotikummal agyonkezelt, fogyasztásra alkalmatlan baromfitermékekről?
- Mindenekelőtt: a magyar baromfiipar rengeteget költ a közös piaci előírások betartására. Talán nyugodtan mondhatom, a magyar állategészségügyi ellenőrző hivatal sokkal szigorúbb, mint maga a közös piac. Úgy az ISO, mint
a HCCP minőségi elvárások arra kötelezik a
cégeket, hogy folyamatos kontroll mellett magas minőségi elvárásoknak feleljenek meg, ennek pedig egyetlen célja van: a fogyasztó csak
jó, kifogástalan minőségű terméket kapjon.
Nagy kérdés, kik és miért adták ki erre az emberi, sőt állati fogyasztásra is alkalmatlan termékre az engedélyt? Még egyszer mondom: a hazai fogyasztókra rázúdított termékek még kutya-macska eledel céljára sem alkalmasak! A lédig csomagoláson nem jelennek meg sem a termelők, sem a forgalmazók adatai, holott ez azért
valamiféle garancia lehetne. Ne akarják megetetni a magyar lakossággal azt, ami ott kinn
már állateledelnek sem alkalmas! A fogyasztók
elvesztett bizalma nem pótolható semmiféle
profittal. Mindehhez semmi extrát nem kell tenni, csupán feltüntetni a szükséges, előírt adatokat, s nem lejárt szavatosságú, hitvány minőségi termékkel elárasztani az országot. A magyar
piacnak is szüksége van a konkurenciára. A
mérce azonban a magyar minőség legyen!

Fogódzók a szavazóknak

Választókerületek,
listák, mandátumok

zervgyártás is veszélyben van. De
nemcsak a munkalehetőség hiányzik Szegeden, hanem azok a
lakások is, amiket a kisebb keresetűek családot alapító gyermekei is
megvásárolhatnának. A mostanában bevezetett hitelezési rendszer
ezen a gondon nem enyhít, hiszen
akinek nincs megtakarított pénze,
az egyszerűen képtelen félrerakni
a béréből.

NEVJEGY
Rácz Béla 1952-ben született
Maroslelén. Családja 1960ban Szegedre költözött, s ettől
kezdve szülei, akik korábban
mezőgazdasággal foglalkoztak,
ipari munkásként dolgoztak
tovább. Rácz Béla a Rózsa Ferenc Technikum autószerelő
szakán végzett, majd dolgozott a 11-es Autójavítónál, a
szatymazi Áfésznál, 1984 óta
pedig rendész. Jelenleg a Medikémia Rt. alkalmazottja. Petőfitelepen él, nős, két gyermek édesapja.

FORRÁS: B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M K Ö Z P O N T I A D A T F E L D O L G O Z Ó ,
NYILVÁNTARTÓ ÉS VÁLASZTÁSI HIVATAL

Vasúti Nosztalgia „Road Show"
a 100 éves vonat kocsijai körül
a Dugonics téren
2002. március 22., pénteken 17.00-18.00
áráig
és március 23., szombaton 10.00-17.00 áru között
PROGRAMOK

Megnyitó:

2002. március 22. péntek, 11 óra Dugonics tér

11.30 óra:
12.00-17.00 óra:

Zenés Nosztalgia Divat-Show
Játékos programok (mozdonyok, korsik. jelzőberendezések)
Kvízjáték, totó - nyereményekkel
Zenés Nosztalgia Divat-Show
Toinbolasorsolás
„Nosztalgia Koncert" pénteken, fellép a PRT e g y ü t t e s

Egész n a p l á t o g a t h a t ó k a ..100 Eves Nosztalgia V o n a t " k o c s i j a i

15.00 óra:
16.30 óra:
17.00-18.30 óra:

A MASCO Vagyonvédelmi Nagyker..
amely világszabadalmú vezeték nélküli
rendszerek forgalmazója, direktértékcsítési
tapasztalatokkal rendelkező

ÜZLETKÖTŐKET
Bárhol az alábbi jelzéssel ellátott termékeinkkel találkoznak, azt vásárolják és fogyasszák
bátran, mert garantáltan kiváló minőséget kapnak.
(x)

Az országgyűlési képviselői helyek száma 386. A választás során
ezek elosztására a többségi és az arányos választási rendszerek
kombinációjából kialakított úgynevezett vegyes választási rendszer alkalmazásával kerül sor.
A többségi elv alapján történik 176 képviselői hely elosztása az
egyéni választókerületekben. Ennek megfelelően, ha a választás
első fordulója érvényes (azaz a választókerületben lakó választópolgárok több, mint fele szavazott), az a jelölt szerez mandátumot,
aki az érvényes szavazatok több, mint felét megszerezte (abszolút többségi elv). Ha a forduló érvénytelen, vagy nem volt ilyen
jelölt, akkor második fordulóra kerül sor. Itt - amennyiben a forduló érvényes (mert a választópolgárok több n ü n t egynegyede
szavazott) - az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot k a p u (relatív többségi elv).
A 19 megyében és a fővárosban (az úgynevezett területi választókerületekben) a pártok által állított listák indulnak a választáson. A választópolgárok egy-egy listára szavazhatnak, de onnan nevet kihúzni, új nevet beírni, vagy a nevek sorrendjét megváltoztatni n e m lehet (úgynevezett kötött lisu). 152 képviselői
hely elosztására ezekben a területi választókerületekben kerül sor
az arányosság elve alapján. Ennek megfelelően az egyes listák a
rájuk leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Ha a
területi listák nem szerzik meg az összes kiosztható mandátumot, a fennmaradó mandátumok az országos listán kiosztható
mandátumok számát gyarapítják.
A fennmaradó 58 és a területi választókerületekből feljutó
m a n d á t u m elosztására az országos kompenzációs listák között
kerül sor.
Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy azok
lakossága megközeb'töleg azonos legyen. A választókerületek határának megállapításánál figyelembe kell venni a kisebbségi, vallási, történelmi, földrajzi és más sajátosságokat. Az egyéni választókerületek székhelyét és területét (a hozzájuk tartozó településeket és településrészeket) - a fenti elvek figyelembevételével - a kormány állapítja meg. A területi (listás) választókerületek területe megegyezik a megyék és a főváros területével, székhelyük a megye székhelye.

KERES KECSKEMÉTI IRODÁJÁBA.
Elvárásaink:
személygépkocsi, mobiltelefon
Ajánlatunk: 11 éves vállalati múlt,
csúcstechnológiájú termékcsalád,
folyamatos képzés, magas jutalék,
karrierlehetőség.
Jelentkezés Bors Lászlónál
a 06-20/921-3216-as telefonszámon.

A Szeviép Rt. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
Szeged, Derkovits fasor, Töltés u. és Thököly u. közötti
szakaszán CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ CSATORNAÉS ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKAT KEZD 2 0 0 2 . március 2 5 - é n .
A kivitelezési munkák tervezett befejezési időpontja 2002. június 30.
A fenti időszakban a jelzett terület az átmenő közúti forgalom elől
ideiglenesen lezárásra kerül, a lakóforgalmat lehetőség szerint
»
biztosítjuk.
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Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosság szíves türelmét és megértését! s
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18-21 cm, 2.9 g : £ 7 c 7 £ 7 l / F t

HOZZÁ VALÓ NYAKLÁNC
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hétvégi program:

PÁLYÁZATOT HIRDET

Vivaro, Combo, Movano

HÁZIORVOSI

Most még rendelhető 2 milliós Astra Classic!

állás betöltésére.
Pályázati
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18-21 cm.
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FÜLBEVALÓ
1.9 g:
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információk:
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ASTRA CLASSIC BÖRZE

OPEL CORSA EASYTRONIC VÁLTÓVAL
Felár nélkül!

AKCIÓS OPEL ASTRÁK
Most többet kap kevesebbért!
OPELO

OPEL RUPESKY
Telefon: (62) 558-400
www.rupesky.hu

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
OKMÁNYIRODÁN
6724 Szeged, Huszár u. 1.
T E L E F O N O S I N F O R M Á C I Ó ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN
Hétfő-kedd
08.00-15.00 óráig
Szerda
12.00-17.00 óráig
Péntek
08.00-12.00 óráig
K Ö Z L E K E D É S I ÜGYEKBEN

j á
a

62/488-760

(vezetői engedélyek, forgalmi engedélyek, gépjárműátírás,
törzskönyvkiadás stb.)

^ ^ Vivendi Telecom Hungary

\

I

6728 Szeged, Fonógyári út 2-4.

• meglévő felnőtt-háziorvosi körzet, működtetési jog megvételével
• amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor más, nem
háziorvosi tevékenységet (is) végez, nyilatkoznia kell,
melyben vállalja, hogy szerződéskötés esetén ezen feladatait a rendeletben meghatározott napi 8 óra rendelkezésre állási időn túl fogja ellátni.
• beadási határidő: 2002. június 5.
• érdeklődni a 06-30-475-19-06-os telefonszámon,
dr. Szőke Csabánál lehet
• pályázatok benyújtása az Sz. M. J. V. Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodára.
(Szeged, Huszár u. 1. fszt. 31.)
Dr. Bartha László

C t C J K J Ft

HASZONJÁRMŰ-BEMUTATÓ

SZERVI ZAKCIÓ
Opelek ingyenes átvizsgálása, akciós termékek!

feltételek:

• 4/2000. (n. 25.) EüM-rendelet szerinti képesítés és az előírt
egyéb feltételek
• szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• csatolandó: a végzettséget, szakirányú képzettséget és
egyéb feltételeket igazoló okiratok hiteles másolata
• MOK által a működtetési jog engedélyezés feltételei
fennállásának igazolása.

HOZZÁ VALÓ NYAKLÁNC
7

OPEL HETVEGE

y>%
V Á L L A L K O Z Ó I ÜGYEK

62/564-450

(vállalkozói igazolványok kérése, cseréje, módosítása,
újítása, megszüntetése)

tjük a Koncert család új tagját!

lV

^
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SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL

Iki

ÉS L A K C Í M B E J E L E N T É S S E L
KAPCSOLATOS ÜGYEK

62/475-509

' 4

FANTASZTIKUS
HÚSVÉTI ÁRON!

Koncert Duó
A legjobb tarifák helyben és körzeten belül a kedvezményes időszakban
Ismerje meg a Koncert Duó csomagot és a hozzá tartozó számtalan kedvezményt:

• havidíjban foglalt beszélgetési idő: 120 perc kapcsolásidíj-mentesen
• legjobb tarifák a kedvezményes időszakban körzeten belül - akár
3,-Ft/perc
• d í j m e n t e s h a n g p o s t a

szolgáltatás és egyéb emelt szintű szolgáltatások (hívószámkijelzés,

hívásátirányítás és hívásvárakoztatás)

. V-zóna

kedvezmény

• 3 kedvenc szám

• internet

hétvégén

díjmentesen

is hívható*

kedvezmény

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, hívja ingyenes infovonalunkat a 1228-as számon,
vagy keressen fel minket személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban.

"köfzeten belül 150.- FI havidíj esetén

V* fon
ttvteiMs* Moi«4it«é>
ttvttlMa* Motfláltatés

Összeköt minket a szó

wwrw.vfon.hu

Az ország összes Match és Smatch

üzletében.
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A parlamentben nem
// díszítősorra" van szükség
A nőpolitikusok összefogását többször is kezdeményezték egy-egy téma kapcsán a magyar parlamentben, a pártszempontok azonban eddig mindig fölülírták az ilyen próbálkozásokat - állítja Lampert Mónika, az MSZP országgyűlési képviselője. A politikussal, akit a közelmúltban egy unióbeli önkormányzati politikai szervezet alelnökké választott, arról beszélgettünk, jót tenne-e a magyar közéletnek,
ha az országgyűlés legalább húsz százalékban nőkből állna.
- Amikor a ma működő magyar pártok csírái
megalakultak, jellemző kép volt, hogy miközben a
reformer férfiak a tárgyalóasztalnál ültek, nő harcostársaik a kávét főzték. A nőpolitikusok zöme úgy
vélte, előbb a rendszerváltás kezdődjön meg, s
majd azután ¡ebet firtatni az egyenjogúságot. Mit
gondol, jó, hogy ez így történt1
- Nem sokat változott a helyzet. Amikor az emberek elképzelnek egy főnököt, valahogyan még ma
is csak férfinak képzelik, miközben a magyarságnak
több mint a fele nő. Azt gondolom, mindenképpen
használna a magyar közéletnek, ha több meghatározó nőpolitikusa lenne; a nőkben meglévő nagyobb

empátia, a partner megértésének igénye jó hatással
lehetne a közéleti vitákra. Természetesen nem „díszítősorra" van szükség a parlamentben, hanem
igazi női politikusokra.
-Ne a férfiak döntsék már el, hogy a nők hová
járjanak piacra - mondta nemrégen egyik olvasónk, aki a szegedi piac elhelyezésével kapcsolatban emelt szót.
- A statisztikákat nézve úgy tűnik, folyamatosan
növekszik a nők aránya az önkormányzati testületekben. De ez elsősorban a kistelepülésekre igaz; a
nagyobb városokban továbbra is többen vannak a férfiak. Pedig nemcsak egy piac elhelyezésének ügyében lehet fontos szavunk, hanem például akkor is,
mikor óvodákról, iskolákról van szó.
-A kelet-európai országok közül elsőként Magyarországról került be érdekvédelmi szervezet - a
BÖK- a baloldali önkormányzati politikusokat tömörítő unióbeli bizottságba. Önt alelnökké választották. Mi lesz a feladata ?
- Segíteni a többi kelet-európai országban működő hasonló szervezeteket.
B. A.

Eöisi Mátyás: a nők mindennapos élménye a diszkrimináció

A többségben lévő kisebbség
A nők az egész világon a legfurcsább kisebbséget alkotják, ugyanis többségben vannak. És mégis
mindennapos élményük a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés a munkahelyen, és
néha a családban is - jelentette ki
Eörsi Mátyás országgyűlési képviselő, az SZDSZ országos ügyvivője az Eötvös József Szabadelvű
Társaság 365 nőnap című szegedi rendezvényén.
A politikus úgy véli: a nők helyzetének ellentmondásosságát a
21. században az állam nem nézheti tétlenül, még akkor sem, ha
ez sok évszázados hagyományokra alapul.
A férfi központú világnak a nők
részesei: ha hatalomra kerülnek,
akkor mégis képviselik a macsó
értékrendet, de ez nem helyes véli Eörsi. Törvénybe foglalható az
„egyenlő munkáért egyenlő bért"
elvárása.
Magyarországon komoly probléma a nők szexuális szabadságának érvényesítése, szükség van
a családon belüli erőszak elleni

fellépésre is, ami több kérdést is
felvet. Ismeretes az eset, amikor
egy kis faluban élő anya visszavonta a lányait molesztáló férj ellen tett vallomását, mivel az apa
előzetes letartóztatásba helyezésével megszűnt a család egyetlen
kereseti forrása. A törvényeken
túl mentalitásbeli váltásra is szükség van ahhoz, hogy a tehetséges
és értelmes nők előtt is a férfiakéhoz hasonló lehetőségek nyíljanak.
Az oktatás szerepéről szólva
Eörsi arra emlékeztetett, hogy ma
még a fiúkra rászólnak, ha babáznak, a lányokra, ha autóval
játszanak, a rögzült elvárásoknak
való meg nem felelés pedig lelkifurdalást okoz a gyermekekben.
Dániában például az óvodában a
fiúk ugyanúgy főzőcskéznek, mint
a lányok, s ezzel felkészülnek arra, hogy ha adott esetben a feleségnek lesz jobb állása, akkor ő
marad otthon gyermeket nevelni.
A jelenlegi kormány a keresztény szellemű házasság értékrendjét akarja az országra rákénysze-

ríteni - mondta Eörsi
ennek
része a sok gyerek ethosza, a férj,
aki sokat dolgozik, hogy a megélhetést biztosítsa, a nő, aki a család érzelmi hátterét biztosítja. Ez
pedig - a szabaddemokrata politikus szerint - nem így működik:
nagyon sok nő szeretné ambícióit megvalósítani, munkahelyén
és a társadalomban érvényesülni, és nagyon sok férfinek nem ez
a vágya. A párkapcsolat pedig akár
házasság, akár egy házassági papír nélküli élettársi kapcsolat, akkor működik jól, ha a felek tisztelik és szeretik egymást, s bármelyik formát választják is, a társadalomnak hozzá kell segítenie
őket a boldoguláshoz.
A törvényhozásban főleg férfiak
ülnek és folyton azt hangoztatják, hogy mennyire szeretik a nőket. Eörsi Mátyás arra szeretné
rávenni férfitársait, hogy ne csak
szeressék, hanem tiszteljék is a
másik nemhez tartozókat, adják
meg azt a lehetőséget, ami jár - a
nőknek.

Az Európai Unión belüli lobbizás struktúrája bonyolult és nem egyértelműen szabályozott. Ezen intézményrendszer bonyolultságának áttekintésére a csatlakozó országok gazdaságának szereplői még nincse-

A ház: az asszony
Egy épület jelkép is. Makovecz Imréről mondta egyik tisztelője: „Ellene vetik, hogy akár lakóházról,
akár tornateremről van szó, Makovecz templomot épít. És én nem látom be, hogy ez miért ne lehetne
így." De a ház nem csak tervezőjéről, hanem lakójáról, az épületet
uraló asszonyról is sokat eláml.
Ezért kérdeztük az egyik legismertebb magyar építészt és közszereplőt, Makovecz Imrét, mit gondol a
nők szerepéről, illetve a magyarok
európai helyéről.
- A legfontosabb, hogy az asszonyok visszakapják valódi funkciójukat, amit a nagy egyenjogúságban elvesztettek - jelentette ki az
Ybl- és Kossuth-díjas, Corvin-lánccal kitüntetett építész. - A nő, akinek reggeltől estig kell „valahol lennie", az nem tud otthon lenni, nem
tudja tartani a ház három sarkát,
holott egy asszonynak ez a dolga.
Sajnos elértéktelenedett az a rendkívül fontos foglalkozás, hogy valaki három gyereket nevel. Szerepükből azért mozdították ki a nőket,
hogy a lakosság minél nagyobb része ellenőrizhető legyen. A férfiak
meg elvesztették a becsületüket,
családfenntartó funkciójukat. Ahol
egyszerre érkezik haza apa és anya,
ott milyen alapon várható el az
asszonytól, hogy meleg vacsorával
várja a családot? Egy ilyen családban könnyen elkezdődik az ostoba
vita, hogy ki mosogasson. Holott
otthon dől el minden, az is, hogy egy
kisemberből ki lesz - hangsúlyozta Makovecz. A régió több pontján
Temesváron, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Vargyason, Csíkszeredán, Dunaszerdahelyen, Királyhelmecen társaival templomokat és egyebeket épít.
- Román, szlovák, magyar munkásokkal dolgozom, de nemzetiségi ellentéttel még soha nem találkoztam. Legfeljebb nyelvi problé-

Euróövezet
LONDON (MTI)

WAGNER ANIKÓ

Lobbizni tudni kell
BUDAPEST (MTI)

Makovecz Imre: Az EU tagjának lenni közös érdekünk

nek felkészülve. Például a magyar vállalkozások még
az országon belül is nehezen tudják az érdekeket
megjeleníteni. Tudni kell: az uniós csatlakozást követően a politikai döntések Magyarországon maradnak, de a gazdasági döntések egy része Brüsszelben
születik majd meg.

A valutauniós jegybank (EKB) alelnöke szerint a majdani új EU-tagoknak belépésük után még várniuk kell az euró meghonosításával.
Christian Noyer úgy véli: a jelöltek
az EU-csatlakozás után legkorábban két évvel lehetnek az euróövezet tagjai. Gazdaságuk érdekeire
hivatkozva a britek majd népszavazáson döntenek arról, euróra
váltják-e a fontot.

Megkérdeztük az olvasót

A politika foglalkozik a nőkkel?

A Kárpát-medence - az itt élő népek és ez a terület - egybe tartozik - mondta Makovecz Imre.
Fotó: Káinok Csaba
mák akadnak. A Kárpát-medencében évszázadok óta együtt élnek
ezek a népek - emlékeztetett a
múltra Makovecz. A jelenről és jövőről szólva pedig azt mondta:
- A világ nem a globalizáció felé tart. Realitásnak fogják föl a
nemzeti hovatartozást. A kormányoknak egyre nagyobb lesz a szerepe bizonyos tájegységek, országok
érdekeinek képviseletében. Magyarországnak is az a dolga, hogy
fölkészüljön az Európai Unióba
való belépésre, hogy megerősödve
legyen ott, hogy képes legyen a saját érdekeinek védelmére. Az EUba való belépés elkerülhetetlen, és

JAROSIEWITZ MARGIT
pedagógus
- A jogalkotás terén nem hiszem,
hogy kellene külön a nőkre gondolni. Az embert kell figyelembe venni. A politika természetesen érdekű az embereket, így a nőket is,
éppúgy, mint a férfiakat. Egy
aktívan politizáló egyénnél - véleményem szerint - mindegy az illető neme.

GAJDA ISTVÁN
ügyfélszolgálati munkatárs
- A politikában elég kevés a nő.
Nemigen bízzák rájuk az ország
egészét érintő feladatokat. Ez egy
régi, rossz beidegződés, hogy a nőknek általában nincs helye az Országházban, a gazdaságban. Jó lenne, ha többen lennének, mert akkor talán a nőkhöz is jobban eljutna a politika!

VERES GYORGYNE
nyugdíjas
- Most már a nők is politizálnak,
ugyanúgy, mint a férfiak, és jól is
csinálják. Azonban ha több női
politikus lenne, talán kisebb lenne a korrupció is. A nők sok mindenben jobbak: gyakorlatiasabbak,
higgadtabbak, beleérzőbbek. Velük talán egyénhez szólóbb lenne
a politikai élet.

Ú. I.

Költeni kell a pénzt
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az európai uniós előcsatlakozási
alapokból utoljára jövőre köthet le
Magyarország újabb pénzt, de várhatóan 2004-ben már igénybe veheti az uniós pénzalapokat is hangsúlyozza Boros Imre, a Phareprogram kormányzati koordinációját ellátó tárca nélküli miniszter
Az előcsatlakozási alapokból a
mostani kormány ideje alatt 250
milliárd forintot kötött le Magyarország, és a kormányzati ciklus
végére mintegy 750 milliárd forint értékű „programtömeg halmozódik fel". Idén és jövőre fokozni kell az „elköltés tempóját",
mert az Európai Unió ezen is mé-

ri, hogy Magyarország ezen a téren
mennyire készült Jel a csatlakozásra, és mennyire képes egyedi
tárgyalások alapján a csatlakozást
követő időkre forrásokat szerezni.
A csatlakozást követően maximum évi 600-650 milliárd forintot nyerhet Magyarország támogatásként az európai uniós forrásokból. Az igénybe vehető összes
támogatás 70 százalékához a nagy
infrastrukturális és környezetvédelmi beruházásokra igénybe vehető kohéziós alapból, 30 százalékához pedig a vidék, a regionális és
kistérségi fejlesztést, a mezőgazdasági és szociális alapok képzését segítő strukturális alapból juthat
hozzá.

Cél: a távmunka
BUDAPEST (MTI)

JUHÁSZ TIBOR
jogász hallgató
- Elviekben egyenjogúság van, de
nem a gyakorlatban. A parlamentben akad néhány női képviselő,
de a férfiaké a többség. Nem minden nőt érdekel a politika, de akit
igen, az mindent megtesz, hogy
hallassa a hangját. Nincs olyan
politikus, aki a nők ügyeivel foglalkozna.

sok szempontból érdekünk. Át vagyunk szőve multinacionális cégekkel, szellemileg és gazdaságilag is Európához tartozunk. Ha
belépünk az unióba, legitimáltak
leszünk. Minél felkészületlenebbül lépünk be, annál több hátrányunk származik ebből, minél erősebbek leszünk, annál több előnyünk származik ebből. Ha a mindenkori magyar kormány mindent
megtesz azért, hogy az ország gazdasági állapota és a törvényesség javuljon, ha minő jobban eltűnnek
a határok, az a Kárpát-medencében
élő magyarság számára jó.

A távmunkával foglalkoztatottak
teljes foglalkoztatott körön belüli
egy-két százalékos részarányát mielőbb az Európai Unió hatszázalékos szintjéhez kell közelíteni. E cél
érdekében az informatikai társaságok a távmunkával kapcsolatos képzésüket összehangolják, a jövőbeni
jogszabálytervezetek kidolgozásához javaslatokat nyújtanak, a távmunkaerőre vonatkozó adatbázist
alakítanak ki, továbbá a kis- és középvállalkozások számára tanácsokat adnak. Az otthonról, vagy távmunkaközpontokból elektronikus
úton végzett munka egyrészt a foglalkoztatás javulásához, másrészt
az információs társadalom kialakulásához járul hozzá - Öry Csaba,
a Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára szerint.
A nyolcórás kötött munkaidő rugalmasabbá tételével, a háztartásokon belüli, jelenleg hatszázaiékas internetelérhetőség növelésével, egyes

munkaügyi, illetve társadalombiztosítási jogszabály kiigazításával lehet a távmunka terjedését lehetővé tenni. A távmunka jelentős munkalehetőségeket jelent a részfoglalkoztatást választó nők, a kistérségek munkavállalói, a fogyatékosok,
a nyugdíjasok vagy akár a 40-45 év
körüli, munkájukat elvesztő emberek számára.

á »«¡autói

NO-UNIO
A Délmagyarország
és a Délvilág melléklete.
Megjelenik
a Külügyminisztérium
támogatásával.
Szerkeszti: Újszászi Ilona

Családi kör
AZ O T T H O N M E L L E K L E T E A D E L M A G Y A R O R S Z A G B A N
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Herpai József a játékkal a gyerekek gondolkodását és önértékelését fejleszti

Sakk: öröm és kiteljesedés

Tizenkét tölgy és
Rúzsa fája
Az alföldi táj varázsát kedvelők a „két víz közt", azaz a Duna-Tisza
közén számos közeli kirándulóhelyet találhatnak. A történeti emlékhelyekre és természetvédelmi területre egyaránt vágyakozóknak tavasszal ideális hely a rúzsai körzet. Az 55-ös úton elérhető falutól északra, a Ruki-erdő közelében ezekben a najxikban az úgynevezett „Hóttfák" (holt fák) csoportjánál lehet fejet hajtani az 1848-as szabadságharcosok emlékére. A helybeliek által ültetett 12 tölgyfa annak a két
honvédtisztnek az emlékét őrzi, akiket pásztorok gyilkoltak meg. A
szomszédos Honvéd-erdőben ugyancsak lehet gondolkodni a múlt hősein és tanulságain, miközben csodálatos öreg tölgyek és nyárfák alatt
sétálhatnak. - A legendáriumok kedvelői az 55-ös út 3l-es kilométerkövétől alig 150 méterre délre meglelhetik a Rúzsa-fát, amire egykor állítólag Rózsa Sándor is felmászott, hogy elrejtőzzön üldözői
elől. S ami a fáma szerint valóságos üzenőfája volt a pusztai haramiáknak, a szürkenyárfa törzsébe, ágaiba vésett, csak általuk értett jelekkel, illetve a reája akasztott tárgyakkal. A Rúzsához tartozó régi Paplógótanya (Tanya 631.) az alföldi betyárvezér vesztét idézi, hiszen itt
ütötte le kercsztkomája lánya, s innen adták pandúrkézre 1857-ben,
tízezer forint fejpénzért.

A SAKKJATEK OLYAN, MINT A MESE:
AZ ELSŐS KISDIÁK IS MEGVERHETI
A NAGYOBBAT VAGY ÉPPEN
AZ ÉDESAPJÁT ERRE AKKOR VAN
ESÉLYE. HA OLYAN LÉPÉSEKET TITKOKAT TUD, AMIRŐL A SZÜLŐI HÁZBAN MÉG CSAK NEM IS HALLOTTAK.
HERPAI JÓZSEF A SZEGEDI TISZAPARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAKK TANÁRA HETENTE KÖZEL SZÁZ GYEREKNEK OKTATJA ENNEK AZ IZGALMAS JÁTÉKNAK ÉS SPORTNAK A SZABÁLYAIT A SAKK MELLETT ILYENKOR
A GYEREKEK ÉSZREVÉTLEN TANUL-

A pusztai, erdei barangolásban megfáradok a Pálfi-crdő erdészháza mögötti pihenőhelyen lazíthatják ki izmaikat, étkezhetnek. Az újabb keletű látványosságokra, élvezetekre vágyóknak érdemes betérni a falúba. A fiatal községben 1987-ben épült modern templom van. És szívélyes vendégfogadás: panzióval, tanyai programokkal, sétakocsikázással, lovaglási és vadászati lehetőséggel. Az erdőben, a pusztai tájon számos ritka növényre lehet rácsodálkozni, amint serkennek, első leveleiket, virágaikat hozzák a tavaszi napsütésben.

JÁK MEG A HELYES, LOGIKUS GONDOLKODÁS ALAPSZABÁLYAIT
Igazi stratégák a sakkozók, hiszen
a játék megtanítja őket a logikus
gondolkodásra, koncentrációra és
a partner megbecsülésére. Ezek a képességek a héthöznapi életben is
fontosait, nélkülük nehezebb az érvényesülés. És ha valaki nem versenyszenien űzi ezt a szellemi sportot, tartalmas kikapcsolódást és feltöltődést nyer vele szabadidejében.
Mivel alapvetően társasjátékról van
szó, említeni sem kell, tévézés helyett milyen remek családi partikat leltet csapni esténként vagy hétvégenként. Ehhez persze nyerni
akaró játékosok kellenek. - A legjobb, ha már óvodás korban odaültetjük a gyereket a „pepita asztal"
mellé - mutatott egy harmincas
években faragott, gyönyörű sakk
készletre Herpai József tanár úr, aki
a szegedi Tisza-parti Általános Iskolában a matematika mellett immáron hetedik éve oktatja ezt a
szellemi sportot is. Nagy a sikere,
a város más iskoláiból is járnak
délutánonként a „sakk tanbá'" izgalmas és játékos óráira, így hetente két-három alkalommal közel
száz gyerek váltja a fekete és világos bábukat. És akkor még nem
említettük a legkisebbeket, az óvodásokat. Mi a népszerűség oka? találgattuk, de a választ az asztalok

GIZELLA

SZABÓ MAGDOLNA

kert-esz
i Herpai József tanár úr és a gyerekek játszma kézben. (Fotó: Schmidt Andrea)
fölé hajló gyerekek arcáról le lehetett olvasni: örömet és sikerélményt
jelent számukra ez az agytorna. A
sakknak köszönhetően kiemelkedő
eredményeket érhetnek el - egymás között és családi körben is.
Hiszen legtöbbjüknek a szülei is
nagy játékosok, otthonról „ragadt
rájuk" az elhivatottság. Több családot éppen ez a játék tart össze,
hétvégenként partikat rendeznek.
A gyerekek itt fél év alatt olyan lépéseket tanulhatnak meg, amiről az
édesapa még csak nem is hallott.
Ez egy tizenéves kisgyereknek szárnyakat adhat - Apát sakkban megverni! - a lehetőséget nem mulasztanák el.
A tanár úr hangsúlyozta, az oktatás keretében nem eredményes
versenyzőket akarnak nevelni, hanem a játékhoz kapcsolódó szelle-

mi tulajdonságokat szeretnék fejleszteni az apróságokban.
- Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sakk órára,
élvezzék a játék minden percét mondta Herpai tanár úr. A kiteljesedéshez és a boldogsághoz szeretne hozzásegíteni a kis sakkozókat.
A sakkjátszma ilyen korban még
csak fel- vagy egyórás, de végig komolyan koncentrálni kell, a döntések között mérlegelni és az ellenfél
lépéseihez igazodni. Itt a gyerekek
játékos módszerekkel, szinte észrevétlen tanulnak meg logikusan gondolkodni, a hasonlóságokat és különbségeket mérlegelni, ami a fogalmi gondolkodás egyik lényeges eleme. És a sakknál minden egyes lépésnél egyszerre két-három dolog
között kell különbséget tenni. A
gyerekek - ami természetesen a

felnőttekre is igaz - a játék segítségével megtanulnak egy dolgot, problémát több oldalról, szemszögből
vizsgálni. A hétköznapi konfliktushelyzetekre is alkalmazható módszerrel megtanulhatják, hogy a saját helyzetüket tisztábban és reálisabban lássák, ekkor lehet esélyük
arra, hogy baj esetén jó megoldást
találjanak. A tanár úr elmondta,
feltűnően sok nehezen kezelhető,
úgynevezett deviáns gyerek kedveli a sakkozást. Ösztönösen érzik,
hogy az egyéni gondolkodás, a saját útkeresés segíti őket a boldogulásban. A jó megoldás érdekében
minden egyes lépés előtt elemeznek
állj meg, a nagy célt keresd meg
először! - szól a tanári stratégia.
Ha jó a cél, akkor meglesz az odavezető út is, csak meg kell keresni...

Ribizke - ürömmel

LÉVAY GIZELLA

Erdei Zsolt stuttgarti K. O. győzelme után

Madár Szentesen barátnőjével pihen
Erdei Zsolt profi pályafutásának nyolcadik K.O.
győzelmét aratta Stuttgartban az első pozitív mérleggel rendelkező riválisa, Anthony Stephens ellen, és
úgy gondolta, következhet a pihenés. Bár a mérkőzés
igen hamar befejeződött, s minden jel szerint különösebben nem vette igénybe a fiatalembert, Madárra ráfért már az itthoni levegő, családi körben. A szokás szerint óvatos, nagyon koncentrált versenyző
oldott hangulatban érkezett Szentesre, barátnője,
Boros Edit szüleihez. A győztes látogatásának hírére fiatalemberek gyülekeztek a Kurca-parti ház előtt
autogramra várva, miközben odabenn az esti órákban már a vacsora készülődött.
Madár és Edit három és fél éve ismerik egymást,
jegyben járják Nyugat-Európát. Itthon mindössze
egy hetet tölthetnek, ennyi időt kapott Madár
edzőjétől, Fritztől, aki persze a pihenőidőre felirta a
futást és az úszást is. Utána következik a németországi felkészülés, Madár úgy véü, még nyolc menetre fog edzeni, bár ennek eldöntésében nem ő a kompetens. Hamburgban együtt él Edittel, aki kiveszi a
részét a profi bokszoló pszichikai felkészüléséből: a
jelenlétével. Edit édesapja, Boros István kulcsmásoló természetesen nagyon büszke leendő vejére, néhány éve úgy gondolják róla, a környéken mindenki másnál többet tud a bokszról. Mint mondja, ezt
el szokta hárítani, hiszen gyerekkora óta a fejléctől
az impresszumig mindent elolvas a Nemzeti Sportban - azért természetesen barátai társaságában szívesen beszél Madárról, aki az ő lányának párja.

JsJ*"'

l Erdei Zsolt és barátnője, Boros Edit. (Fotó. Tésik Attila)

B. G.

Fotó: Gyenes Kálmán
A bio-növényvédelemről szóló legutóbbi rovatunkban már megírtuk, hogy a málnásba telepített körömvirág védi azt. A bogyósoknak pedig kedves társa, védője a közéjük telepített gilisztaűző
varádics. A fehér üröm meg a sorok közé telepítve megakadályozza a ribizkerozsda-fertőzést. - A telepítéskor a bogyósok közül a
mogyorónál ügyelni kell arra, hogy önmeddő, „szomszéd" nélkül
nemigen él meg, legalábbis nem hoz termést. Ezért mindig két
különböző fajtát kell egymás melle telepíteni - sövényként is jó
szolgálatot tehet. A rendezettebb sor érdekében fogjuk „szálvezetőbe", madzag- vagy drótkordába a mogyorócserjesort.
A bogyósok ültetésénél vigyázni keli arra, hogy az ültetógödörben a növény gyökere véletlenül se érintkezzen friss trágyával, mert
az túl tömény, „éget". Arra is ügyelni kell, hogy a bogyós gyümölcsűeket mélyebbre kell ültetni, m i n t amilyen mélyen a faiskolában voltak. Mielőtt elültetnénk célszerű a megtisztított gyökérzetüket agyagpépbe mártani, mert attól biztosabban megerednek. S n e m elég csak a föld alatti részükre figyelni! Közvetlenül
a telepítés után a bogyósokat a föld felszíne felett 15-20 centiméterrel vágjuk vissza, hogy a gyökereknek rövidebb szárat kelljen
táplálniuk. - A díszfák, díszcserjék ültetésekor is vissza kell vágni a gyökereket az egészséges részig, és a korona vesszőit kb. egyharmadukig. A gödrök aljára kerüljön komposzt, a gyökérzet köré pedig jó minőségű kerti föld. S el ne maradjon az elültetett cserje, bokor alapos bclocsolása! A rőzsatöveket már az ültetés előtt
ajánlott fél napra vízbe tenni, a gyökereket meg kell kurtítani, s
kb. negyvencenti mély, tápdús földdel töltött gödörbe ajánlott
ültetni, úgy, hogy a szemzés helye 3-5 centire kerüljön a talaj felszíne alá. A legcélszerűbb, ha frissen ültetett rózsatöveket pár centi magasan betakarják földdel (tavaszi fagyok!), a visszametszéssel pedig áprilisig jó várni.
SZ.M.
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Modern kertek sztárjai és szerényei

Gömbkőris és halhatatlanság

Tavaszi keszegezés
A tavasz a keszegezés időszaka a horgászok körében. Csodálatos élmény, amikor az egész téü tétlenség után ismét vízparton ül az ember, és egyszer csak megrezdül az úszó, s lassan elindul oldalt, miközben süllyedni kezd... És „keszegező vízből" sok van, szinte nem
létezik horgász, akihez elérhető közelségben ne akadna olyan hely,
ahol nyáron be sem tudjuk dobni a horgot az elburjánzott hínár miatt, vagy nem is érdemes bedobni, olyan sekély a víz, de az első tavaszi, szezonkezdő keszegezésekre kitűnően bevábk. A „keszegezés"
egyébként olykor nem is keszegezés: számos vízen elsősorban az ezüstkárász jön már ilyenkor is, másutt pedig nem is férnek oda a keszegek a telepített pontyoktól. Figyelem! Sok horgász még a mély vermelőhelyek környékén próbálkozik, holott gyakran előfordul: a zergenye idő ellenére is kinn vannak már a halak a sekélyben.
Keszegezni, persze, nem csak a kis, „névtelen" vizeken lehet, de rangos pályákon is; Erdei Attila versenyhorgász épp a minap volt kinn
a Maty-éren, s dévérből, ezüstkárászból 5-6 kilónyit össze tudott „eprészni". Harmincdekásak éppúgy akadtak a halak között, mint 7080 dekásak. A Szilváson ugyancsak kezd megindulni a kárász, a tápéi téb kikötőben pedig, spiccbottal horgászva, 15-30 dekás dévérek,
karikák foghatók. Akárhol is vagyunk: a fölszerelésnek érdemes minél finomabbnak lennie, tízes zsinórral, 14-12-es horoggal még az
etetésre előkerülő, telepített, egy-három kilós pontyok is kifáraszthatok. Ha a zsinór vékony, a horog kicsi, lehet, hogy egy-két halunk
elmegy, mégis többet fogunk, mintha a súlyosabb halakra méretezett
fölszerelés miatt napestig ülünk a vízparton, és kapás sehol. Etetni
ilyenkor, tavasszal is kell, de csak keveset - mondja a versenyhorgász.
Amihez a magunk részéről csak azt tudjuk hozzátenni: ha nem is
fogunk túl sok halat, az sem olyan nagy baj. Az első tavaszi horgászatoknál pár keszeg is jelent annyit, mint nyáron egy egész szákot
betöltő méretű ponty...
F.CS.

• Martélyon is készülnek a horgászok a szezonra. (Fotó: Táslk Attila)

A LEGÚJABB MAGYAR KERTKULTÚRÁHOZ IGAZODÓ PORTÁK TERVEZÉSE, NÖVÉNYZET TELEPÍTÉSE ÖSSZETETT SOK FANTÁZIÁT (S NÉMI
PÉNZT) IGÉNYLŐ FELADAT AMINEK
KAMATOS KAMATJÁT VISZONT ÉVEKIG LEHET ÉLVEZNI - ESZTÉTIKUS,
ÉLETMINŐSÉGET JAVÍTÓ KÖRNYEZETBEN. S A KAMAT ANNAK LESZ
A LEGNAGYOBB, AKI ELŐRELÁTÓAN
TERVEZ: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
PORTA NAGYSÁGÁHOZ, A HÁZ ELHELYEZKEDÉSÉHEZ IGAZODVA, VÉGIGGONDOLVA, HOGY A KERTNEK MILYEN PRAKTIKUS ÉS SZÉPÉSZETI
FELADATOKAT SZÁN.
A családi pihenés helye lesz-e, csöndes zugos olvasósarokkal, a kicsik
homokozója és hintája-e a fő „berendezési tárgy", a nagy gyepes „focipálya"-e a kívánalom, vagy a társasági élet lugasos, szabadtéri tűzhelyes színtere a kert? Az „alapszabály" egyszerű: kisebb portán a kisebb termetű fákat, cserjéket, kúszónövényeket ildomos telepíteni (a
változatosság biztosítása céljából
az ide-oda áttehető dézsás, virágzó
kis fák például ideáhsak), s itt nem
a gyep a domináns. A nagy kertek
annál lakhatóbbak, minél több árnyas zug van bennük, és a sokféle
növény színvilágának egyedi összehozása sajátos kompozíciókat, harmóniát ad.
Az „árnyaláskor" persze előre
gondolni kell arra, hogy a fa mekkorára nő, árnyékában mit tűr meg
(vagy mit nem). A fenyőfélék többsége például nagyra nő, s nem csak
az árnyéka okoz később gondot,
de az is, hogy alattuk egész évben
száraz a talaj. Az úgynevezett
mélyárnyékú fák (pl. a dió, hárs, juhar, éger, vadgesztenye) alatt is
csak kevés növény marad meg (pl.

Tej, só, citrom - takarításhoz
A tavaszi napsugarak elárulják, mennyire poros, kopottas a lakás. A közelgő húsvét előtti glancoláshoz
azonban sokan nem szívesen használnak vegyszeres
tisztítókat. Kedvükért a természetes tisztítási fortélyok közül elevenítünk fel néhányat. A nagyon poros,
kopottnak tűnő szőnyeg pl. pormentes lesz és szinte
újnak hat, ha a porszívózás után nedves (nem vizes!)
tealevelet hintünk rá, állni hagyjuk, majd alaposan kikeféljük. A bársonykárpitokról, díszpámákról a port sós
vízbe mártott kefével lehet jól eltávoh'tani. A kifényesedett textilfelületeket burgonyával lehet eltüntetni: az
ülőfelületet át kell dörzsölni egy félbevágott nyers
krumplival, majd szabad levegőn megszárítani és lekefélni ildomos. A megsárgult textilterítőknek használhat, ha pár órára aludttejet teszünk a foltra, aztán
rendesen kimossuk. A bőrkárpitot úgy is lehet tisztítani, hogy nyers tejjel kenik át, majd szárazra törölik.
A tej a nemesfából készült régi bútorokat is megújítja, ha vele átitatott vászondarabbal áttöröljük a bútort.
A műszálas fehér függönyök ismét „vakítóak" lesznek,

ha az utolsó öblítővízben feloldanak tíz deka szódabikarbónát.
A falicsempék vízkőfoltjait hideg ecetés vízzel is el
lehet távolítani. A tejüvegetrviszont ecetes melegvízzel lehet jól megtisztítani. Az ecet a mosdókagylóról,
a fürdőkádról is leszedi az elszíneződést, ha azt bedörzsölik vele, majd néhány óráig állni hagyják rajta. A
vízköves foltokat citromos bedörzsöléssel is el lehet
távolítani. A kristályvázából a vízköves szennyeződést
úgy lehetséges kiszedni, ha ecet, kávézacc és a víz keverékét öntjük bele, egy napig állni hagyjuk, majd jól
kimossuk. Az ecet sóval keverve a réztárgyakról leszedi az oxidálódott réteget. A sárgarezet a meleg víz és
a citromlé keveréke is jól tisztítja. A megfeketedett alumíniumot is újjávarázsolja, ha citrommal dörzsölik
be. A virágcserepek tisztítása a legegyszerűbb úgy, ha
kevés só és ecet keverékével lekeféhk. A vesszőből
font kosárkákat pedig tömény konyhasóoldattal célszerű lekelélni, s a szabadban kell megszárítani.
SZ.M.

Vadvízi sportok és túrák
MTI PRESS

szágokgyorsfolyású vizeit, zuhatagait keresik fel, de az egyik iroda
A túrázók előtt megnyílt a nagyvi- már Franciaországba, Hollandiába,
lág, minden szépségével és bor- Skóciába, Svájcba, Korzikára is
zongató veszélyével együtt. Van- ajánl ilyen utakat. Valamennyiüknak, akiket éppen az utóbbiak csá- i nél az 1-2 napostól, a többhetes
bítanak utazásra. Már nálunk is erőpróbákig; a sátorozástól, a kemhódítanak az extrém sportok, így pingeken át a szállodákig; az öneltermészetesen fellendülőben van az ; látástól a teljes panzióig igen válilyen lehetőségeket kínáló túrák tozatos és az igényeknek megfelelő
iránti érdeklődés is. A Magyar Uta- a kínálat. Magyarországon a fozásszervezők és Utazásközvetítők lyókon inkább evezni, kajakozni
Szövetsége, a MUISZ 2001-2002- lehet, e széles vizek nem alkalmaes tagnévsora több olyan irodát is sak a vadvízi sportokra, ezért biznyilvántart, amelyek főleg extrém tosítják e lehetőségeket a máutakra specializálódtak. Közülük a sutt megtalálható sebesvízű patabudapesti CO-netnél, a paksi Po- kok, gyorssodrású sekélyebb vizepeye-nél és a salgótarjáni Gyöngy- ken.
szemnél érdeklődtünk a kínálatról,
Sokan szeretnék kipróbálni állós az ezzel kapcsolatos lehetősé- képességüket egy-egy kerékpártúgekről. Valamennyiüknél a sláger ra, gleccsermászás, sítúra alkala vadvízi kalandokra épülő túra, mával is, vagy ezek kombinálásáamelyek-leginkább a környező or- ; val. Közben persze az sem közöm-

bös, hogy jó levegőn, gyönyörű tájakon, kellemes társaságban, barátok között telik az idő. Munkahelyi csoportok is egyre gyakrabban
vágnak neki a kalandoknak és a
közös erőfeszítések később a hétköznapokban is erősítik a közösséghez tartozás érzését. A családok
számára is élvezetes egy-egy olyan
üdülés, amelyet egy-egy extrém
nappal, egy hosszabb túrával, búvárkodással, egészséges vetélkedéssel fűszereznek. Azt gondolná
az ember, hogy ezek a túrák csak
a vastag pénztárcájú érdeklődők
számára jelenthetnek ajánlatot.
Nos, ez tévedés. Hiszen például a
kerékpártúrákon az útiköltségen
lehet igazán spórolni, de a vadvízi kempingezés, sátorozás sem kerül olyan sokba, mint egy más típusú, kevésbé aktív, izgalmas uta-

IA virágos kertben a gyerekek is jól érzik magukat (Fotó: Schmidt Andrea)
a borostyán, az árnyékliliomok).
Kedvezőbben árnyékol viszont a
kőris, a tölgy, a nyárfa. A cserjék
közül jó tűrőképességű a fagyai, a
hóbogyó, a húsos som, a kecskerágó, a veresgyűrű som, a borbolyák.
A növények telepítésekor a magasságukra is gondolni kell: a nagyobb bokrokat jó a kerítés közelébe ültetni, s befelé haladva következzenek az alacsonyabb cserjék.
A magasra növő, barnás-rózsaszínes árnyalatú cserszömörce például szépen mutat, ha eléje vele
harmonizáló színű, sárga virágú,
alacsonyabb jenesztert ültetnek.
(A cserszömörce ősszel kárminvörösben pompázik!) A sötétzöld
színű tujasor előtt jól mutat az
élénksárga virágú orbáncfűcserje.
Szép színfolt lehet a zöldek között

Oldalborda
NYELVLEVES
Hozzávalók: fél kiló nyelv, 1 csomó
leveszöldség, 1 fej vöröshagyma, 1
gerezd fokhagyma, só, bors. A marha- vagy a disznónyelvet jól megtisztítjuk, és 5-10 percig főzzük. Kivesszük, és a forrástól kifehéredett
felső részét lehúzzuk. Fazékba
tesszük, hozzáadjuk a zöldségeket,
fűszerezzük, felöntjük 1 liter vízzel,
és lassú tűzön addig forraljuk, amíg
a nyelv megpuhul. Leszűrve nagyon finom ízű levest kapunk. Ezután a nyelvet felszeleteljük, és paradicsom mártással kínáljuk.

az évente kétszer is virágzó, rózsaszín és mélyvörös gyöngyvessző.
Kellemes kertlakók a loncolc a kúszó szívesen felfut a kerítésre, eltakarja a szerszámoskamrát, s más
elrejteni való „műtárgyakat", a rózsalonc pedig egész nyáron virágzik. A kis növésű fák közül a legtöbb kertbe illik a díszcseresznye,
a díszalma. A szabályosra alakítható koronaformával kedvelt az oszlopos örökzöldek mellett a gömbakác és a gömbkőris.
A fák, bokrok alatt, előtt, mellett persze a szép kert elengedhetetlen növényei a gazdák lelki világát
is tükröző virágok. Most, tavasszal
a kötelező hóvirág és ibolya mellett
ajánlott a szerénységében pompás,
aranyos téltemető, meg a sáfrány. A
kikeleti virágok közül favorizált a

tőzike, s fürtös gyöngyike. Az ágyá-.
sokban ilyentájt már virítania kell
az árvácskáknak, s odakívánkoznak a közelükbe a tubpánok, a jácintok, a nárciszok, a kora tavaszi
ciklámenek. Meg újabban a lila virágú Merendera, azaz az aprókikerics, a húsvét halhatatlanságot idéző
virága. S persze a többiek: a március-áprüisban nyíló keltike, a májusigvirágzó tavaszi csillagvirág, a recés hagymájú nőszirom, a nefelejcs,
a gyöngyvirág, és a császárkorona.
Vigyázat, az utóbbi mérgező, s csak
azért emlegettük itt fel, hogy felhívjuk a figyelmet arra, a kerttervezésnél fontos szempont az is, hogy
ahol kicsi gyerekek vannak, ott ne
telepíttessék mérgező növény (pl. tiszafa).
SZABÓ MAGDOLNA

kulinaria

Húsos tekercs
- Haller módra
HALLER AK0S A DEMASZ-SZEGEDIVSE VILÁGBAJNOK
EVEZŐSE, EMELLETT ORVOSTANHALLGATÓ. AZ EDZÉSEK ÉS
AZ EGYETEM MELLETT RITKÁN
JUT IDEJE FŐZNI. LEGINKÁBB
REGGELENTE SZOKOTT A KONY-

TÖLTÖTT ZSEMLE
Hozzávalók: 4 zsemle, 15 deka darált hús, 5 deka füstölt szalonna, 1
kis fej vöröshagyma, 1 tojás, kevés
só, törött bors, 10 deka reszelt sajt
A zsemléket félbevágjuk, a belsejüket kikaparjuk. A kis kockákra vágott szalonna zsírjában megdinszteljük a finomra vágott hagymát,
összekeverjük a darált hússal, a beáztatott, kinyomkodott zsemlebelsőkkel. Sózzuk, borsozzuk, és
fasírtszerű masszát készítünk
belőle. Ezzel megtöltjük a kikapart
zsemléket és forró sütőben megsütjük. Salátával második fogás,
esetleg finom vacsoraétel lehet.
GRÍZGOMBÓC
Hozzávalók: 25 deka búzadara, pici só, 2 tojás, 2 dekányi margarin,
pirított zsemlemorzsa. A tejbegrízhez hasonlóan kezdjük el készíteni, de tej helyett sós, lobogva forró
vídre csurgatjuk a búzadarát, közben állandóan kevergetjük. Amikor megfőtt, kihűtjük, belekeverjük a margarint, a két felvert tojást, a pici sót. Jól összedolgozzuk,
gombócokat formázunk belőle, és
kifőzzük. Közben morzsát pirítunk,
megforgatjuk benne a megfőtt, vigyázva kiszedett gombócokat Fahéjas cukorral, vagy lekvárral tálaljuk.

HÁBAN TÉNYKEDNI, AMIKOR ELKÉSZÜL A BACONSZALONNÁVAL,
GOMBÁVAL, HAGYMÁVAL FELDÚSÍTOTT RÁNTOTTA.
Haller Ákos világbajnok
evezősnek rendkívül fontos a
jó eaönlét Ezért mindig ügyel arra, hegy megfelelő, kalóriában
dús ételeket fogyasszon. És láss
csodát: nem csak az evezőlapátnak ördögien ügyes mestere,
hanem otthon a fakanál is jól áll
a kezében. Leginkább a sós ételeket kedveli, ezen belül is a
sült halételeket, vagy a gombás
szósszal töltött csirkecombot
vagy a húsos tekercset, amelynek elkészítési módjával mi is
megismerkedhetünk.
- Fél liter tejben felfözök négy
púpozott evőkanál hsztet, de
óvatosan, hegy ne égjen oda.
Miután a massza nagyjából
kihűlt, hozzákeverek őt tojás
sárgáját, majd a felvert fehérjét
is. Lehet ízesíteni a tésztát egy
mokkáskanál sóval, de az
ínyencek a vegetát is használhatnak. Végül hozzáadok szintén egy mokkáskanálnyi szódabikarbónát. Ezután kivaja-

Fotó: Karnok Csaba
zott, kihsztezett tepsiben lassú
tűzön megsütöm, mintha piskóta lenne. A töltelékhez 30
dkg párizsit és 20 dkg sonkát ledarálok, majd egy pohár tejföllel elkeverem. A megsült tésztán elosztom, majd feltekerem.
Alufóliába csomagolva
a
hűtőben egy napig állni hagyom,
hegy az ízek összeérjenek. Nagyszerű előételnek is, de egy kis
brokkolis zöldségkörettel már
főételként is megállja a helyét.
Ezt úgy készítem, hogy a zöldségeket megpárolom, majd
nagyjából fele fele arányban vegyítem rizzsel.
PK.
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MEGKERDEZTUK SZEGEDI OLVASOINKAT

Szereti-e folyónkat, a Tiszát i
7

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 tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
SZEMETDÍJ

Kocsis Adrienn szegedi olvasónk
nem tartja jó megoldásnak a lakásonként kiszabott szemétdíjakat,
szerinte abban a lakásban, ahol
többen laknak, több az elszállítandó szemét is. Farkas Gabriella, a környezetgazdálkodási kht.
gazdasági igazgatóhelyettese elmondta, hogy Szegeden az önkormányzat rendelete alapján szabják ki lakásonként a díjat. Pécsen
személyenkénti díjszabást alkalmaznak, s azóta Pécs lakossága rohamosan „csökken".
KOLLÉGIUM
V1RAG ANDRAS

DUDÁS ANITA

TORBA GYULANE

I VAN N E KISMARTON ILONA

közgazdász:
- Szegediként, aki itt is született,
természetesen szeretem a Tiszát.
Minden város hangulatát meghatározza, ha van folyója. Az viszont szomorú dolog, hogy amíg
gyermekkoromban, öt-hatévesen
rendszeresen fürödtünk a Tiszában, ma ezt nem tehetjük. Több figyelmet kellene fordítani a környezetvédelemre.

tanuló:
•r Én még nem fürödtem benne, de
nagyon szeretném egyszer kipróbálni. Igaz, a két évvel ezelőtti ciánszennyezés rossz hatással volt a
folyóra, de talán már megtisztult
annyira, hogy bele lehet menni.
Tavaly áradáskor sokszor ültünk
kint a parton a barátaimmal, és figyeltük a Tiszát. Kellemes élmény
volt.

nyugdíjas:
- Hogyne szeretném! Itt nőttem föl
mellette, és a Sárgára is gyakran lejártunk. Még úszni is ott tanultam meg. Sokat fürödtünk benne,
hiszen akkor még lehetett, nem
volt annyira szennyezett, m i n t
napjainkban. Azt mondják, a víz
színtelen és szagtalan, de szerintem a Tiszának kifejezetten jó illata van.

énekes:
- Igen, szeretjük. Szeged legfontosabb jelképe a Tisza. Amikor tavasszal kisüt a nap, annyira jó kiülni a folyópartra, és nézni a vizet.
Jó látni a szerelmes fiatalokat,
ahogy ülnek ott, sütkéreznek a napon, csókolóznak és persze szeretik egymást. Fontos, hogy vigyázzunk a folyónk vizének tisztaságára, egészségére.

MEGJÖTTÜNK
SZEGEIL
BÁLINT IVETT
Március 20., 11 óra 50 perc, 3810
g. Szülök: Berényi Borbála és Bálint Károly (Szeged).
NAGY BENCE
Március 20., 13 óra 50 perc, 3470
g. Sz.: Takács Márta és Nagy István (Szeged).
KIS MARTIN
Március 20., 14 óra 5 perc, 2950
g. Sz.: Seres Katalin és Kis László (Kistelek).
FARAGÓ DOROTTYA
Március 20., 16 óra 50 perc, 3520
g. Sz.: Zombory Anita és Faragó
Zsolt (Szeged).
ZERKULA ZOLTÁN
Március 20., 18 óra 45 perc, 2170
g. Sz.: Sashalmi Csilla és Zerkula Jenő (Sándorialva).
RENCENJI DÉNES
Március 2 1 7 óra 15 perc, 3350
g. Sz.: Ma jer Marianna és Rencenji Dénes (Szeged).
GREXÁK CSABA ANDRÁS
Március 20., 12 óra 5 perc, 3080
g. Szülők: Töröcsik Éva és

• CIKKEINK VISSZHANGJA
Grexák András (Hódmezővásárhely).
T Ó T H ESZTER
Március 21., 10 óra 15 perc, 3500
g. Sz.: Dóró Szilvia és Tóth Sándor (Balástya).
RAKÓ FERENC
BENDEGÚZ
Március 20., 12 óra 50 perc, 2570
g. Sz.: Gyóri Edina és Rakó Ferenc
(Szeged).
HALÁSZ PATRIK
Március 20., 17 óra, 3640 g. Sz.:
Baráth Ildikó Halász Attila (Szeged).
SZENTES
KÓVÁRI DÁNIEL
Március 20., 7 óra 35 perc, 3160
g. Sz.: Szalai Edina és Kővári Ferenc (Csépa).
JOBBÁGY KITTI
GYÖNGYI
Március 20., 18 óra 56 perc, 3310
g. Sz.: Kecse-Nagy Krisztina Ágnes és Jobbágy Attila (Nagymágocs).
Gratulálunk!

H0R0SZK0P
o p i kos: Barangolásra, kirándulásra,
*
• de talán még külföldre is szívesen
elmenne néhány napra. Sajnos egy-két hónapig várnia kell a lehetőségre.

o , i mérleg: Bánat költözött a szívéI be maga sem tudja, hogy miért.
Mintha a lelke mélyéről szomorúság nyomulna előre, talán valami családi ügy.

¿ m t | bika: Érzelmileg kellemesen har•
' monikus állapotbanringatózik.Senki sem mozdíthatja ki ebből az állapotból, valaki azért megpróbálkozik ezzel.

w
j skorpió: Arra törekszik, hogy miS j I nél kevesebbet áruljon el magáról.
Ma nem érzi szükségét annak, hogy csevegjen, felemás hangulatban van.

| ikrek: Új szenvedélyeket fedez fel
I magában, vagy csak ismét a régiek élednek fel önben. Nehezen tudja kezelhetővé tenni és leplezni érzéseit.

j ^ i nyilas: Túlságosan felülkerekedik
' néha kishitűsége, s ilyenkor látja
szürkének a világot. Térjen vissza a valóságba, ahol már tavasz van.

az elkövetkező rázósabb időszakra.

bak: Párjának is örömet szerez az' zal. ha még vonzóbbá teszi magát
Az ápoltság, jó megjelenés nagyon fontos
önnek. Menjenek estére moziba.

flt i oroszlán: Meglehetősen szenved i I délyes ma, ez még nem lenne baj.
A hiba ott van. hogy nincsenek azonos hullámhosszon kedvesével Legyen türelmes.

i vízöntő: Egyénisége sokszor el' varázsolja környezetét, különösen
akkor, ha jó hangulata van. Most jól gazdálkodik a pillanatokkal, tartalmas az élete.

; szűz: Dolgozzék keményen s tart' sa be a határidőt. Kellemes a feladat
és az összeg sem megvetendő, amit ígértek
a munkájáért. Szinte el sem hiszi.

halak: Családjával jobb a kapcso* lata, mint eddig bármikor. Ennek
köszönhetően könnyedén veszi az akadályokat, s sokkal nyugodtabb.

i rák: Egykedvűen telnek napjai, taI lén nem is bánja, hogy mostanában

elkerülik a váratlan események. Készüljön fel

jjjt

E MAIL-ÜZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.
A ruhagyárat 5 (!) millióért eladni?
Ez röhej! A terület a többszörösét

érheti, amin épületek - azokban
pedig gépek (nem is akármilyenek!) vannak!! VALAKI(K) ismét jó
üzletet fogjnak) csinálni. Az önkormányzat legalább szakértőket felkérhetne értékbecslésre!! Laci

Nem változott az Alfa cégére
Lapunk március 11 -i vezércikkében vizsgálat megindításáról adtunk tájékoztatást „Kívülről csak
a cégér változott: Alfa Hotelból
VPOP" címmel.
Az Alfa Hotel Kft. tulajdonosának és üzemeltetőjének kérésére
pontosítjuk tájékoztatásunkat,
mivel az Alfa Hotel „cégére" nem
változott.

„Az Alfa Hotel változatlan cégérrel és megújult szolgáltatásokkal továbbra is üzemel a Szeged,
teréz utca 30. szám alatt újonnan
felépült ingatlanban. Az Alfa Hotel Kft. ugyanis n e m volt tulajdonosa a Pozsonyi utca 16. szám
alatti ingatlannak, h a n e m a
bérlője! így az adásvételben az Alfa Hotel Kft. nem érintett."

A magyarok vagy a cigányok
zenéje-e a cigányzene?
Súlyos félreértésre ad okot a március 13-án megjelent véleménynyilvánítás, amelyet fiatalok válaszoltak arra a kérdésre, hogy „Szoktál-e
hallgatni cigányzenét?"
Minden ország, minden nép ápolja hagyományait. Fiataljait úgy neveli, hogy szeressék, ápolják és vigyék tovább a régi szokásokat, ismerjék hagyományaikat, zenéjüket. Például az írek a már nálunk is divatos pubokban ír népzenét hallgatnak. A magyar fiatalok állításuk szerint nem is ismerik a magyar nép zenéjét, melyet történetesen cigányzenének hívnak. A cigányságnak Magyarországon vokális népzenéje van,
amit a cigányegyüttesek és nem a cigányzenekarok szólaltatnak meg.
Jól megkülönböztethető a cigányegyüttesek és a cigányzenekarok közötti különbség. A cigányzenekarok legalább négy tagból állnak és megszólalásukhoz elengedhetetlen a hegedű, a cimbalom, a bógő és a brácsa jelenléte. Tehát a cigányegyüttes a saját népzenéjét adja elő.
Az úgynevezett cigányzenekarok a magyar népzene és a magyar
műdal képzett és hiteles előadói. (Akit ez a téma bővebben érdekel, olvassa el dr. Sárosi Bálint jeles népzenekutató: A hangszeres magyar népzene és a Cigányzene című könyveit, ahol erről a témáról bővebben olvashat.)
A hagyományos magyar népzene nagymértékben kötődik az éttermek,
csárdák életéhez. E szempontból lehet felvetni az éttermek, csárdák tulajdonosainak felelősségét, akik üzleti számításra hivatkozva mellőzik
a cigányzenekarok foglalkoztatását és kihalásra ítébk a magyar zene
művelőit. Városunkban ez a hagyományos vendéglátás szintén elenyésző számban fordul elő, ezért elismerést érdemel az az étteremtulajdonos, aki a hagyományos vendéglátást helyezi előnybe.
Tovább nehezíti a cigányzenészek, egyben a magyar nóta helyzetét,
hogy a botcsinálta szakértők elviszik azt a minimáhs támogatást is, ami
igazság szerint a műfaj művelőit illetné, hogy azzal minél szélesebb körben meg tudják mutatni a közönségnek, hogy él a magyar zene. Ezek
után felteszem a kérdést, kell-e szeretni, kell-e hallgatni „cigányzenét"?
C Z U T O R ZSOLT
SZEGED

SMS-UZENETEK

A 492-744-es telefonról telefonált az olvasó, hogy a Szatymazi
utcai SZTE-ÁOK kollégiumában
a külföldi diákok helyett Volándolgozók laknak. A buszok
szennyezik az utca levegőjét. Dr.
Lantos Ilona, az SZTE külföldi
hallgatók oktatási központjának
osztályvezetője elmondta, hogy

ZODIAKUS

ÚSZÓMESTEREK

LOVAS HUSZÁROK

A szerdai lapszámban megjelent
sms-re válaszolt Kis László, a hódmezővásárhelyi fürdő vezetője.
Elmondta, hogy illuminált úszómesterek nem teljesítenek szolgálatot a fürdőben, hiszen alkoholszondával ellenőrzik a munkatársakat. Amint jelez a műszer, az illetővel megszüntetik a munkaviszonyt.

Lovas huszárokat keresek Szeged
környékén! Kérem írjanak vagy
hívjanak ezen a számon: •30'4451330)

Éljen! Megnyílt az Universitas
legelegánsabb menzája (Zodiákus).
Nem kár az Alabárdosért? (302994757)

liJesíel
a Kapcsolat

ILLEMHELY
A csongrádi buszpályaudvaron
szombaton a reggeli órákban szerette volna használni O. É. derekegyházi olvasónk az illemhelyet. Távolsági járattal érkezett
Csongrádra, s nem volt nyitva az
illemhely. Mező István, a Volán
forgalmi igazgatója elmondta,
hogy a csongrádi buszpályaudvar
az egyik legkisebb, és nem 24 órán
át nyitva tartó pályaudvar, de teljesen jogos igénynek látszik az illemhely nyitvatartási idejének
megváltoztatása.

PANNON G S M
élvonal.
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ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

Ma és vasárnap a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi
u. 4., urológiai felvéteb ügyeletet a
II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
szombaton
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE teaumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben,
Semmelweis u. 6. szám) veszi fel és
látja el, sebészeti (nem baleseti! I) és
urológiai felvéteb ügyeletet a n. 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-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés:
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17.
(a Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374 vagy
104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti
időszak alatt: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Elérhetőségi telefonszám: 474-374
vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET

a szemklinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET

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

csak az egyetemmel valamilyen
jogviszonyban levő személy bérelheti ezeket a lakásokat. Hozzátartozóként elképzelhető, hogy
valaki Volán-dolgozó, de n e m jellemző.

Szombaton és vasárnap:
Újszentiván: dr. Varga István, Újszentiván. tel.: 277-165. Kübekháza betegeinek ellátása szombaton,
vasárnap és munkaszüneti napokon
Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám: 474-374 vagy 104.
Forráskút, Üllés: dr. Csonka Erika,

Üllés. tel.: 282-052 és 582-417.
Pusztamérges, Öttömös: dr. Hegedűs Bite Zoltán, Öttömös, Béke
u. 2. tel.: 289-570.
Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék: ügyelet a mentőállomáson,
Mórahalom, Kölcsey u. 2. telefon:
104.
Szatymaz és Zsombó betegeinek
ellátása szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon Szegeden
történik. Elérhetőségi telefonszám:
474-374 vagy 104.
Ügyelet Kisteleken, a mentőállomáson, Kossuth u. 17. sz. alatt,
tel.: 104, 597-040 és 598-610.
Szombaton: dr. Csajbók Éva és dr.
Jeszenszky Emma; vasárnap: dr.
Sipos Cintia és dr. Nagy Magdolna.
KISÁLLATÜGYELET

Március 22-étől március 29-éig: dr.
Haraszti Péter. Rendelő: Szeged,
Róna u. 27. tel.: 06-30-9-433-100.
KÖRZETI
ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Szombaton reggel 6-tól hétfőn reggel 6 óráig
Szcged-felsőváros, Északi városrész,
Petőfitelep, Baktó, Algyő, Tápé területén: dr. Komáromi János, Szeged, Dorozsmai út 122. tel.: 461750 és 06-70-283-9940.
Szeged város egyéb közigazgatási
területén: dr. Komáromi János, Szeged, Dorozsmai út 122. tel.: 461750 és 06-70-283-9940.
Szőreg, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván, Klárafalva: dr
Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M.
u. 19/B. tel.: 06-60-364-440.
Domaszék, Röszke: dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u. ÍOA. tel.:
06-20-485-4656.Baks, Csengek,
Dóc, Ópusztaszer, Kistelek, Pusztaszer: dr. Sipos Attila, Dóc. tel.: 270253 és 06-30-390-4624. Balástya,
Sándorfalva, Szatymaz: dr. Haller
Mihály, Balástya. Tel.: 278-311.
Mórahalom, Zákányszék: dr. Máthé Ellák, Zákányszék, Tanya 582.
tel.: 06-60-486-740 és 206-128.
Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa: dr. Sümegi Sándor,
Ásotthalom. Tel.: 291-361. Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó: dr
Retkes Sándor, Szeged, Dugonics
u. ÍOA. tel.: 06-20-485-4656.
Az állatorvos kiszállításáról a hívó
fél köteles gondoskodni.
GYÓGYSZERTÁR

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

TISZTELT OLVASOINK!

A választások befejezéséig nem áll módunkban pártpolitikai indíttatású
olvasói leveleket közölni. Emellett szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
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TELEVÍZIÓMŰSOR
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2.20 Aktív A TV 2 magazinja
3.00 Vers éjfél utón

RTL Klub
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell 9 . 0 5 - 1 1 0 0 Naprakész magazin 1 1 0 0 Örök Időkre Portugál tévéfilmsorozat, 37 12.00 Déli harangyó 12.01
Híradó délben 13.00 Körzeti magazinok 13.50
Van öt perce 7 14.05 Az első amerikaiak Angol kultúrtörténeti film 15.05 Évgyűrűk 15.30 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat. 49.
16.20 100 kép a XX. századról
Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 44.
16.30 Ökovízió
17.00 Forrás
17.30 Kalandozás a régiókban
Észak-Magyarország
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás óva
18.15 Esti mese
18.35 Ablak
19.25 Szót kór a természeti
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek
20.05 Linda
Tóvófllmsorozat, 3. Az ász
2 1 0 5 Választás
2002 Az Aktuális különkiadása
22.00 Híradó este, Időjárás
22.20 Théma
22.35 Kultúrpercek
22.40 Üvegház Amerikai film.
0.15 Kárpáti krónika
0.25 Vllághíradó

6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (Ism.) 9 . 1 0
Top-shop 9 . 2 5 Julieta Mexikói filmsorozat, 2 2 .
9 . 5 0 Teleparti 1 0 . 4 0 Top-shop 1 1 . 3 5 Delelő Vidám show. Benne: 1 2 . 0 0 Híradó - Déli kiadás 13.10Teleparti 1 4 . 0 0 Norm-show Amerikai vígjátéksorozat. 1 9 . 1 4 . 3 0 Kalandos nyár
Francia kalandfilmsorozat. 5 1 5 . 3 0 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 5 . 3 5 Receptklub 1 5 . 4 5 Milagros Perui filmsorozat. 2 3
1 6 . 1 5 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték
1 6 . 2 0 Vad szenvedélyek
Argentin filmsorozat, 4 2 .
1 7 . 1 0 Mónika A kibeszélőshow
1 8 . 0 0 Találkozások
Sztármagazin
1 8 . 3 0 Híradó - Esti kiadás
1 8 . 5 5 Legyen ón Is milliomos!
1 9 . 2 5 Fókusz
Közszolgálati magazin
1 9 . 5 5 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 1481-1482.
20.25 Emberek a Holdon
Vidám show
2 1 . 1 0 Szupermozi: Ikrek Amerikai filmvígjáték.
2 3 . 1 0 A visszatérés
Amerikai akciófilm.
0.55 Híradó - Késő esti kiadás
1.15 Fókusz, Időjárás-jelentés
(Ism.)
1 . 4 5 Dlvatkllp

Duna TV
5.50 Jé reggelt, Magyarország! 9 . 0 0 - 1 1 5 0
Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras 9.45
Rosalinda 10.10 Gyerekszáj 10.40 Közvetlen
ajánlat 1 1 4 0 Mi, magyarok 1 1 5 0 Csapodár
csalogány 12.30 Magányos cowboy 14.40
Kapcsoltam 15.00 Szeretni beindulásig 15.30
Barátok és szerelmek. Mexikói filmsorozat
16.00 LucecHa
16.30 Sebzett szívek Mexikói
filmsorozat
17.00 Claudia Talkshow Uptal
Claudiával
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
18.55 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat
19.25 Nincs kegyelem
19.55 KI vagyok én?
20.25 Sastaps A Mikroszkóp
Színpad kabarója
2 1 0 0 Csupasz pisztoly 33 és 1/3
Amerikai filmvígjáték
22.40 Magyarország választ
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Csont nélkül
1 4 0 Világsztárok
Frldertkusszal

5.10 A vabkáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a
nap Reggeli hírmagazin 8.30 Műsorismertetés
8.40 Váltó (ism.) 9.10 A népbíróság ítéletei (ism.)
9.50 Nepál 10.30 Választás 2002 (ism.)
11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Miért? Kérdések a közéletről
12.40 Összkép Kulturális híradó 13.10 A Magyar Nemzet Színháza (ism.) 13.50 A világkultúrák színterei Német ismeretterjesztő film 14.50
Magyarország kincsei Kastélyok 14.55 Weimar,
egy újkori reneszánsz város Német ismeretterjesztő
film 15.55 A tudomány kincsesháza Tudományos
ismeretterjesztő magazin 16.25 Célkeresztben
16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55
Műsorajánlat 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese
19.00 Tér-eróTérség és társadalom 19.25 A Merkúr Angol ismeretterjesztő filmsorozat 19.35 Macskajaj Francla-német-jugoszláv játékfilm 21.45
Híradó, sport 22.05 Lenny Amerikai játékfilm
23.50 Hírek 23.55 Műsonsmertetés, vers

M Ű S O R -

H I R D E T É S •

lis háttérműsor 12.00 Déli harangszó Utána:
Topmodell 12.30 1100 év Európa közepén
13.00 Híradó délben 13.55 Betűvető 14.20
Sikkes Divatmagazin 14.45 Magyar ház 15.15
Naprakész magazin 17.05 így készül a Hídember 8 perc egy filmforgatásról, 1 . 1 7 . 1 5 Gyerekeknek! 17.30 TS Videoton-Haladás Borsodi Liga labdarúgó-mérkőzés. Közvetítés Székesfehérvárról 19.55 Théma 20.10 Híradó este 20.35
Sporthírek 20.40 Az olvasás éve 20.45 Budapesti Tavaszi Fesztivál 2 1 . 1 0 Magyarország
2002 Kárpáti Kamill költő 2 1 4 0 A jó gyerek
23.15 Záróra 0.20 Éjszakai telefon - Balé Júliával 2.00 Fehér névjegykártya 2.55 Világhíradó 3.15 Kultúrpercek 3.25 Magyar ház 4.20
Iskola utca 5.10 Forrás Péntek
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Este 7 óra: A Janika - yínmű. Kamara premier-bérlet
emelt helyárral, jegyek válthatók.

RENdSJRNMÁÉ

Este fél 8 éra: Michael Stewart - Szeretem a feleségem,
kamaramusical. Bemutató előadás.

MOZIMŰSOR
(ELVÁROM MMMNlSX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnefjed 6 és este 8 óra: Az igazság
nevében. Színes amerikai film.

(ELVÁROM MINHNJX FtLMTEKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Szerelem utolsó vérig Színes magyar film.
6.00 Estelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Esti zóna (Ism.). 8.00 Zenevonal 10.00
Rendezte; Mészáros Márta - Napló gyermekeimnek.
11.46 Zenevonal. 13.00 Képújság 15.00 Építsen velünk (ism.). 15.15 Zenevonal.
18.15 Cégvilág.
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő.
20.30 Városháza.
21.00 Rendezte: Mészáros Márta Napló szerelmeimnek.
23.10 Híradó (Ism.).
23.40 Cégvilág (Ism.).
23.50 Képújság.

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képújság 19.00 NézőPont. 20.00 Diagnózis. 21.00 Sajtóklub. 21.30
Pályairány 2 - önfoglalkoztatóvá válás.

(ELVÁROM NRNHNJEX KAMARA
Du. fél 5 és este tél 8 Óra: Korcs szerelmek. Színes belga
film.
Este 7 óra: Bíborfolyók R.: M. KassovitZ; este 9 óra:
Gyűlölet. R.: M. Kassovitz.

PtAZA CtNEMA CITY
Harry Potter: 11,14 óra. A Gyűrűk Ura: 16.45,20 óra.
A nagyon nagy Ő: 13.30,15.45,18 óra. Valami Amerika:
18,20.15,22.30 óra. Szörny Rt.: 13.45,15.45,17.45
óra. Egy csodálatos elme: 19.45,22.30 óra. Szerelem
a végzeten: 14,16 óra. Kiképzés: 20.15,22.30 óra.
Banditák: 15,17.30,20,22.30 óra. Álmok útján: 14,
16,18 óra. A sólyom végveszélyben: 20,22.30 éra.
Hüvelyk Matyi: 14 óra. Az igazság nevében: 15.45,18,
20.15,22.30 óra. Üldözési mánia: 11.15,13.30 éra.
Tripla vagy semmi: 15.45, 18, 20.15, 22.30 óra.
Impostor: 14,16 óra. Más világ: 18,20,22 óra.

DESZM FALUHÁZ MOZI

Este 7 óra: Amerikai pite 2. Színes, m. b. amenkal
vígjáték.

VÁSÁRHELY

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
httpi/toww.tktv.hu
15.00 18.00TKTV Képújság 18.00 19.00
TKTV Péntek este.

VTV M a k ó
7.00 A csütörtöki adás ismétlése. 10.00 Képújság 18.00 Műsorajánló. 18.05 Pályaírány - közszolgálati magazin. 18.30 Csillagszem: TNT. 18.55
Reklám. 19.00 Híradó. 19.10 Antónió. Amerikai
film. 20.40 Híradó (ism.). 20.50 Képújság

Du. háromnegyed 6 óra: Szörny Rt. Színes, m. b.
komputeranimációs amenkai film; este 8 óra: Az
egyeben. Színes amerikai film.

MAKÓ

Este 8 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű Szövetsége. Színes,
m. b. amenkal film.

SZENTES
Du. fél 6 és este 8 óra: Csajok a csúcson. Színes
német vígjáték.

RÁDIÓMŰSOR

SZÍNHÁZMŰSOR
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 Hídépítők 9.05 Választás 2002
Az Aktuális különkiadása 9.55 Keleti palóc népzene 10.05 Trópusi hőség 1 1 . 0 0 + 1 Kulturá-

cora

KOSSUTH
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Csárdáskirálynő - operett Bérietyünet,
emelt helyárral.

5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 10.00
Délelőtti krónika 11.04 Cigánytéléra 11.35 mi
ley ebből..." - Részletek Kánya Emília önéletírásából,

VS.1Z02 Déli krónika t M O Ki nyer ma7 1250
Törvénykönyv 13.05 Ifendég a háznál 13JO A baptista egyház félórája 14.04 Péntek kávéház 15.04
Tematikus választási műsor 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05
Holnaprakész 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül - az irodalomról 19.30
Sportvilág 19.48 Mese 20.04 Aranyemberek Somlyodi László vízmérnök 20.35 Oegré Alajos:
Visszaemlékezéseim. 14.21.15 ítélet 22.00 Késé esti krónika 2 2 5 0 Fórum 23.00 Kenő 23.04
Egy rádiós naplójából 0.10 Himnusz
PTTÓFL
4.32 Hajnali dallamok 6.03 Hazai slágerkívánságok - reggel 8.45 Zold(sport)reggel 9.00 Délelőtt
10.10 A vélemény szabad... lLlOGotdiusz-pkisz
11.15 „Régi idők dalai" 1 1 5 8 Zöld jelzés 12.00
Nóta Verkli módra 12.40 Ki nyer ma? 14.00
Péntektől péntekig 17.00 Öt órai tea 19.04
Sportpercek 19.30 eMeRTon díjkiosztó gála 2001
21.45 .Sors, nyiss nekem tért..." 22.30
Zeneközeiben 0.00 Hazai slágetkívánságok - éjszaka 3.03 A magyar operett gyöngyszemei 4.03
Magyar nóták, csárdások

RÁDIÓ 8 2 ( 0 5 0
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerit.: Forgácb Ilona. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útintorm. 6.00 Reggeli Krónika (Kossuth) 6.20 Jegyzet. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldröl. program
ajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd:
környezetvédők és a rendőrség együttműködése 7.00
Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés: ötéves az Európa hullámhosszán. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldral, körzeti időjárás-jelentés.
7.45 Országos lapszemle, programajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Lemezmustra. 9.00 Hírek időjárásjelentés, útinform. 9.05-1157 Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldról, meteor, útinform. 13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05
Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek, meteor,
útinform. 15.00 Hírek, időjárás-jelentés, úhnform.
15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: V. Horváth Péter. 15.10 Érdekességek az autós világban. 16.00
Hírek, meteor, úhnform. 16.15 Zene. 17.00 Hírek
időjárás-jelentés, útinform. 17.15 Sporthírek.
18.00 Esti Krónika. (Kossuth). 18.20 Sportidőplusz. 18.30-tól 22.30 ig Országos nemzetiségi
műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók
műsora.

MtDIA-6 SZIDID
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. TeFfax: 62421-601 az adás ideje alatt
hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 ReggelifrissítőSzabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9.00 Roadshow Büte Zsolttal - 1 műsorvezető, 2 kívánság, 3 óra, 4 kerék, öletek a Média6-on.
12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel. 15.00 Délutáni magazin Boldizsár Katával és Prjevara Kornéllal. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal - több mint kívánságműsor. Telefon: 62466-840.19.00 Óhajok Hídja Plusz - a héten kimaradt kívánságok órája. 20.00
Alkotéra Greskovics Péterrel - minden hónap első
péntekén livemíx a 6. sebesség lemezlovasaival.
22.00 Maratony party -100% reklám és hírmentes övezet a legjobb dance és bouse slágerekkel.
0.00 6.00 Éjszakai Megamix -100%reklámés
hírmentes övezet.

RADIO 7 VÁSÁRHSLY
Naponta 5.00-től 24 éráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségj W.: 533-677, telefax:
533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám:
533-777 és 533-778. SMS: 30-267 7777. E-mail: radio7@deltav.hu Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadságtér 71. (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, féléránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: önkotmányzab műsor: nyugdíjas lakópark; szociális bérlakások; 47-es főút és a tehermentesítő út építése; veszélyes hulladéklerakó. 12.00
Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00
Sportturmix. 20.15: Kaleidoszkóp. 23.30 Dél-alföldi hírmondó (ism.).
RÁDIÓ SZINTI«
A Rádió Szentes műsora a nap 24 érájában hallható
a 106,0 MHz-en. Interneten: www.yentes.hi/fadioszentes.ram Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 63315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mail.byanethu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menti
Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45-«
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
évfordulók, úhnform, lapyemle. 9.00 Riportok interjúk. 10.00 Zeneóra. 1 1 0 0 Programajánló.
12.00 Zene-özön. 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
14.00 Zeneóra 15.00 Délutáni Magazm. Intenék,
riportok. Kompok - kikötök a Tiszán. 17.15 Tisza
Menti Krónika A nap hírei 18.00 Zene - érdekességek 19.00 Esti mese. 20.00 Zenés éjyaka.

MÉDIA-« RÁDIÓ SZINTI«
RÁDIÓM
FM 95.4 Tel.: 62444-088, www.radio88.hu Címűnk:
6721 Szeged, Madách u. 6.
5.55-től 8.55-ig féléránként, 9.55 és 18.55-ig óránként hírek, időjárás 6.40,7 40,8.40,11.40 és 15.40kor sporthírek.
6.00 Ébresztő (GenschetSövény Tibor) 10.00
Napközi (BendeGábor). 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc) 20.00 Furopean Chart (Bende Gábor).
2 1 0 0 Fresh Jam (Tóth Géza) 24.00 Éjszakai Zenemix.

FM95.7MHZ Adásidő naponta 7.00 és 10.00, valamint
13.00 és 4.00 óra között Cím: Szentes, Petőfi u. 5. Tel.:
63312-148, tekfax: 63440-880. E-mail: media6@szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin Naptár 7.30 BBChírek friss információk. 13.00 Délutáni magazin
15.20 Zsebkönyv - diákmagazin. 17.00 Koraesb koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor
63440-880, aktuális információk, riportok, játékok, esb mese 18.20 Életmód-magazin, játékok, esti mese. 2 1 0 0 Zenehíd.

Oroszkrémtorta
Thomson 25DG17
Színes televízió
63cm-es képcső
sztereó, teletext

Az arak 2002. március 22-24-ig,
a készlel erejéig
érvényesek!

c

+ Thomson DTH-5000 DVD lejátszó
a Gora húsvéti ajándéka (CD-R, MP3 lejátszó

Trappista sajt
Canon EOS 3000
Tükörreflexes

Philips 107E
17" monitor

fényképezőgép
28-80-as objektívvel

-

Series daralth

—

Toffifee
Karamella
mogyoróval,
nugátkrémmel
és csokoládéval
töltve- 3x125g

Belvárostól

12 percnyire

,'j

54 990 Ft
HallG4 Mosógép
5 kg ruhatöltet
400 ford/perc

Egy mosollyal több

<

•
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Albérletet kínál
Autó
Állást keres
Állást kínál

• T Ű Z P I R O S Alfa Romeo
megkímélt állapotban eladó!
1.7 benzines. Injektoros. 16
szelepes, 135 LE-s boxermotorral eladó. Érdeklődni: 0630/911-50-58.

NONSTOP

egyéb

ZÖLDKÁRTYA

Egészségügy
Elektronika, műszaki cikkek

> M ű s z a k i vizsga
»• Eredetiségvizsgálat

Elveszett

Építési telek
Építőanyag
Garázs
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
HÍ i n g s z
Haszonállat
Háztartási gép
Hirdetmény
Haszonjármű
Kert
Kisállat
Közlemény
Könyv

Szeged, Kossuth L. sgt. 112.'
Tel 62/474-874. 5 5 0 - 3 9 0

a

Állást keres

• 2 5 ÉVES, diplomás nő német-. angolnyelv-tudással, számítógépes ismeretekkel, aszszisztensi gyakorlattal munkát
keres, 06-20-450-4973. Szeged
• FIATAL nő mérlegképes
könyvelő végzettségei Makón
munkát vállalna. Válaszokat „Megbízható, pontos
12584121" jeligére a Délvilág
hirdetőbe káremi
• WEBLAPSZERKESZTŐ
cégeknek munkát vállal. 30322-20-24

Állást kínál

Panellakás
Régiségek
Ruházat
Oktatást vállal
Számítástechnika
Szépség és egészsépépolés

Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Termény, takarmány
Tégleépltéeű lakét
Üdülő, hétvégi ház
Üzlethelyiség
Vállalkozás
Utazás
Albérletet kínál
• EGYSZOBÁS lakás kiadó.
Telefon: 431-559 (Szeged)

• 1 NAPI Gépjármű-átíratás,
biztosításkötós. Szeged. Madách 24/B. 62-425-043. 7.3017.00-ig „Körgyűrű".
• 1993-as évjáratú, Peugeot
306 típusú személygépkocsi
660.000 Ft-ért eladó. Érdeklődni DUTRADE CENTER
DUAQ Ktt.-nél, 62/551-640
tel.-számon, Szeged
• ALFA Romeo 33-as, f .3
benzines, 1988-as, 2 év műszakival, új gumikkal, riasztóval, elektromos ablakemelővel
eladó. Irányár: 250.000 Ft.
Érd.: 70/312-75-73, Szeged.
• BARKAS B-1000-es, KB.
nyolcszemélyes személygépkocsi eladó, t ár: 220.000 Ft.
06-30/281-5718.
•
EREDETISÉGVIZSGÁLAT, Intermobil, Szeged. Rákóczi tér, 62/541-410.
• FIAT Regata. 1985-ös. 70
LE, megbízható műszaki állapotban eladó. Tel.: 06-3020-50-560, Zákányszék.
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,
biztosításkötés, súlyadó-ügyintézés. Szeged, Dr. Boross József u. 21., 62-423-148
• LADA SAMARA, 1994.11.
havi. ötajtós, ötsebességes,
újszerű állapotban eladó. 63312-883. Szentes.
• LADA K O M B I 1994-es,
1500-as. ötsebességes. katalizátoros, 42.000 km-rel. vonóhoroggal, gyári dobbetéttel,
megkímélt, újszerű állapotban,
garázsból eladó. 63/400-046.
06-30/4888-462. Szentes
• MAZDA RX7 turbó 2. tűzpiros, javítható turbóval, áron
alul eladó. 62/434-264, Szeged
• OPEL Astra Sedan, 1996.
ápglisi. Ecotec motorral, metálfénnyel, kifogástalan állapotban eladó. Ára: 1430 E Ft. Érd.:
06-20/460-35-18. 62/271-242,
Szeged.
• OPEL KADETT 1 6-os friss
műszakival, 1986-os eladó.
400.000 Ft Szeged, 06-30376-1702.
• SKODA Formán eladói Tel.:
20/954-6723, Szeged.

• A CASABELLA Bútoráruház munkatársat keres titkárnői munkakör betöltésére. Feltételek: minimum érettségi,
számítástechnikai ismeretek
(Word, Excel). Előnyt jelent
olasz- vagy angolnyelv-tudás
Pályázatokat kérjük fényképpel
együtt elküldeni: 6724 Szeged,
Szatymazi u. 2/B
• A CSONGRÁD Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona (Ópusztaszer, Tóhajlat
133.) ügyviteli munkakörbe
munkatársat keres. Feltétel:
minimum érettségi, számítógépes ismeret, szervezőkészség. kreativitás. Jelentkezni lehet: munkaidőben Lajos Tibor
igazgatónál, személyesen
vagy telefonon. 62/275-277 telefonszámon.
• A GAMBRO Dialízis Központ felvételt hirdet felnőtt
szakápolók részére, 2 műszakos munkára. Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni az
új klinika V. emelet D szárnyon
lévő dializálóállomáson lehet,
vagy a 62/544-990 telefonon.
(Szeged)
• A PICK Rt. üzemi konyhájába gyakorlattal rendelkező
szakácsot keresünk. Jelentkezni lehet: PICK Szeged Rt..
Szabadkai út 18., Várhelyi Gábor konyhavezetőnél, személyesen munkanapokon 10-12
óra között.
• A SÁGHY Mihály Ipari
Szakközépiskola. Szakmunkásképző Iskola és Kollégium
6640 Csongrád, Gyöngyvirág
u. 18., felvételt hirdet 1 tő gondnok-pénztáros munkakörbe.
Iskolai végzettség: közgazdasági érettségi bizonyítvány,
mérlegképes könyvelői képesítés előnyben. Bérezés: a kjt.
bértábla szerint. Rövid szakmai
önéletrajzot az iskola igazgatójához vagy a gazdaságvezetőhöz kérjük eljuttatni Az állás elfoglalásának időpontja:
2002. április 2. Pályázat leadásának határidőpontja: 2002.
március 25., du. 16 óra.
• A TÁVŐR Monitoring Kft.
felvételre keres közgazdasági érettségivel, számitógép-kezelői ismerettel rendelkező és
jó kommunikációs képességű,
megbízható, igényes ügyfélreferens adminisztrátor hölgyet. Kézzel írott, fényképes
szakmai önéletrajzát az iskolai végzettségét igazoló okiratok másolatával Trióda Rt.
6721 Szeged, József A. sgt.
36. kérjük leadni. Jelentkezési
határidő: 2002. március 27-ig.
• AMERIKAI munkák vízumügyintézéssel. Telefon: 06-20541-25-81, Szeged.
• VEZETŐI státus betöltésére keresünk komoly, ruházatikereskedelmi referenciával
rendelkező hölgyet alapbér +
kiemelt forgalmi jutalékos bérezéssel Jelentkezni fényképes, kézzel írott önéletraizzal
„Vezető 012584677" jeligere a
Sajtóházba.
• MŰSZAKI BOLTI eladót
felveszünk gópalkatrész-szaküzletbe. Feltételek: érettségi. B
kat. jogosítvány, max. 30 éves
életkor Jelentkezni szakmai
önéletrajzzal lehet: Kereskedelmi Kft. 6701 Szeged, Pf. 95.
• MUNKATÁRSAKAT keresek szellemi munkára. 06-309-031-877. (Szeged).

Gratulálunk

Vida Endrének születésnapja alkalmából!
Drága Endrém!
Nagyon sok boldog
szülinapot.
a j ű ¡f
és minden létezhető jót
/i
* i s
kívánok
Neked az életben!
„Köszönöm, hogy vagy
\ wiij)
Nekem!"
Millió csók, Edit!
y v

'

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

MÜSZÁRÍTOTT,
ASZTALOS
MINŐSÉGŰ BOROVI
FÜRÉSZÁRU ELADÓ.
SZEGED,

30/9-787-162.

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu
• BELVÁROSI élelmiszerüzlet keres: Protit program kezelésében jártas árubevételezőt.
Feltétel: élelmiszer-kereskedelemben szerzett áruismeret.
Érd.: 30/200-19-35, 9 órától.
(Szeged)
• BT. kőműves szakmunkásokat keres. 06-30/9555-668.
(Szeged)
• DOROZSMAI vendéglőbe
pultos-felszolgálót alkalmaznánk. 06-20-9116-525, Szeged.
• ELEKTROMOS kivitelező
cég keres: gyengeáramú hálózatok telepítésében, szervizelésében jártas szakembert az
ország egész területén történő
munkavégzésre; elektronikai
áramkörök
tervezésében,
gyártásában gyakorlattal rendelkező szakembert; legalább
középfokú műszaki végzettségű, tapasztalt üzletkötőt. Fényképes önéletrajzokat „Profi
csapat 012584381" jeligére a
Stefániái hirdetőbe.
• FÓLIÁS kertészetbe gyakorlott, ügyes kezű, nem italozó férfi és női dolgozókat keresünk. 06-30-9681 -250, Szeged.
• GENERALI-PROVIDENCIA Biztosító Rt. ügyviteli igazgatósága állást hirdet ügyfélszolgálati munkatárs munkakör
betöltésére, 6, itt. 8 órában. A
jelentkezés feltételei: középfokú végzettség, felhasználói
szintű számítógépes ismeret,
előny egészségügyi végzettség Jelentkezés: Szeged,
Széchenyi tér 6. Ádám Tímea,
62/566-144, 20/395-75-00.
Rácz Zoltán, 62/566-105, Szeged.
• GYERMEKBOLTBA eladót
felveszünk. Tel.: 62/420-951,
Szeged.
• GÉPJÁRMÜVILLAMOSSÁGBAN is gyakorlott tehergépkocsi-szerelőt vesz fel építőipari cég. C kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Jelentkezni Zsoldos Zoltán telepvezetőnél: 30/23-98-681. Szeged.
• HÉVÍZI étterem éves állásra vagy szezonra felvesz gyakorlattal rendelkező szakácsot.
Szállást biztosltunk. 06-203-489-063.
• PIZZÉRIÁBA vendéglátói
végzettséggel keresünk fiúkat,
lányokat! Kiemelt fizetés! Érd.:
06-20/9412-620, Szeged.
• MŰSZAKI fejlesztő, szolgáltató, kereskedő cég keres adminisztrátori munkakörbe közgazdasági végzettséggel rendelkező munkavállalót, valamint villamosmérnök vagy
üzemmérnök üzletkötőt. Felhasználói szintű számítógépkezelői ismeret alapfeltétel.
Kézzel írott és fényképes önéletrajzot „Szeged 012583718"
jeligére várjuk a hirdetőbe.

• NAGYFAI Bv. Intézet felvételre keres: hivatásos tiszthelyettesi állományba 35 év alatti, sorkatonai szolgálatot letöltött, vízgazdálkodási végzettséggel és környezetvédelmi
szakképesítéssel munkavállalót
havi bruttó 120.000 Ft illetménnyel, szakképzett ápolót
közalkalmazotti állományba havi bruttó 80.000 Ft Illetménnyel,
valamint B, C, D kategóriás jogosítvánnyal autószerelőt, vagy
autóvillamossági szakmunkás
végzettséggel gépkocsivezetőt
közalkalmazotti állományba. Jelentkezés tel.: 62/267-241,
267-293.
• RUHATISZTÍTÓ hálózat
napi 2-3 órás ellfoglaltsággal,
saját haszongépkocsival és lehetőleg vállalkozóival rendelkező szállítót keres. Jelentkezni
lehet: önéletrajzzal és fizetési
igény megjelölésével. Szeged
Plaza, Ametiszt Ruhatisztító.
• OTTHON végezhető munkalehetőség! Amerikai cég keres FM modulátorok összeszerelésére bedolgozókat.
Szaktudást nem Igényel. Egyéni szerződéskötési lehetőség
az amerikai céggel. Ingyenes
tájékoztató anyag megrendelhető: 06-90-514-400 telefonon,
a hívás dija 360 Ft + áfa/perc.
H-MULTIKER Kft. Nagykőrös.
• SZOLGÁLTATÓ kft. felvételt hirdet elektroműszerész
munkakörbe, vidéki szerelések (Siófok, szezonmunka),
Felvételhez szükséges középfokú végzettség, szakirányi, B
jogosítvány, független, megbízható, karrierista férfiak jelentkezését várjuk 25-30 éves
korig. Szeged, 06-30/9983-480,
06/30-9256-835.
• VAGYONVÉDELMI cég keres rendezett kamarai tagsággal női diszpécsert. Számítógépes Ismeret, vállalkozói Igazolvány előnyt jelent. Kézzel
írott önéletrajzukat „Azonnali
kezdés 012583715" jeligére
várjuk a hirdetőbe.
• SZÁLLÍTMÁNYOZÓ vállalkozás keres gyakorlattal, kapcsolatokkal rendelkező fuvarszervezőt szegedi Irodájába.
88/423-489, 20/977-37-47.
• VAGYONŐRT keresünk
makói élelmiszerüzletbe, vállalkozói igazolvánnyal. Tel.: 0630/966-20-42, Szeged.
• ZENÉS balatoni étterembe
gyakorlattal rendelkező szakácsot, konyhalányt, felszolgálót, pultost felveszek. Lakást
helyben biztosítok! Tel.: 0620/356-43-26, Keszthely.
• ÉPÜLETGÉPÉSZETI kft
gyakorlattal rendelkező víz-,
gáz-, fűtésszerelőket keres
azonnali belépéssel. Rövid önéletrajzot kérünk. Érdeklődni
9-15 óráig. Szeged, 62/444-771
vagy Kálvária sgt. 35. alatt.

• ÁLLANDÓ munkára felveszünk kőműves, festő, asztalos szakmunkásokat. Jelentkezni: Makó. Gőzmalom u. 4/A.
• SZAKKÉPZETT, gyakorlattal rendelkező cukrászt keresünk a tápéi termelőüzembe.
Érd.: 62/496-787.
• VIRÁGÜZLETBE gyakorlott virágkötőket felveszek. 0630-9837-804, Szeged.
Országos üzletlánchoz
tartozó, frekventált helyen
lévő, nagy alapterületű
élelmiszerüzlet

H

T E R Ü L E T I

BÚTOROK

biztosítunk!

„Reál 012482895" |
jeligére

2002. március 29-ig.

Textil

Információs Kht.

BÚTOR-

FELVÉTELT H I R D E T
Röszke határátkelőhelyre.

VÁSÁR

közúti mérlegkezelői

$

Feltétel:
- érettségi bizonyítvány
- büntetlen előélet
- számítógép-kezelői alapismeret
Jelentkezés: március 29-ig
értesítési telefonszámol
tartalmazó részletes önéletrajz
megküldésével.
fax: 06-1/315-18-94

Á UGNARIUS-99 Kft.-nél

március 23-tól
Szeged-Tápé, Csalór u. 26.
lelefon/fax: 62/496-824.
Megközelíthető: 73 és 73Yos
autóbusszal (végállomás)

Ü Z L E T K Ö T Ő K E T
vállalkozási formában.

:

KIEMELKEDŐ JÖVEDELEM,
HOSSZÚ TÁVÚ LEHETŐSÉG.

Amennyiben On
- p o n l o s , m e g b í z h a l ó , m u n k á j á r a igényes hölgy,
- legalább k ö z é p f o k ú k ö z g a z d a s á g i végzettségű,
- rendelkezik s z á m í t ó g é p - k e z e l ő i gyakorlattal,
i r o d a v e z e t ő k é n t e g y lendületes, fiatal c s a p a t b a n
s z e r e t n e d o l g o z n i , a k k o r k é r j ü k , h o g y 2 0 0 2 . m á r c i u s 29-ig
k ü l d j e cl f é n y k é p e s ö n é l e t r a j z á t a „ P r e c í z m u n k a , m a g a s j ö v e d e l e m
0 1 2 4 8 3 1 3 4 " jeligére a Délmagyarors/ág szerkesztőségébe.
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• CANDIDIASIS (GOMBAFERTŐZÉS) komplex terápiája szak-természetgyógyászati fendelőben, Szegeden. Bejelentkezés 62/431-422.
• SZERETNE FOGYNI? Ma
már ezt minden gyötrődés nélkül, egyszerű módon megvalósíthatja egy új. világszabadalmaztatott, növényi eredetű készítménnyel. 06-20/362-1009.
Igény szerint szakorvosi tanácsadás.
• ÚJ, NÉMET VÉRNYOMÁSMÉRŐ (mérőórás, pumpás, stethoscoppal, leírással)
folyamatosan kapható. 6500 Ft,
utánvéttel is. 06-30/905-2005.

Elektronika

9

Mellékállású,
számlaképes
munkatársat keresünk

HIRDETÉSI

- Ifjúsági szekrénysorok
- Bútorgyártás egyedi
megrendelés alapján is.

- ÉRTÉKEST
ÍÉS - TERVEZÉS
- KIVITELEZÉS

- Kisbútorok rusztikus és
mahagóni színben,

TANÁCSADÓI
munkakörbe,
Csongrád város
területére.
Bérezés: fix + jutalék
Érd.: 3 0 / 2 9 9 - 3 9 - 5 6 ,
Fröhlich László

•gyet elemek 3 0 - 5 0 %
árengedménnyel.

Split klímák 2.2 kW

- Könyvespolcok, falipolcok,

már 122 000 Ft-os

sarokpolcok többféle méretben.

Svájci használt bátorok

áfás áron.

- íróasztalok, éjjeliszekrények,
tálalók, komódok

14 gyártmány

árengedménnyel,
nagy választékban.

g

Interspan bútorlapok

g

forgalmazása, méretre vágása,

márkaképviselete
* LG, Toshiba, Whirlpool

élzárása, kedvező áron.

Bérlemény

www.szuperelszo.ini.hu

ANNA-KÚTI ÁRUHÁZ
Tisza L. krt. 39. §

Konyhabútor
Ú - J ^
Stúdió

l

Szeged,

62/467-647

• KÖRÚT Régiségkereskedés: antik bútorok, régiségek
vásárlása. Szeged, 62/315-322,
06-30/9558-979.
• BÚTOROK, régiségek, teljes hagyaték vételei 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.
• KETTŐ darab, 259x40x80
cm-es, szétszedhetős, fehér
szekrény akasztós és polcos
térrel eladó, 6000 Ft/db. Érdeklődni napközben: 62/548-096,
este: 62/317-672, Szeged.
• KONYHÁK és egyéb egyedi bútorok tervezése, gyártása,
beszerelése a szolid kiviteltől
a luxus minőségig, a gyártótól.
Ingyenes helyszíni felmérés,
ergonómiai tervezés, látványterv, árajánlat készítése. Szeged, 06-30-9-787-162.
•
SZÁMÍTÓGÉPASZTAL
(szürke, praktikus polcokkal, fiókokkal) és polcos, fenyőszínű ruhásszekrény költözés miatt eladó. 06/20-350-8969, Szeged.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) 62/450-064,
Szeged.

Tel. : 425-353

!

VÁSÁROLJON

num

Impuls
IKüchen

p/no
HANZA KRUGER

GALÉRIA
Készpénzért vésárol
antik bútort,
festményeket,
műtárgyakat, könyvtárai,
TELJES

HAGYATÉKOT

S z e g e d , D u g o n i c s t é r 11. ^
Telefon: 62/422-547,

g

30/9452-587.

• 3 6 0 l-es akvárium melegítővel eladó, valamint 5 db, fehér, műanyag zsalus ajtó (beépített szekrénynek való) ós
beépített konyhaszekrény. 62434-264, Szeged.
• MÉHCSALÁDOK 15 keretes, nagyboconádi kaptárban, pergetőkannák eladók,
érdeklődni délután. Irányár: 20
.E Ft, 62/401-738. (Szeged)
• OROSZ hullámpala folyamatosan kapható, 600 Ft +
áfa. Hétfőtől péntekig 8-16-lg.
77/483-598. (Kiskunmajsa)

•1 E l v e s z e t t
• MÁRCIUS 18-án. a 16.58
órakor BUDAPESTRŐL érkező gyorsvonaton elvesztettem bordó fedelű, angol nyelven kézzel teleírt JEGYZETFÜZETEMET és egy angol
nyelvű, papírkötésű könyvet.
(The Contessions of St. Augustlne.) A jegyzetfüzet pótolhatatlan,
megtalálójának
10.000 Ft jutalom. Szeged,
62/409-045.
• ELVESZETT okmányaimat
benne levő címre becsületes
megtalálótól visszavárom.
(Szeged) 06-70/238-0844.
11

3 Hagyaték
• KÖRÚT Régiségkereskedés, antik bútorok, régiségek
vásárlása készpénzért. Hagyatékfelszámolás. Szeged, 62315-322, 06-30/9-558-979.
• HAGYATÉKOT felszámolok, mindenféle régi bútorokat,
régiséget vásárolok, azonnali
készpénzfizetéssel! 06-62/216324,06-30/383-7116, Szeged.

16

Hangszer

B PIANFNÓ, Zümmermann
(alig használt), igényesnek eladó. 62/499-615, Szeged.

• BAROMFI (fehér húscsirkék) Szegeden eladó. 300
Ft/kg. 06-70/243-77-39, Ménesi.
• CSIRKEVÁSÁR! Fehér
húshibrid vágócsirke eladása
március 30-án, szombaton Vásárhelyen, 47-es út, tanüzem.
Ár: 270 Ft/kg. Előjegyzés március 27-ig a 06-70/2159-752
telefonon.
• HÓFEHÉR puli kölykök eladók 6000-ért/db, 06-70316-97-65. (Szeged)

í j Háztartási gép

További információk:

Nyílva tartás:
HeHo-pent.k: 4-17-ig.
Szombatom «-12-ig.

• CSILLAG AUTÓSISKOLA, Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
• ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt. nehézgép, könnyűgép. targonca,
ADR, TIR, taxivezető, taxi-vállalkozó, belföldi fuvarozó, belföldi buszvezető szaktanfolyamokat indít. Szeged, Berlini
krt. 16. 62/422-240, 06-209431-444.
• KOVÁCS Autósiskola, Bihari 29. 62/492-682.

Haszonállat

támlás székek, konyhai ülőkék.

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

C s o n g r á d és B á c s m e g y é b e n

Gépjármüvez.-k.

121.

KÍNÁLATUNKBÓL:
- Ebédlőgarnitúrók, asztalok,

• AZ ÖTHALOM utcában saját tulajdonú, a Kisteleki Ede utcában bérleti jogos garázs eladó. Érd.: 06-30-239-44-22,
Szeged.

Hódmezővásárhely,

- Bőrgarnitúra

Tel.:

szolgáltatások értékesítésére keres

S

Egészségügy

Bútorbolt

Állami K ö z ú t i M ű s z a k i és

o

h i v a t a l o s üzleti p a r t n e r e t á v k ö z l é s i

§

fax: 6 2 / 4 2 5 - 5 2 0

J ö j j ö n !

Textilgyári ut 3.
Tel : 471-765
Ny.: H-P: 9-17-ig - » ¿ Í W *
Szo: 9-12-ig
'dBj,

a Sajtóházba kérjük leadni

6724

Multinacionális vállalat

Telefon: 6 2 / 4 2 5 - 2 8 3 ,

Szántó Kovács János u

g

B a k a y N . u. 5 2 .

Ha szeretne egy elismert, országos szinten működő cég
csapatában dolgozni, ahol a feladatokkal és a
teljesítménnyel arányos jövedelem várja, akkor küldje
el fényképes, szakmai önéletrajzát
2002. m á r c i u s 27-ig ..Profi 012584154"
jeligére a Sajtóházba.

Szeged Kft.

S z e g e d , József A. sgt. 2 7 .

BÚTOROK

A l k u d j o n !

önéletrajzot

DEPÓ,

- B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.

FÍGTHERM-PARTNER

Tel / f a x : 6 2 / 2 4 2 - 6 1 1

Részletes, fényképes szakmai

SZECOLOR

-

KIVITELEZÉS kedvező áron

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

IGÉNYES KONYHÁT

Feltételek:
- Középfokú végzettség,
- Értékesítési területen szerzett tapasztalat,
- Határozott fellépés, jó kommunikációs képesség.
- Nagy munkabírás,

Q j j Garázs

FELMÉRÉS, TERVEZÉS,

EL!

k i á r u s í t á s a .

BÉRELHETŐK

keres.

Telefon:

•6/10-1-991-994

Szerelőknek gépel

Szeged. Brüsszeli krt 21.
Tel. : 62/541 -905. Tel ,/fex; 62/491 -011

5

Nyitva:
H.-P.: 8 - 1 6 óráig.

PRESS IDOMOK.

FURDOSZOBA-

Feltételek:
- szakmában való jártasság
- vezetői gyakorlat
- leinformálható szakmai
háttér.

RAKTÁRAK

K É P V I S E L Ő T

i

Szerelvények, rézcsövek,

és t e m p e r á l h a t ó

Budapesti székhelyű, országos hálózattal
r e n d e l k e z ő é l e l m i s z e r - , ital-, v e g y i á r u nagykereskedelmi cég Csongrád megye t e r ü l e t é r e

1 1 / b (temetővel szemben)

HASZNÁLT

Fűtetlen
Állást kínál

LARIX

E Z T NE S Z A L A S S Z A

öntvény

kaphatók.

a tavalyi árak alatt.

B U TO R H A Z
•

műanyag kivitelben

Szeged, Fonógyári út

Ft

Acéllemez radiátorok

MUSZAKVEZETOT

munkakörbe.

Aknafedlapok
és

kedvezménnyel

Mélykút, 0 6 - 7 7 / 4 6 0 - 0 4 4

keres.

Tavaszi akció!
KC csövek é s idomok
teljes választéka.

Konvektor
8 0 0 0

5% kedvezmény

(a hlrdt«! Minattttjta*)

CSATORNÁZÁSI

TAVASZVÁRÓ
AKCIÓ

A U T Ó K L U B

Magánház

Növény

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróbörze

Bérlemény
Bútor

TELEFONOS

H I R D E T É S -

Építési telek

• ÉPÍTÉSI telek. 2 db, 350
nm-es, 5/4-es fóliaházzal, öntözőberendezéssel, bekerítve
eladó. Tel.: 06-30-3830-503,
Zákányszók.
• ÚJSZEGEDEN 939 nm-es
telek 71 nm-es, újabb, valamint régi házzal, sürgősen
14.000.000 Ft eladó. 62401-834.

Építőanyag
• NAGYMÉRETŰ, tisztított
tégla 17 Ft/db áron, ajtó, ablak,
faanyag, cserép eladó. 0630/9747-730, Szeged.
• OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep
Szeged: 62/471-882, 203345-171.

• „HÉLIA" Bizományi készpénzfizetéssel vásárol megkímélt, korszerű rotátorokat, fűnyírókat, láncfűrészeket, komposztálókat, permetezőgépeket, terménydarálókat, vízszivattyúkat, kertberendezési,
kertépítési anyagokat, hegesztőtrafókat, elektromos kéziszerszámokat, vlllanyvarrógépeket, mosóautomatákat, porszívókat, kávéfőzőket, villanytűzhelyeket, gáztűzhelyeket, villanybojlereket, hűtőgépeket,
rádiós magnókat, hifiberendezéseket. videókat, televíziókat,
kempingfelszereléseket! „Hélla"-Szeged, Rókusi krt. 9.62481-646, 06-30/391-29-49
(Hétköznapokon 8-13,14-17ig, szombatonként 9-12-ig)
• SIEMENS HS-29023 típusú, kerámialapos villanytűzhely
gyári csomagolásban, családi
okok miatt eladó garanciával.
06-30/9-785-501, Soltvadkert.
E Z T NE S Z A L A S S Z A

EL!

Onasi árengedmény
a HASZNÁLT NYUGATI ÁRUK
BOLTJÁBAN. Automata mosógépek^
színes televíziók, mosogatógépek, ~
kerékpárok stti., stb.
Mélykút, 0 6 - 7 7 / 4 6 0 - 0 4 4

i n Hirdetmény
• DÉMÁSZ RT. Szentesi
Üzemvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2002. 03. 29én, 8.00-11.00 óráig áramszünetet tart Szentes, Vecseri u.,
Sopron u., Villogó u., Somogyi-Béke u., Somogyi-Csillag
u., Vásárhelyi-Csillag u., Lakos
kút, Erőtakarmánygyár transzformátorkörzet és környékén.
2002.03.29.-én, 13.00-15.30
óráig áramszünetet tart Szentes, Kunszenti u.. Esze T.-laktanya, Nagybani Piac, Natúrfa
Kft.. Fonalfeldolgozó, Frigó Kft.,
MOL-benzinkút,
Füszért
transzformátorkörzet és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését.

•MŰSOR-H I R

PÉNTEK, 2002. MÁRCIUS 22.
H l

m

Haszonjármű

• ELADÓ exkluzív megjelenésű, OÉTI-engedólyes, önjáró
fagylaltértékesítő autó, Renault típ„ 15 E km-t futott, új állapotban. Érd.: 06/30-247-5059,06/30-256-26-13, Balatonmária.

• SZATYMAZON 300 ri.-ŐI
zártkert villannyal, gázbekötéssel, kis házzal eladó. Érd.:
06-30-374-67-67.
• SZEGED, III. kerületben lévő, zártkerti, 943 nm-es gyümölcsös eladó! Eladási ár: 2,9
millió Ft.Tel.: 06-30-932-6239.
m

dStŰ
KISARUHAZ

Szeged, Fő fasor 102.
Telefon: 62/401-106

Kertészeti cikkek
vására
-

fűmagok, virágmagok
műtrágyák, tápoldatok
virágcserép, virágföld
talajtakarók
(fenyőmulcs)
- kerti szerszámok
széles választékával
VÁRJUK ÖNT.
Nvitva: H.-P.: 7.30-17.00.
Szo.: 7.30-12.00.
C0RTI - EGY JÓ ÜZLETET
1
H l

Kisállat

POZSGAI TEAM
DOROZSMAI ÚT 47/B

HÉT FAJTA

NAPOS
CSIBE
ELŐNEVELT
|
CStRKLE
www.tiszaiwlÜtu/pozsgai

460-563
ffl

Közlemény

• Pályázati kiírás. A Szegedi Fürdő és Hőforrás Vállalat
„VA" Szeged M. J. V. Önkormányzata a 6/2002. (1.18.) sz.
határozata alapján versenyeztetési eljárással, egyfordulós,
nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Szeged, 2289/113/A
hrsz. alatti, 1210 nm területű,
Tisza Gyöngye elnevezésű ingatlanból az önkormányzat tulajdonát képező, 2/8 tulajdoni
hányadot, amely valójában az
épület középső szintjén lévő
kabinsort foglalja magában.
Az önkormányzat tulajdonát
képező 2/8 tulajdoni hányad
induló pályázati vételára
15.400.000 Ft + áfa, azaz tizenötmillió-négyszázezer forint + áfa. A nyilvános értékesítés időpontja: 2002. április
12. A nyilvános értékesítés helye: Szeged, Tisza L. krt. 24. Az
értékesítés nyilvános, de azon
pályázóként csak az vehet
részt, aki az ingatlanra és az
eljárásra vonatkozó adatokat
tartalmazó pályázati füzetet
megvásárolja és az ingatlan
kinduló nettó árának 10%-ával
megegyező bánatpénzt befizeti. A pályázati füzet vételára:
50.000 Ft + áfa, amelyet a Szegedi Fürdő és Hőforrás Vállalat .VA" központi irodájában,
Szeged, Tisza L. krt. 24. sz.
alatt lehet megvásárolni, 2002.
április 10. napjáig.

FESZÜLTSÉG
alá helyezési hirdetmény!
Az Opóczki VILLSZER Kft.
ezúton hozza
,
a Tisztelt Lakosság
•
tudomására, hogy az Algyffin
DK-I jelű fúráspont 3
villamosenergia-ellátás
kivitelezési munkálatai
elkészültek.
A vezetéket a MOL Rt.
2002. március 20.
napjával feszültség alá
helyezi.
A fenti időponttól
a vezeték és szerelvényeinek
megközelítése és érintése:

TILOS ÉS
ÉLETVESZÉLYES!!

Könyv

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

^ ^

Ruházat

P T I Növény

Magánház

• CSALÁDI ház eladó. Tel.:
62/270-071. (Dóc)
• 150 nm körüli, igényes házat vennék 20 M Ft-ig. Újszeged, Szőreg, Tápé, Klebelsberg, lehet félkész is. 06/209-660-468.
• CSONGRÁD megyében
családi házat vagy lakást keresek. 06-30/297-87-41, Balázs.
(Szeged)
• DESZKI, tetőtér-beépítésű
családi ház, fent 3 szoba +
fürdőszoba, lent nappali, étkezőkonyhás, fürdőszobás, padlófütéses ház, szépen parkosítva eladó. 13.800.000 Ft. Szeged, 06-30-2295-846.
• FŐUTCÁN családi ház melléképülettel eladó. 62/290-417,
Zákányszék.
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,
BÚVÁR utca, 2 szoba, központi fűtéses családi ház eladó. Érd.: 06-30/352-4375.
• KECSKÉSTELEPI, kétszobás, összkomfortos magánház melléképülettel, pincével, csendes környezetben
eladó. Ár: 9,8 M Ft. 06-30355-6193, Szeged.
• KISZOMBORI, kétszobás,
konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 1 millió
800 ezer Ft. Érdeklődni: Klszombor, Kiss u. 13. 06-30442-05-03.
• SZEGED, Bécsi krt.-i, 370
nm-es, 4 szintes, 10 szobás, 6
kocsibeállós, saját tulajdonú
ingatlan, amely irodának vagy
több generáció együttlakására
is alkalmas, telefonnal, számítógépes hálózattal és riasztóval felszerelt. Eladási ár: 48
millió Ft. Bérbeadás esetén
3000 Ft/nm/hó + áfa! Tel.: 0630/932-6239.
• SZEGED-PETŐFITELEPI, 3 szobás, régi építésű magánház 250 n.-öles telken eladó. Tel.: 62/457-803, 06-209821-868.
• ÚJSZEGEDEN 2 lakásos
magánház klímával, dupla garázzsal eladó. 40 M Ft. Érd.:
06-30-3380-783.
• ÚJSZEGED, Melinda utcai, 140 nm-es, négyszobás,
kétgarázsos magánház nagy
melléképülettel eladó. 62437-341, 06-30/9-650-214.

SZEGEDEN, K0ZP0NTI
HELYEN, lakás vagy üzlet
céljára, 996 nm-es telken

felújított ház
melléképülettel
+ garázs ELADÓ. f
Érd 06-30/9-658-200
Mezögazd. gép
• MTZ 552, 50, 80, 52, MTZre Stoll típusú homlokrakodó,
MTZ elsőmeghajtás, MTZ-80
motor, trágyaszóró T-088 eladó. Érd.: 06-30/9953-699,0630/2299-089.
• UTB-44S, DT, fülkés, jó állapotú, ósszkerekes eladó.
1.400.000 Ft. Érd.: 06-309953-699
• VETÖGÉP, Clkló, hatsoros
(kukorica és napraforgó) monitorral, talajfertőtlenítő vagy
műtrágya szórására alkalmas,
szezonra felkészítve. K-453as gyorsbálázó kijavítva eladó.
06-30/415-7785. (este)
•TERRA tartozékaival eladó.
Érd.: 63/478-471, este.

• FŰSZERPAPRIKA-VETŐMAG, őrlemény is, fizetési
kedvezménnyel kapható. Szeged, 62/310-835.
• GYÖKERET ládázva vásárolok! 06-20/3440-993, Makó,
Szilágyi 22.
• GYÜMÖLCSFA-ÁRUSÍTÁS, ahol mindenfajta almacsemete árengedménnyel, 300
Ft/db, Szeged, 62/407-493;
Makó, 62/215-341; Zákányszék, 62/290-061.
• KÜLÖNLEGESEN szép,
amerikai stílusú kertek készítése. Szeged-Szőreg, Magyar
u. 214. Tel.: 62/405-812. Kertépítő szakmérnök.
• MAKÓI CR, hőkezelt dughagyma és vöröshagyma eladó. Érd.: 30/236-68-26. Csanádpalota.
• OSZLOPOS tuják akciós
áron, gőmbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választékban. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u. 18.
62/427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.
• ROZSDAMENTES zöldségmosó eladó. 30/279-90-27,
Zsombó.
• SPÁRGAZÖLDMAG, virág közé való eladó. 2200 Ft/
10dkg. Tel.: 62/430-502. Sze• TUJÁK, fenyők, díszfák, tulipánfák, sziklakertiek. Ingyenes tervezés, ültetés. Újszeged, Derkovits fasor 53. 62431-705, 06-30/915-23-73.
• ÁRVÁCSKA eladó, 25
Ft/db. Szeged, Nyű u. 41. (Alsóváros). 62/440-691, 06/302-995-088.

• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.62/315-322,30-9558-979.
• RÉGI bútort, hagyatékot,
tollat vásárolok magas áron.
62/247-269, 06-30/375-5419,
06-70/211-3217.
• RÉGI perzsaszőnyeget veszek, kézi szőnyegtisztítást,
restaurálást vállalok. 06-30221-88-33, Szeged.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos is!),
festményeket, porcelánokat,
órákat, tollneműt, teljes hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan kiszállás.
06-62/216-324, 30/383-7116,
Szeged.
TOLLFELVÁSÁRLÁS
TESCÓVAL SZEMBEN.
SZEGED, RÓKUSI 25.
TEL: 06-62/489-603.
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Húsvét

a Zseb! Babé ban

56-158-ig

A SLÁGER

szoknyéb,-nadrágok

DR. HOFMAN
SZÉPSÉGSZALON

0LTRAHAM6QS

- cellulite-kezelés

Szőregi
Szeged. Tisza Lajos utca 2-4 30/403-1958
Virág-Dísznövény Szőreg. Hősük tere S.UHU-tU.
ÁFÉSZ
Nyitva tartás: H.-SL 1-17. Vas.: 8-12.

§

(centiméterekben mérhető)

- műtéti hegek kezelése
- ráncfeltöltés
- aknés b ő r állapotának
javítása
Szeged, Vedres u. 21/A
Telefon: 62/434-806
Nyitva: H.-P.: 8-18 óráig

nadrágok
ns- cs u t m u m t i i
RIIDAS
Kft.
t n g i d , Kölcsey a. 4.
82/'
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Húsvéti akció!

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

KÖZVETLENÜL A KÉSZÍTŐTŐL!
Ruhás kosztüm:

8490 Ft-tól

3 részes kosztüm: 8990 Ft-tól
Szoknya:

1990 Ft-tól

Nadrág:

2990 Ft-tól

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL
(SZEGED ÉS
CSONGRÁD MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER.

Szeged Plaza, Szöszy Fashion
(szökőkút utcájában)

'nncQiUfl

I

Szeged, Tisza L. krt. SS.

VÉGKÁ
IRUST
ÍÁST
tartunk
50%-os árengedménnyel,

március 31-ig.

A berendezés
és az áruvédelmirendszeris
|
ELADÓ.
f
/f=
NE MENJEN KI SVAJCBA,

A K C I Ó van a Dáni
János utcában!
Márkás, minőségi
cipők, táskák már

2 0 0 0 - 4 0 0 0 Ft-ig,
nagy választékban várják.
ARZENÁL
|
Szeged, Dáni J. u. 6. g
Ny.: h.-p.: 9-18, szo.: 9-13.

CIPŐVÁSÁR
ÁRUHÁZBAN!

engedmény

3000 Ft feletti vásárlás esetén
minden Vevőnk ajándékot választhat.

A KORZÓ DIVATHÁZBAN!

Rózsatövek, különleges örökzöldek.
díszfák, díszcserjék.
gyümölcs- és szólőottványok.
évelők.

- zsírmobilizálás

Rawhide, Akasso

Női, férfi- és gyermekruházatból egyes modellekre

«
&
#
$

(70-80%-os javulás)

Bőrruházat

HÚSVÉTI VÁSÁR

Növény

szombaton
tó

F ? 1 Szépség, egeszseg

Március 25-március 30-ig
27

Resztetek o helyszínen!
hétfőtől - pentetug
os
NYITVA

H.-P.: 9-12,
15.00-17.30
Szo.: 9-12.
06-30-275-88-19.

FREE*

INGYEN.'

Újszeged,

Cím: Szeged, Fekete sas u. 28.
(A Tiszanetnél, az U-házban.)

lapszáeekzt etélag

INGYEN.' F R E E *

Vedres u. 12.

A bolt teljes árukészletéből diákigazolványra 10%,
törzsvásárlói kártyával rendelkező vevőinknek 2 0 %
kedvezményt biztosítunk!
„

ftsalMxetésát
vil !•»)!• ettél csafc
késve taéta reaalezai,
és ezért aéháay

Atnum Kavphnz (1 em >
Kárász u 9 Tel l?fi 264. 17 oratq

2990,-

Március 25-30-ig
Női, férfi- és gyermekcipőkből egyedi modellekre
- 3 0 %

SZEX
^

Szegei. Sztár igt Z/CW (6Z)®6-549
NjtívaWIM «-»9-12.1318¿tág.
Szp »12«*,

REDONYOK,
szalagfüggönyök,
harmonikaajtók,

- 3 0 %

engedmény

3000 Ft feletti vásárlás esetén minden
kedves Vevőnk ajándékot választhat.
A bolt teljes árukészletéből diákigazolványra 10%,
törzsvásárlói kártyával rendelkező vevőinknek 2 0 %
kedvezményt biztosítunk!
Szeged, Széchenyi tér 7. Nyitva: h.-p.: 9-18, szo.: 9-12

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56-114,
Szeged.
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS. Tükörakció: fix és
egyedi méretekben is! SZILÁNK* Szeged, Teréz u. 42.
Tel.: 62/425-555.
• AUTÓBUSZOK bérelhetők kirándulásokra, munkásszállításra, 62/324-162. (Szeged)
B BÉRLETÖLTÉS 1 Ft/MB,
www.geocities.com/berletoltes, rcsinfo@yahoo.com
B CSALÁDI események videózását vállalom. 06-3085-28-768, Szeged.
• IDEI KEDVEZMÉNYEKKEL REDŐNYÖK, RELUXÁK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK, HARMONIKAAJÓK,
napellenzők, nyugdíjasoknak
7% kedvezmény. 62/427-656,
Szeged.
H HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel.
Telefon: 06-62/267-554, 0630/9550-537.
•

KAPUTELEFON-SZAK-

reluxák,

napellenzők

HELIOMA Kft.
Bemutatóterem:

Szeged, Rákóczi u. 17.
Te 62/445-158.
Makó, Rákosi út 4.
?
Tel 62/211-455.

• KUKORICA szárított és búza eladó. Újszentiván, 62277-034.
• MAKÓN 60 mázsa búza
eladó. Tel.: 62/216-050.

B B S B B f f i l
• ALFÖLDI utcában, az egyetem közelében kétszintes,
négyszobás, klimatizált, igéKÉPCAlÉRÍA ti KÉmfitT&ZÉS
nyesen kialakított lakás 14,3
Az ö n kedvenc
M Ft-ért eladó. Szeged, 62képkeretléceinek árát
440-312,06-30/9031-870,066 - 1 5 % kai mérsékeltük.
30-9-434-451.
Szeged Nagyimhoz emelet,
• BELVÁROSHOZ közeli, 3
movjtei, lókat u. I.
szobás, felújított, beköltözheTeL: 62/470-270^206*. mobil: 10/315-7866
tő, társasházi lakás garázzsal
eladó. 62/444-402, Szeged.
• MAGÁNTULAJDONBAN
lévő, Boldogasszony sgt.-i, udvari, egyemeletes épület emeleti része, 92 nm, komfortfoBélrazékészités!
kozatú, nyitott, szép teraszú +
H04T! AZ0ENAUI
padlástér (beépítési lehetőA Sieted Mi(T>nriiti
séggel, külön is) eladó. 62földszinti
450-064. (Szeged)
papir-irtsxer osztályán!
• SZEGED-RÓKUSI, ÚJ,
kétszobás, igényes lakás eladó. 159 E Ft/nm. 06-30- Bélyegzőkészitéi (kompletten)
465-19-08. (Szeged)
szárazbélyegző, kórbélyegző,
• SZEGED, Öthalom u. 26.
automata, dátum
szám alatt épülő társasházban lakások garázsokkal eladók. Ősz u. 43. sz. alatt indu- Spirálozás, hőkölés, laminálás
ló társasházban lakások, gará- Fénymásolás (fekete-fehér, színes)
zsok leköthetők. Gutenberg u.
- Nyomtatás (fekete-fehér, színt}
24. sz. alatt felépült, liftes társasházban udvari parkolók el- Néijegykészítés
adók. Teljes körű hitelügyintéSzeged,Jókai u. I 62/470-270/1I7
zés! Tel.: 06-30/9537-287.
Szeged, Maros u. 21. 62/425-300
• SZEGVÁRON igényes,
összkomfortos lakás eladó. 0630/9453-764. *
TERMOPLfta
• TÜNDÉR utcában épülő,
ablakok több méretben
nyolclakásos társasházban la5500* Ft-tól (felújított).
kások, garázsok, üzlethelyiséFAROSTLEMEZ
gek eladók, 06-20/9651-316.
BELSŐ AJTÓK (Új) (Szeged).

PONT-AVEN

Mm

közvetlenül a gyártótól.
5 9 0 0 * Ft-tól.
_

SCHUMACHER jjj
s
ABLAKOK

megrendelésre, akciós áronl
BELSŐflJTÓ-flKCIÓ!
*az árak az áfát nam
tartalmazzák.
Tel.: 06-60/312-256
35

Tanfolyam

• INGYENES is leheti Angol,
számítógép-kezelő, gópírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! 62424-484, HUNIT-Magyarország (06-0068-98).
• KISGÉPHAJÓ-VEZETŐI
(sport-, kereseti stb. célú) tanfolyamokat indít az M-Mariner
Bt. 2002 márciusától, a jelentkezők létszámától függő gyakorisággal. Jelentkezés a 0630-2493-243 és a 62/479-754es telefonon.
•MANÖKEN- és fotómodelltanfolyam indul az Ezerarc Divatstúdió szervezésében. Tájékoztató és beiratkozás: 2002.
március 22-én pénteken, 24-én
vasárnap, 16-18-ig a Százszorszép Gyermekházban.
(Szeged, Kálvin tér 6.) Információ: 06-20/9-371-848.

ÜZLET és -szerviz. Szeged,
Szillérl sgt. 24. Tel./fax: 62439-138.
B KOMBIKAZÁNOK, gázvízmelegítők javítása hétvégén is. Kormányos, 62458-722. (Szeged)
B KUTYAKIKÉPZŐ iskola,
állatpanzió. Kutyaközvetltés.
Tel.: 06-30/9434-570. Szeged.
B KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 309-436-256, Szeged.
•KŐMŰVESMUNKÁT, műkőmunkálatokat, cserép- és
kéményátrakást vállalunk. Szeged, telefon: 06-70-235-1931,
62/266-826.
• KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, Gábriel teher! Szeged,
06-30/9-451-016.
B REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel. Telefon:
489-603, 498-130, 06-60381-147.
•REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-akció! 30-40%. 401-318,
06-30/9457-201, Szeged.
•REDŐNYT, reluxát, szalagfüggönyt német, osztrák, olasz
alapanyagból, Makrostartól.
62/288-619, 30/9-384-330.
•VFZ-, KÖZPONTIFŰTÉSSZERELÉST, -javítást vállalok. Tel.: 62/437-238, 06-70241-22-88, Szeged.

• MOTOROS kishajó-vezetői tanfolyam és vizsga intenzív oktatással, folyamatosan,
Szegeden, 06-30-461 -5068.
• ROKKANTNYUGDÍJASOKNAK, munkanélkülieknek
indítjuk a munkaügyi központ
támogatásával az alábbi tanfolyamokat: számítógép-kezelő,
idegenvezető + valutakezelő.
Cím: Szeged, Kálvária sgt. 14.
Telefon: 62/424-116.
•TANDÍJMENTES is lehet!
Számítógép-kezelői, OKJ-s
tanfolyamokat indít a Merlin
Stúdió. Munkanélküliek, gyesen lévők a munkaügyi központ támogatását igényelhetik! Érd.: 62/424-314, 30/9073654, 13-18 óráig. (Szeged)

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
S u g c d l u. 1.,
Divatáruüzlet,

06-80/821-821

Tel.: 62/281-212.
9-17 éra.

• ZSOMBÓN, a csárdától és
a főúttól 5 percre, 820 négyszögöl területen lakható vályogházzal, villannyal, szőlővel, gyümölcsfákkal tanya eladó. A fúrott kút locsolásra
alkalmas, vezetékes víz és gáz
a kapu előtt fut! Érd.: 0630/435-2554.

garázskapuk,

[ » E S O S ^ B S

Kanguru Gold Akció
Atléta kombi
390,2 db-os kombi
890,TipogS
890,Batlkolt trapéznadrág 1990,Sztraccstanner
2590,-

[40

^ H É T V É G E ? ! ? *

szúnyoghálók,

Ruházat

HÚSVÉTI

15

•

• MATEMATIKA, analízis,
fizika oktatása ötödiktől egyetemig. Gyorssegély ZH-ra, kollokviumra. 62/435-264, 70252-0405.
• TÖRTÉNELEMBŐL, földrajzból érettségire, felvételire
felkészítést vállalok. Szeged,
62/475-037 este.

A MOLETT HÖLGYEK
DIVATHÁZÁBAN |

[29

S

Ü T I O k t a t á s t vállal

• MEGNYITOTTUNK! A Deák Ferenc utca 31. szám alatt
várjuk kedves vásártóinkat bébi- és gyermekruhák bő választékával, reális árakkal.
• ÖLTÖNYVÁSÁR 7500 Ftért. Dorozsma, 48-as út 14.
(Községháza mellett.) Nyitva:
8-18-ig. 62/461-733.

Panellakás
• BUDAPEST-KŐBÁNYAI,
1+2-es, 59 nm-es, vízórás, redőnyös, parkettás lakás
9.300.000-ért eladó. Megtekinthető előzetes egyeztetés
alapján. 06/30-362-42-26.
• ELCSERÉLNÉM felújítandó, belvárosi, kétszobás lakásom kisebb lakótelepire. Ráfizetést kérek. Tel.: 62/485-035.
(Szeged)
• LUGAS utcai, földszint) lakás
eladó, 62/474-064. (Szeged)

D E T É

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos ||
észrevételeiket
az ingyenesen
hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

• APARTMAN részvény
(üdülési jog) eladó. 44. hét (4
fős). Keszthely, Club Abbázia.
Érd.: Szeged, 62/486-289, 18
óra után.
• TISZA-PARTON, a tiszaszigeti üdülőterületen lábakon
álló faház eladó. Érd.: 30/21822-22,30/25-75-907, Szeged.

• BELVÁROSI, 200 nm-es
üzlethelyiség tulajdonjoga eladó, vagy hosszú távra kiadó.
Érd.: 20/383-09-13, Szeged.
•
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 130 nm alapterületű,
kétszintes műhely forgalomtól
kieső helyen eladó. Érd.: 30464-8559.
ZSANAI BENZINKÚT
CSALÁDI OKOK MIATT
ELADÓ.
06-20/9354-681,
76/493-120.
I, Mikszáth Kálmán
u. 18. szám alatti, 37 nm-es
helyiség, amely orvosi rendelőnek vagy irodának is alkalmas, örökös bérletjoga eladó,
illetőleg hosszú távra kiadó!
Eladási ár: 3,5 millió Ft. Kiadási ár: 70 ezer Ft/hó + áfa. Tel.:
06-30-932-6239.
B SZEGED, HÍD u. 6. szám
alatti, 400 nm-es alapterületű
luxusingatlan eladó, amely 2
részre osztható. 5 bejárattal
rendelkezik, alkalmas bank,
biztosító, étterem, illetve luxusáruház kialakítására. Eladási ár 70 millió Ft. bérbeadás
esetén 3000 Ft/nm/hó + áfa.
Tel.: 06-30-932-6239.
• SZEGEDEN, az Attila utcában, 20 m utcafronttal 104 nmes üzlet + 4 nm szociális helyiség riasztóval felszerelve kiadó. Érd.: 06/30-9550-747-es
telefonon, 8-19 óráig.
• SZEGEDEN, a Takaréktár
utcában igényesen kialakított,
140 nm-es, galériázott üzlethelyiség eladó, bérlővel együtt
Is. Eladási ár: 18 millió Ft +
áfa! Tel.: 06-30-932-6239.

Hl
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 06-1/210-4904,
210-4673.

Esküvői
meghívók
BÉLTEGZÖriSZÍTÉS

1

óra
alatt
is!

GRAVÍROZÁS'
névjegy, szórólap, kitűző

Sal

ibér

Szeged Oroszlán u. 3. T.:326 151

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:

42

PROKO TRAVEL 6720 Szeged, Kígyó u. 3.,
Tel.: 62/484-225,486-283. Fax: 62/481-411
E-mail: proko@dettav.hu www.nexus.hu/prokotravel

HASAS SZÍNVONAL, SZAKMAI TAPASZTALAT,
HEGBÍZHATOSAGtt
I Tavaszi ajánlataink:
* ftoriadé (Benelux-körutazás virágkiállításul)
ápr. 22-28., máj.

12-18.

Pünkösd kómában máj. 14-20.

1 Olaszország gyöngyszemei máj. 2—8., máj. 11-19.

00

500

Ft/M

SS 000

Ft/M

80 500 Ft/H

Előfoglalási kedve ímenrtk í-10%
Lest RMi»0"nlilimrr
Kréta repülővel, apartmanban:

41 900

Ft/M

k Rodosz repülővel apartmanban:

4 0 0 0 0 Ft/M ,

I Korfu repülővel apartmanban:

10 0 9 9

Ft/N

MIAU KDVEZHÉI VEKKEL VÁMOM AZ 01AZÁS KlAUITASOOt

HIRDETÉSI
LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
Mlnldlszkont,
FERENCSZÁLLÁS, PETŐFI S. U. 68.
Mini ABC, Tanács Vilmos
RÚZSA, FELSZABADULÁS U. 17.
100 Ft-os jellegű bolt
KISZOMBOR, JÓZSEF A. U. 11.
ZSldság-gyűmölcsbolt (Dombiák)
MAROSLELE, KOSSUTH ÚT 64.
Llbor Antalné
ÜLLÉS, MEZŐ IMRE U. 29.
Szerencsevár, Szeged, TESCO

" H I R D E T É S "

PÉNTEK, 2002. MÁRCIUS 22.

INGYEN CIRKUSZBA!!!

Jöjjön

2002. március 29-én, 15 órakor

A részletekért keresse a

^

következő számát.
QJJAESTOR TRAVEL
QUiSTOR

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
•

Szegeden, a Mars téren, az „U" pavilonban.
Nyitva tartás: 2002. március 2 2 - 2 3 - á n 1 0 - 1 8 óráig, 24-én 1 0 - 1 6 óráig
A belépődíj: 200 Ft.
Kedvére válogathat belföldi és külföldi utazási ajánlatokból egy helyen.
Gondtalan szórakozását színpadi műsorok biztosítják.
Programok március 22-én:
10.00 Megnyitó • 13.00 Z e n é s nosztalgia divatshow • 14.30 Erica C. Dance School bemutatója
• 15.15 Százszorszép G y e r m e k h á z Fitness-csoportjának műsora
• 16.00 Z e n é s nosztalgia divatshow • 16.45 M Ó R A zenekar műsora
•

iHxautat

2

2

ÚJRA ITT A NYÁR!!!

IX. SZEGEDI UTAZÁSI,
I D E G E N F O R G A L M I K I Á L L Í T Á S ÉS VÁSÁR

SunájuU

www.quaestor.hu/travel

T
8
A
V
L
I

KERESSE Új KATALÓGUSUNKAT
AZ UTAZÁSI KIÁLLÍTÁSON!
ÉS
KÉRJEN TÖLÜNKAJÁNLATOT!
VÁLOGASSON 73 KÜLFÖLDI ÉS
175 BELFÖLDI UTICÉL KÖZÜL!
Korfu repülő+apartman
május 21. 47 9 0 0 Ft/fő
Nyugat-Kréta repülő+ap.
május 20. 2 hét 75.400 Ft/fő
Görög körút korfui nyaralással
máj. 1 .,15. 9 éj 6 8 . 5 0 0 Ft/fő
Murter • Hotel Borovnik*** fp
39.900 Ft-tól/fő/hét
Vodice Villa Slaven
8 9 . 9 0 0 Ft tól/hét/4 fős ap.

QUAESTOR TRAVEL
6720 Szeged. Kölcsey u. 11 I. em.
Tel.: 62/424-565. 424-564
Szilvia.Vass@quaestor.hu
Beata.lmre@quaestor.hu

Wie*HtÜH&!

Irodahelyiség
kiadó
a COOP Szeged
Rt. irodaházában,
a Szeged,
Szt. István tér
16. sz. alatt.
Érdeklődni lehet
a Szeged,
Szent István tér 16. szám
alatti irodaházban.
Telefon:
6 2 / 4 8 2 - 1 8 2 / 1 1 8 mellék.

H i r d e t é s é t már 70 p o s t a h i v a t a l b a n is f e l a d h a t j a !

Gyászközlemények

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

NYÁRI JÓZSEFNÉ
NAGY JULIANNA
91 éves korában elhunyt, temetése március 27-én, 11 órakor
a Belvárosi temető ravatalozójából.
012280792
Gyászoló eltartói

SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

h

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,

m *' w

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

1

KISS ANDRÁSNÉ
SZÉLL VERONIKA

87 éves korában elhunyt. Búcsúztatása március 23-án, 13
órakor lesz a Tiszaszigeti temetőben.
niisi46il

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

MEGYESI JÓZSEFNÉ
BÍRÓ ETELKA
temetésén megjelentek, vagy
bármi módon részvétüket nyilvánították.
012584158
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaknak és mindazoknak,
akik szerettünk,

ARADÁN JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
oi25846i8
Gyászoló család

ÁBRAHÁM BÉLA
hosszú betegség után, 72 éves korában
elhunyt, temetése március 25-én, 15
órakor az Alsóvárosi temetőben lesz.

1 &

A gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely
értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok."
Megrendüléssel tudatom, hogy
szeretett férj, édesapa,

PETVAI SÁNDOR
43 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt, temetése
2002. március 25-én, 15 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben.
A gyászoló család

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

KERESZTÚRI
ISTVÁN
(agrármérnök)
61 éves korában elhunyt, temetése március 25-én, 13 órakor
lesz az Újszegedi temetőben.
niicuacuu

Stígi

Gyászoló család
'

ét Zsu

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

ÖZV NAGY
ISTVÁNNÉ
DOBÓ JULIANNA
(fodrász)
életének 89. évében váratlanul
elhunyt. Búcsúztatása március 25-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetó ravatalozójából.
012584392
Gyászoló gondozói

„Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De
tudjuk, hogy a csillagok közt a
legfényesebb te leszel. Utat
mutatsz, mert szívünkben
mindörökké létezel."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

VADASI GYÖRGYNÉ
KOVÁCS PIROSKA
életének 48. évében, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
oi is84éi4
Gyászoló család

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. R: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
IluloUs'úllítúsi ügyelet: (rádiótelefon l 06-30/9557-556: 0-24-ig

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek és barátoknak,
akik drága halottunk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

RÁCZ JÓZSEF

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a belintenzív orvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért.
012584582
Gyászoló család

temetésén megtisztelő részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. Külön köszönetünket fejezzük ki a II.
sz. rendelő fóorvos asszonyának, valamint háziorvosnőjének.
Gyászoló család
nissasnT*
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Tisztelt Hirdetőink!
Gyószközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

FEKETE ANTAL

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájr dalommal emlékezünk
szeretett fiam,

SZENTES
— — —

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

BÓKA IMRE,

KÁLMÁN
ANTALNÉ
FORGÓ ERZSÉBET,

Szentes, Deák F. u. 64/A
szám alatti lakos 53 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása március
26-án, kedden, 14 órakor
lesz a szentesi Kálvária temetó ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

ZOMBORI
TAMÁS
halálának 4. évfordulóján.
Szerető édesanyja,
testvére és barátja

Szentes, Mátyás király u. 14.
szám alatti lakos 86 éves korában csendesen elhunyt.
Végakarata szerint temetése
hamvasztás után, 2002. március 25-én, hétfőn, 14 órakor
lesz az alsó református temetőben, a családi kriptánál.
Gyászoló család, Szentes

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

MAKÓ

ZEKE LÁSZLÓNÉ
MARSOVSZKI
ANNA

GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

CSONKA JÁNOSNÉ
GÁBOR ERZSÉBET,

ERDÉLYI
ISTVÁN,

Makó, Klapka u. 28. szám alatti lakos 59 éves korában, rövid,
súlyos betegség után örökre itthagyott bennünket, temetése
március 22-én, 12 órakor lesz
a görög katolikus temetőben.

Makó, Kálvária utcai lakos
78 éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt,
temetése március 22-én, 10
órakor lesz a római katolikus
temetőben.
Gyászoló gondviselői,
Makó

Gyászoló család, Makó
és Hódmezővásárhely

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet az intenzív osztály orvosainak és ápolóinak lelkiismeretes munkájáért, a szép búcsúbeszédért, a
Bartha János iskolának a megjelenésért, valamint a Nagymágocsi Kastélyotthonnak.
Gyászoló család, Szentes
012584484

GYÁSZHÍR
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
testvér, após, sógor, keresztapa,
nász, rokon, szomszéd és a Dózsa tez volt nyugdíjasa,

NAGY KOVÁCS
ANDRÁS,
Hódmezővásárhely, Károlyi u.
93. szám alatti lakos 82. életévében, rövid, súlyos betegségben elhunyt, temetése március 25-én, 9 órakor lesz a Vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család, Vásárhely
1117.5844.».
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Autó bujkált a platón

CSALADI ESEMENYEK

Mire lő az olasz vadász?
Több mint 150 jogsértő cselekmény, 220 millió forintot is meghaladó elkövetési érték. Röviden így
összegezhetnénk az elmúlt napok
vámmal összefüggő, régiónkbéli történéseket. Ha pedig a jelentősebb
bűnfelderítéseket vesszük számba,
meg kell említeni annak a szlovák
K. R.-nek az esetét, aki Röszkén
jelentkezett be teherautóját vezetve. A fuvaros azért került konfliktusba a magyar pénzügyőrökkel,
mert elfelejtette közölni: a járműszerelvény pótkocsija nem üres, egy
másik szlovák rendszámú, sérült
teherautót szállít éppen hazafelé.
A rakomány felfedezése után már
nem sokáig terhelte a tengelyeket ez
a jármű, ugyanis a 3,6 millió forin-
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tot érő szerkezetet gondatlanul elkövetett vámszabálysértés miatt fináncaink lefoglalták. Nagylakon
természetkárosítás bűntettének alapos gyanúja miatt kétszer is kezdeményeztek eljárást az elmúlt napokban. R. G. olasz állampolgárnál egy
védett kendermagos récét, 50 ezer
forint értékben foglaltak le, míg L.
L. és N. V olasz vadászoktól egy fokozottan védett nagy pólingot, egy
védett bíbicet és egy szintén védelem alatt álló kis pólingot találtak.
A kárelkövetés mértéke ez esetben
160 ezer forint volt - mondta ki a
szakértő. Kelebián különösen nagy
kárt okozó áfacsalásra derült fény.
A vámhivatalnál 358 esetben jelentkeztek kilépésre külföldi állam-

polgárok. Nemcsak azt közölték,
hogy árut vinnének ki az országból,
hanem bemutatták az áfa-visszaigénylésre szolgáló okmányokat is.
Mint utóbb kiderült, valamennyi
számlát egy tompái betéti társaság
alkalmazottja állította ki. A közel
négyszáz ügyhöz kapcsolódó áfatartalom 199,6 millió forintot tesz
ki. A baj többek között az, hogy az
adóhivatal a számlagyártásra szakosodé céget nem találja. A Kecskeméti Jövedéki Központ munkatársai
Bács-Kiskun megye székhelyén A.
Gy. A. pincéjében pálinkafőző berendezést és 15 liter, már elkészített
szeszes italt koboztak el. De V I.
izsáki lakos sem nagyon örülhetett
a pénzügyőrök látogatásának.

HAZASSAGOT KÖTÖTT

Ugyanis nála az utóellenőrzés során
az derült ki, hogy a korábban jövedéki eljárás során lefoglalt, mintegy 2 ezer liter köztes alkoholterméket és 2 ezer liter seprős aljabort
tüntetett el. VI. ellen most lopás alapos gyanúja miatt indult eljárás. A
csikériai N. F. J. viszont már nem elkobzott alkohol, hanem a padlásán
megtalált, majd állami kezelésbe
vett 3398 karton, külföldről behozott, nem magyar zárjegyes cigaretta miatt szomorkodhat. Mivel e rengeteg füstölnivaló eredetéről a vámosoknak megnyugtató információval nem tudott szolgálni, a 14,6
milliót érő cigaretta már a vámraktárakban vár megsemmisítésre.
B. Z.

" Közzététel "

Együtt csak nyerhetünk
Az ember hisz ezt-azt. Gondolja így-úgy. Aztán, ha tudomást szerez erről-arról, rájön, hogy másképpen van,
bizony nemritkán elcsodálkozik.
A magyar sport összesített olimpiai teljesítménye önmagában is bravúrnak tekinthető. A nyári olimpiákon eddig 148
magyar arany született. Az ezüstérmekből 133-at hoztunk
haza. A világ legjelentősebb sporteseményén a bronzérem
is szépen csillog. Ebből 157-et szereztünk meg.

Egyetért-e Ön azzal, hogy
Magyarország Olimpiát rendezzen?

Vajon merünk-e annyira nagyok lenni, hogy
megpályázzuk
a 2012-es olimpia rendezési jogát? Van-e merszünk belevágni? Két hónap alatt 652 ezren csatlakoztak
azokhoz,
akik e kérdésre igennel válaszoltak. És a többiek?
Jó hírünk van. Úgy tűnik, végre Jtezdjük magunk mögött
hagyni régi, jól megszokott pesszimizmusunkat. A magyar
polgárok 87%-a fontosnak tartja, hogy jelentős sportteljesítményeink bekerüljenek a nemzetközi köztudatba. Ennek az
óhajnak bizonyára szerepe van abban, hogy Magyarország
polgárainak 66%-a az olimpia megrendezésének ügye mellé állt. Ez a kétharmados többség további 9%-kal összesen
75%-ra növekszik, ha tájékoztatjuk a megkérdezetteket arról, hogy a tíz legjobb teljesítményt nyújtó ország közül Magyarország az olimpiák történetében az egyetlen ország,
amely még nem rendezett olimpiai játékokat. így az olimpia •
rendezésével szemben állók aránya 22%-ra csökken.
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Dinnyés Zsolt Zoltán és Újhelyi
Renáta, Virághalmi Viktor és
Greksza Gabriella Erzsébet, Naphegyi László és Simon Ilona, dr.
Palágyi Péter és Papp Mónika, Seres István és Varga Mónika Zsuzsanna, Farkas-Csamangó Imre
és Szekszárdi Mária.
SZÜLETETT

Kajárik Zoltánnak és Korcsok Rita Mártának Réka, Varga Csabának és Ábrahám Ildikónak Réka,
Kovács-Bokor Zsoltnak és Daru
Katalinnak Zsolt, Ritter István
Attilának és Szél Henriettnek Dániel István, Barna Ákos Péternek
és Gémes Erika Kornéliának
Márk, Maróthi Sándor Istvánnak
és Sztojkó Beatrixnek Nikoletta
Katalin, Laczi Zoltánnak és
Börtsök Ágotának Zoltán, Molnár Csabának és Kontz Andrea
Verának Martin Alexandra, Horváth Zoltán Györgynek és Berger
Annának Léna, Bodor Gábornak
és Denucz Andreának Gábor,
Gortva Istvánnak és Egri Anikónak Dominik István, Dobó szilveszternek és Sisák Mártának
Hanna Rózsa, Fricska Istvánnak
és Vidács Mártának Anna, Magony Zsolt Istvánnak és Nagy Nóra Editnek Eszter Anna, Neszvecskó Attilának és Frick Zsuzsannának Szabolcs, Hadvina Istvánnak és Pálcás Erzsébetnek Anna, Sebe Jánosnak és Csatári Eszternek András László, Németh
Attilának és Romák Andreának
Laura, Papdi Zoltánnak és Szabó
Ibolyának Boglárka, Balázs Attüának és Kristó Évának Attila, Mazányi Tamásnak és Gellén Tímea
Juditnak Márk, Tóth Zsoltnak és
Tóth Máriának Vivien Mária,
Molnár Mihálynak és Tóth Anikó Irénnek Kristóf fózsef, Hajdók
Imre Sándornak és Pelikán Szilviának Eszter Annamária, Fürtön
Dezsőnek és Pálfi Ibolyának Barbara, Fekete Péter Andrásnak és
Korbély Margitnak Farkas Bálint,
Tóth Ákosnak és Csompilla Mártának Jakab, Markó Ernő Ferencnek és Boda Tünde Erzsébetnek
Richárd, Flekenstein Zoltán Sándornak és Petró Anitának Brenda
Anita, Varga Árpádnak és Keller
Szüviának Viktória, Vitos Györgynek és Huszta Zsuzsannának
György, Dömötör Attilának és Kolompár Arankának Roland, Simon Imrének és Király Mária Idá-

nak Imre Krisztián, Bezsán Antalnak és Nagyhegyesi Rózsának Dávid Gergő, Kékes-Szabó Krisztián
Zsoltnak és Király Erikának Kitti, Kolompár Kálmánnak és Kolompár Angélának Kálmán János,
Bata Andrásnak és Székely Sárának Réka, Péterfy Lászlónak és
Róth Andrea Mártának Bianka,
Süli Rolandnak és Deák Éva Tündének Erik Olivér, Mrlják Józsefnek és Takács Erzsébetnek Máté,
Lantos lánosnak és Virágos Editnek Balázs, Lakatos Csaba Antalnak és Rácz Ibolya Erikának Emőke Zsófia, Csókási Tibornak és
Horváth Tímeának Zsófia, Márton Attila Lászlónak és Vas Edinának Zsanett, Henriett, Tóth Róbertnek és Marton Ildikó Klárának
Kevin, Feke Zoltánnak és Nagy
Évának Zoltán, Horváth Sándornak és Oláh Máriának Veronika.
MEGHALT

Pajtényi Ferenc Lajos, Barna Istvánná Tóth Ilona, Demeter Sándorné Tábori Ida, Guba István,
Makán György, Ábrahám Jánosné Pintér Ilona, Szekeres Tibor
Ferenc, Csellikné Kákonyi Mária
Julianna, Lőrincz János György,
SZÍVÓS István, Pintér Pál, Balázs
Imréné Krucsai Rozália, Baczkó
László, Krizmanics Jenő, Rozgonyi
László Tibor, Barna Szilveszter,
Zádori Lajos, Gyulai Ferencné
Gregus Etelka, Munkácsi Sándorné Zombori Rozália, Mester Sándor Vincéné Nagy Katalin Margit,
Szűcs Béláné Vajda Anna, Katona
József, Baranyai fózsefné Kardos
Erzsébet, Börcsök Imre, Farkasné Kis Ildikó, dr. Dux Ernő Lajosné dr. Csák Mária, Toppantó
László György, Rácz Ferencné Kovács Éva Veronika, Fürtön Dezső,
Ábrahám Jánosné Belovai Mária,
terhes Ferenc, Lajkó Andrásné Kovács Mária Magdolna, László Imre, dr. Makó Imre Endre, dr. Bagaméri Lajos, Veres Sándorné Szilágyi Mária, Kovács János, Mónus
Károlyné Török Mária, Németh
fános, Hódi Ferencné Balogh Erzsébet, Virág Pálné Kristóf Zsófia,
Tóth Antalné Keller Rózsa, Csala
Nándor, Gőgös Lászlóné Tompái
Gizella, Lukács Józsefné Zádori
Matild Ilona, Hódi Imre, Gombos
Sándor József, Török Gáborné Rajkai Terézia, Lajos László, Pálmai
Béláné Gujás Ilona, Veszelovszky
Kálmán Gyula, Tülkös József, Pozsár Istvánná Koósz Anna.

Miért érdemes Olimpiát rendezni?
A kijelentéssel egyetértők százalékos aránya
100

Menetrenden
Jó hírünket viszi a világba

82%
60

•

40

20

Azt kívánom, hogy az egész ország
érezze a sajátjának

b

Olyan mozgósító erő, ami mögé az
ország felsorakozik

m

Akik azt mondanák, hogy kevesek
vagyunk hozzá, azok nem ismerik
Magyarországot

MUNKATÁRSUNKTÓL

A mindszenti vonatbalesetről már
többször írtunk lapunkban: a
rendőrségi hírt az orvos, majd a
sérült pontosította. Most a vasúttársaság szempontjából ismertetjük a történteket.
A március 16-án este negyed 8
után három perccel Mindszenten
bekövetkezett, személyi sérüléssel
járó baleset körülményeiről tájékoztatta lapunkat Makra Zoltán,
a MÁV szentesi, jendrassik
György Gépészeti Főnökségének
gépészeti főnöke. Levelében leírja, hogy a szerelvény, melyre megpróbált felugrani Polgár György, a
hivatalos menetrendben nem szerepel, azaz személyszállítást nem
is végez. A MÁV belső szolgálati
menetrendje szerint Vásárhely és

Forrás: Magyar Gallup Intézet, 2002. február

Mit remélhetünk az Olimpiától?
A kijelentéssel egyetértők százalékos aránya
100
80
60

20

Újabb lendületet kap az ország gazdasága

•

A magyar polgárok 94%-a egyetért abban, hogy az Olimpia
rendezése révén „nő az ország hírneve, ismertsége".
Háromnegyedük érzi úgy, hogy a „az itteni rendezés nagy
sportteljesítményekre sarkallja a magyar sportolókat". Kétharmaduk a sporton messze túlmutató lehetőséget lát. Úgy
gondolja, hogy „az olimpia révén újabb lendületet kap az
ország gazdasága".

69%

40

Az itteni rendezés
nagy sportteljesítményekre sarkall
Nő az ország hírneve, ismertsége

volna

Vétlenek voltak
a vasutasok

.—. Aki olimpiát rendez, az a világ
L J érdeklődésének középpontjába kerül

90%

80

kívüli vonatra ugrott

A megkérdezettek többsége (82%) azt szeretné, hogy az
olimpia rendezésének gondolatát „az egész ország érezze
sajátjának". Az olimpiát tíz emberből hét (69%) olyan mozgósító erőnek tartja, „amely mögé az ország felsorakozik".
A rendezési szándékkal együtt jár a bizakodás. A magyarok co
a
76%-a valószínűnek tartja, hogy Magyarország Olimpiát fog N
:0
rendezni. Több mint 90% tartja fontosnak, hogy nemzeti >4
egyetértés uralkodjon az Olimpia ügyében.
00

Olyan ügy ez, amely egyesít, nem pedig elválaszt bennünket. 1

Szentes között közlekedik, de a
két állomás között sehol sem áll
meg.
A szerelvény a baleset napján a sebességmérő óraszalag szerint
- a mindszenti állomáson óránként 79 kilométeres sebességgel
haladt át. A vonat vezetője észlelte, hogy egy férfi közvetlenül a
vonat elótt akar átmenni, ezért
kürtölt és vészfékezett, de az ütközést nem tudta elkerülni. (Polgár György, a balesetet szenvedett férfi lapunk szerdai számában
azt mondta: fel akart ugrani a vonatra.) A férfit a szerelvény jobb
eleje ütötte el. A mozdonyvezető
és a vonatkísérő azonnal a sérülthöz sietett, aki eszméleténél volt.
A két MAV-alkalmazott értesítette a rendőrséget és a mentőket
is.

Tabános siker
A közelmúltban rendezték meg
Gyomaendrődön a 11. angol nyelvű drámafesztivál területi fordulóját, amelyen a szegedi Tabán Általános Iskola angol tagozatos 6b
osztálya bejutott az országos döntőbe. A tabánosok idén Leslie Mills
Save the Lofty Tfees (Védd a fenyőfákat) című darabját adták elő. A
szegedi diákok közül Buknicz Tün-

de megkapta az angolul legjobban
beszélő szereplő különdíját is. A
drámafesztivált 1992 óta minden
évben megrendezik, külön általános, illetve középiskolás kategóriában. Az országos döntőt idén
Solymáron tartják áprüis 5. és 7.
között. A fináléba jutott szegedi
tanulók felkészító tanára Kiss Ágnes.
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Szombaton, 16.30-kor: Tabán Trafik Szeged-BVSC

A mumus is legyőzhető?
VÍZILABDA
Egy hónapja, február 24-én vívott
legutóbb tétmérkőzést a Tabán
tea fik Szeged férfi vlzilabdacsapata. A Tisza-partiak a KontavillSzentesi VK együttesével MKnyolcaddöntő visszavágón 11-11re végeztek, ami a kiesésüket jelentette.
- A harmadik negyed végén még
továbbjutásra álltunk, de a záró
hét percet rendesen elbaltáztuk elevenítette fel az akkori eseményeket Horváth Viktor edző. - Nem
fogtam fel kudarcként a kiesésünket, annak tudtam be, hogy kondicionálisan nem voltunk csúcsközeiben, és a korábbi mostoha edzési körülmények a labdabiztonság
terén is megmutatkoztak.

így nézve, a rájátszás második
körére gondolva, akár még azt is
lehet mondani, nem jött rosszul
az idó előtti MK-búcsú.
- Legalább nyugodtan, normálisan készülhettünk - reagált a
tréner. - Kemény heteken vannak túl a játékosok, bízom benne,
mindennek majd a bajnokikon
látják hasznát.
Erre leghamarabb szombaton, 16.30-kor kerülhet sor,
ugyanis ekkor fogadják Varga Péterék a BVSC együttesét. Azt a
csapatot, amely minden túlzás
nélkül a Szeged m u m u s á n a k tekinthető.
- Tény, több tanítványom pólózik a vasutasoknál, és egy időben
Gerendás Gyuri mellett másodedzőként irányítottam a BVSC
szakmai munkáját. Ebből kifolyólag ellenünk mindig kettőzött

Elsó helyen az ifjúságiak

Kurca-parti góláradat
MUNKATÁRSUNKTÓL
Jól szerepeltek a Szentesi VK különböző korosztályú fiú-vízilabdacsapatai az országos I. osztályú utánpótlás-bajnokság rájátszásának tavaszi elsó két fordulójában. A Kurca-partiak a hat
meccsükből négyet megnyertek,
egy döntetlenül végződött, egyszer pedig vereséget szenvedtek.
Különösen dr. Tóth Gyula mesteredző ifjúsági gárdája remekelt: a
tabella élén álló együttes a Fradi
mellett a Vasasra is kiütéses vereséget mért.
Eredmények, ifjúságiak (edző:
dr. Tóth Gyula):
Szentes-FTC
1.3-5, a hazaiak gólszerzői: Szabó

T. 6, Somogyi 2, Huszka, Hyc T.,
Gábor, Szabó N„ Vígh l - l . Vasas-Szentes 6-15, g.: Szabó N. 4,
Hyc T„ Szabó T. 3-3, Vígh, Huszka 2-2, Németh 1.
Serdülők (edző: dr. Tóth Gyula):
Szentes-FTC 11-4, g.: Somogyi,
Beretka 3-3, Józsa 2, Széles, Juhász, Orosz l - l . Vasas-Szentes
7-7, g.: Somogyi 3, Németh, Beretka 2-2. Hódmezővásárhelyi
VSC (edző: Leffler Gyulai-Újpest
5-14, g.: Rácz V 2, Rácz I., Gémes, Komárom l - l .
Gyermek (edző: Pengő László):
Szentes-FTC 8-4, g.: Rancea 3,
Jaksa, Hegedús, Szilágyi, Mód,
Samu l - l . Vasas-Szentes 9-3, g.:
Jaksa, Rancea, Hajdú.

Kotori vízi élmények

erővel hajtanak. Valószínűleg ez
holnap sem lesz másként.
A Szőnyi útiak után a Honvéddal, majd a Vasassal méri össze tudását a Tabán teafik. A vezetés abban reménykedik, a h á r o m
meccsen szerezhető hat pontból
legalább egy a Szegednek is jut. Talán már szombat délután.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Honvéd

20 18

1 1 289-130 37

2. Vasas

19 16 - 3 214-102 32

3. BVSC

19 15

1 3 194-125 31

4. FTC

19 13

1 5 176-128 27

5. UTE

19

9

1 9 158-144 19

6. Szeged

19

8

2 9 139-150 18

7. Szentes

20

6

3 11 157-193 15

8. OSC

19

6

1 12 145-185 13
SZ.L.

Kínában
táncolhatnak
MUNKATÁRSUNKTÓL
A fiatal és tehetséges Nákits Klaudia, Nyári Péter rock and roll tánckettős nem mindennapi lehetőség
elótt áll. Egy pályázaton fellépésekkel „tarkított" kínai utat (időpontja: június 28-ától július 8-áig) nyertek. A gondot az anyagiak jelentik:
a túra ugyanis két fő részére 580
ezer forintba kerül és ebből a szülók,
vállalkozók és társadalmi szervezetek segítségével már összegyűjtöttek 390-et. A fennmaradó összeget március 31-éig kell(ene) előteremteni. A segíteni akarók bővebb
információt Kozma Györgytől, a
Tápéi ESK elnökétől a 06-309556473-as telefonszámon kaphatnak.

Váradi Márton (a parton) irányításával a kajakosok is Kotorban edzőtáboroztak.

KAJAK-KENU
Gyönyörű helyen, ideális feltételek között készülhettek az idei viadalokra a Démász-Szeged VE
negyven versenyzője. Szó sem volt
pihenésről, annál inkább a kemény munkáról: Váradi Márton és
Kása Ferenc vezetésével a kajak-kenusok vízi alapozó edzőtáborban
jártak a horvátországi Kotorban.
A szegediek hózáporban indultak el,
még tolni is kellett^ buszt a csapadék okozta akadályok miatt, ám a
helyszín végül feledtette a korábbi
nehézségeket a Tisza-parti küldöttséggel.
- A Fürdők, Hüttner duótól a junior korosztályú Joób, Kálmán, Vajda trión keresztül az 1985-ös születésű Horváth Gáborig összesen
tizenöt kenus tanítvánnyal buszoztunk el a kotori öbölbe - nyilatkozta a szakág vezetőedzője, Kása Ferenc. - Generációtól függően 30 és
60 km között lapátoltak a fiúk, a vízi foglalkozások mellett pedig a hegyi futástól a kondicionális edzésig

mindenlajta mozgásra alkalmas
volt a hely. Ha röviden jellemezném a tábort, akkor azt mondanám: ideális volt.
A szakember azt is megjegyezte,
fontos volt, hogy a Fürdők, Hüttner
duó teljesen megszokja a tavalyi vb
elótt kapott új hajóját. Ez negyven
centiméterrel szűkebb, mint az
előző, így mindenképpen szükség
volt a „járgány" tökéletes meg- és
kiismerésére. A duó már el is utazott a válogatottal az olaszországi
Sabaudiába, ahonnan április 6-án
térnek majd vissza. Kása nevetve jegyezte meg, hogy kikapcsolódásként összemérték erejüket az egyik
Kotor-szerte verhetetlennek tartott
kispályás labdarúgócsapattal, és
8-2-re győztek. - A második
meccsen már vigyáztunk arra, hogy
a vendéglátó hotel tulajdonosát a soraiban tudó együttest kíméljük, és
végül 2-2-re végeztünk velük.
A kajakosok huszonöt fös csoportját Váradi Márton vezette. Minél tökéletesebb helyet kerestünk a felkészüléshez, és ezt a magyarkanizsai klub segítségével, Kotorban meg is találtuk - vette át a
szót a tréner. - Többszörösen ka-

Fotó: Karnok Csaba

nyargó öbölben, magas hegyek között, szélcsendes helyen dolgozhattunk, a vízfelület ennek megfelelően
tükörsima volt. Ötemeletes szállóban laktunk, amelynek az alsó
lépcsőit már az Adriai-tenger nyaldosta. Egy további részlet a körülményekhez: a hétszeres világelső
Fehérvári Vince sokfelé járt már, de
ö sem tudott könnyen betelni az élményekkel.
Váradi a legfontosabbnak azt tartotta, hogy ezzel a korai táborral a
kilométeigyűjtésben a riválisok előtt
járnak, illetve ugyanazokkal a feltételekkel készülhettek, mint az országosan kiemelt versenyzők. - Valamennyi tanítvány, így a felnőtt
karrierre vágyó juniorok is, már 4500 km vízi lapátolásnál járnak,
ez pedig nagyon lényeges lesz a
későbbiekben. A téli kihagyás után
ugyanis hamarabb tökéletesíthetjük
a technikát, amelyre így jóval több
idő jutott. Március 24-én, a hétvégéket kivéve, három hétre Dunavarsányba költözünk, majd utána a
Maty-éri szakasz, a formábahozás,
késóbb pedig a versenyidőszak következik.
MÁDI JÓZSEF

Siemens A35/SL
• Megbízhatóság
• Egyszerű
kezelhetőség
(

Algyőn kezd a HFC

• Grafikus kijelző
• Óra
• MenüÁsz
• Kis méret
• Cserélhető
Plusz Pattlappal
a kijelző korul

Csípd fülön
Húsvétra!

LABDARÚGÁS
Egy jól szereplő és egy tavasszal
még meccs nélküli együttes találkozik a labdarúgó NB ILI Alföld
csoportjában szombaton, 15 órakor
Algyőn. A házigazdák azt a Vásárhelyt fogadják, amely ebben az
idényben még nem lépett pályára.
Az éllovas MÉH-Szentes Örkényben próbálja megőrizni vezető helyét.
Takács Zoltán, az Algyó edzője az
elmúlt két forduló alapján nem panaszkodhat tanítványaira, két
meccsből kettőt nyertek, úgy, hogy
még gólt sem kaptak. - Alapelvem,
hogy stabil védelemmel rendelkezzünk, talán ennek is köszönhető a
hálónk érintetlensége. Hazai pályán nehéz dolgunk lesz a tavasszal
az elsó meccsén pályára lépó HFCvel. Ósszel jobbak voltunk a Vásárhelynél, mégis 2-0-ra kikaptunk,
így van törleszteni valónk. Brinszky

és Terhes sérült, Erhardt már edz,
de nem százszázalékos, míg Pálinkának még egy mérkőzése van az
eltiltásából - mondta a szombati
meccs kapcsán Takács.
Az ellenfél, a HFC két hétig szabadnapos volt, így elmondható, Bíróék már nagyon várták az elsó találkozót. Kiss Tibor tanítványai az
edzőmeccseken többnyire jól fociztak, és a megyei presztízsrangadón szeretnének a mesterük
elvárásainak megfelelően szerepelni.
Borbás Zsolt munkahelyi elfoglaltsága miatt abbahagyta a labdarúgást, így a trénernek a védelemben változtatnia kellett. A vásárhelyiek fegyelmezett, lelkes ját/kkal
a döntetlent célozták m e g amelynek maximálisan örülnének. A
HFC várható kezdőcsapata: Bíró Szűcs, Szrertka, Csató, Marczinka
- Hóbel, Fazekas, Antal - Katona,
Borbás P„ Juhász.
M.J.

Pont Dombóvárról
ASZTALITENISZ

Ajonlityok 200} mtrous 31-if **qr j ktsati értjéig enrenyes.
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D0MBÓVÁRFLORATOM-SZEGED 9:9
NB kB-s férfi asztalitenisz-mérkőzés,
Dombóvár.
A szegedi győzelmeket szerezték: Lukács Levente 3, Göndös Gábor, Sípos Attila és Szollár Viktor 2-2.
A vendégek szemszögéből nézve
rosszul indult a mérkőzés, ugyanis a hazaiak megnyerték mindkét

páros meccsüket, így 2:0-ra elhúztak. Szerencsére gyorsan egyenlítettek a szegediek, sőt 7:6-ra is vezettek. Zsinórban három összecsapást nyert a Dombóvár, ekkor
9:7 állt az eredményjelzőn. Az
utolsó két partit, Lukács Levente
és Sípos Attila könnyedén nyerte,
s ennek köszönhetően döntetlen
lett a végeredmény.
A Floratom-Szeged legközelebb
szombaton délelőtt 10 órakor, a
Móricz általános iskolában a Tatabányát fogadja.

Görög
meglepetés
MUNKATÁRSUNKTÓL
Véget értek a labdarúgó Bajnokok
Ligája második körének csoportküzdelmei. Az utolsó fordulóban
bukott el a világklasszisokat felvonultató Arsenal és dicsőült meg
- a Depor idegenbeli legyőzésével
- a Bayer Leverkusen. Ezzel a diadallal a kvartett élére ugrott. A C
„group" nem sok izgalmat tartogatott: a Porto kikapott a Spartától,
a Panathinaikosz pedig a Real elleni döntetlennel - óriási meglepetésre - besétált a legjobb nyolc közé.
Eredmények, C csoport: Panathinaikosz (görög)-Real Madrid
(spanyol) 2 - 2 ( l - l ) , gólszerzők:
Liberopulosz (9.), Gumasz (64.), ill.
Morientes (11.), Pörtillo (80.). Sparta (cseh(-Porto (portugál) 2-0 (0-0),
g.: Sionko (63.), Jarosik (71.). A
csoport végeredménye:
1. Real
Madrid 16, 2. Panathinaikosz 8, 3.
Sparta 6, 4. Porto 4 ponttal.
D csoport: Juventus (olasz)-Arsenal (angol) 1 - 0 (0-0), g.: Zalayeta (76.). Deportivo La Coruna (spanyol)-Bayer Leverkusen (német)
1 - 3 (0-1), g.: teistán (75.), ill. Ballack (34.), B. Schneider (54.), Neuville (86.). A csoport végeredménye: 1. Leverkusen 10, 2. Deportivo 10, 3. Arsenal 7, 4. luventus
7 ponttal.
A Bajnokok Ligájában a legjobb
nyolc között a következő csapatok várják a mai sorsolást: Real
Madrid, Barcelona, Deportivo La
Coruna (spanyolok), Manchester
United, Liverpool (angolok), Bayern München, Bayer Leverkusen
(németek), Panathinaikosz (görög).
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Meglesz a második? Barna: szín a játékban

Holnap, 18 óra: Naturtex-Szedeák-SMAFC

KOSÁRLABDA
Az első megvan. A Naturtex-Szedeák férfi kosárlabdacsapata magabiztos győzelmet aratott Pécsett,
húsz ponttal, 90-70-re nyert. Az
A csoportért folytatott rájátszásban
a nyitó forduló után eléggé kettészakadt a mezőny, az első öt együttes
alaposan elhúzott a többiektől. A B
ligás Soproni Aszok igen kedvező
pozícióban van, Walkéék a legjobb
mutatókkal rendelkeznek eddig. A
MAFC (éppen az Aszok nyert ellene), nagyon nehéz helyzetbe került,
az első négy közé kerülésre egyre kevesebb az esélye.
A Naturtex-Szedeák szombaton hazai környezetben, este 6
órakor a SMAFC-ot fogadja. A
szegediek a hét végén pihenőt
kaptak, utána azonban napi két
tréninggel készültek az újabb
összecsapásokra. Futás, erősítőmunka és rengeteg dobógyakorlat
szerepelt a foglalkozásokon. - Teljes létszámmal tudott gyakorolni
a csapat? - kérdeztük Bonifert
Domonkos vezetőedzőtől.
- Nyilas István térde szokás szerint bevizesedett, Tanács Attila pedig lázas beteg volt, a junior-

meccsen játszott először. A két
amerikai, Green és Elliott a tegnap
délelőtti foglalkozást hagyta ki,
mindkettőjüknek a lába fájt. Nagyon remélem, mindannyian rendbe jönnek és vállalják a játékot. A
SMAFC rutinos játékosokból áll,
kellemetlen stílusú ellenfél, így
nem lesz sétagalopp ellenük a találkozó.
AZ ÁLLÁS
1. Soproni Ászok
2.ZTEKK
3. Nyíregyháza
4. Kecskemét
5. Naturtex-Szedeák
6.PVSK
7. MAFC
8. SMAFC

6
5
5
4
4
2
2
1

•

2
2
3
3
3
5
5
6

614-554
622-536
657-641
564-541
566-583
508-543
578-631
528-608

0,875
0,857
0,813
0,786
0,786
0,643
0,643
0,571

NATURTEX-SZEDEÁK-KECSKEMÉT
97-61 (25-14,22-21,30-13,20-13)
Férfi junior kosárlabda-rájátszás,
első mérkőzés, az elődöntőbe jutásért, Szeged
Szedeák: SIMÁNDY ( 1 % ) , MOLNÁR M.
(186), MOLNÁRA. (15),TANÁCS (18),TlGYI (20). Cserék: Kecskés ( - ) , Berszki
( - ) , Jakab (86), Balog (1). Edző: Balogh
Zoltán.
SÜLI RÓBERT

Következik a BSE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ma délután fél ötkor az újszegedi
Sportcsarnokban a Szeviép-Szeged
A csoportos női együttese a BSE-t
fogadja. A hazai gárdában Mészáros Kornélia keze valamelyest ja-

vult, Szopkó Eszter térde azonban
továbbra sem tökéletes. Igazán
csak a bajnoki előtt derül ki: tudják-e vállalni a játékot. A meccs esélyesei a vendégek, ennek ellenére a szeviépesek meglephetik a
jó erőkből álló BSE-t.

Jégtánc Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL
Korosztályos országos kupaversenyt rendez szombaton és vasárnap (mindkét napon 8-tól 12 óráig tartanak a küzdelmek) a szegedi műjégpályán az Ice Team Műkorcsolya és Jégtánc Egyesület.
Először ad otthont ilyen rangos eseménynek a megyeszékhely; mindenki itt lesz, aki számít, a közelmúltban megrendezett utánpótlás-ob legjobbjai is. A
szegedi klub - az egyetlen vidéki
bázis
kilenc kettőssel (lesz köztük ikerpár is) képviselteti magát az esemé-

Péntek

nyen, de ők inkább tanulni,
tapasztalatot szerezni akarnak.
- N e m a mi sportolóink az esélyesek, ezt be kell ismerni mondta Meleg György, az egyesület elnöke. - Érdekesség, hogy szólóverseny is lesz, bár a tánc alapvetően páros műfaj. A szövetség is
támogatta a rendezésünket, és
amennyiben jól vizsgázunk, valószínűleg a jövőben még lehetünk
házigazdák.
Az indulók az újonc (7-9 évesek),
a serdülő (10-12 évesek), az ifjúsági (13-16 évesek) és a junior
(17-21 évesek) korcsoportban mérhetik össze felkészültségüket.

KÉZILABDA
Az NB l-es vásárhelyi női kézilabdacsapat, a Liss-HNKC színes gárda. A klubcolor kék-sárga, s a keretben található Vörös, Szőke és
Barna is, akik nem csak a nevükkel visznek színt a játékba. Ezúttal a sándorfalvi Barna Évával ismerkedünk meg közelebbről, aki a
rájátszás nyitányán, március 24-én
ünnepli huszadik születésnapját.
Akkor véget érnek a tiniévek... De
most még maradjunk ennél a korszaknál:
- Viszonylag későn, nyolcadikos
koromban kezdtem el kézilabdázni; Hári Ferencnél sajátítottam el
a sportág alapjait. A Széchenyi
gimnáziumban Mandl Gábornál
folytattam, rengeteget tanultam
tőle, sokat köszönhetek neki.
Játékosként is fiatalon debütált:
a Sándorfalvával a megyei bajnokságban, a Széchenyivel az NB IIben szerepelt, majd harmadikos
gimnazistaként került Vásárhelyre (eddig ott Boros Gyevi László,
Csáki Éva és Farkas József volt az
edzője), az akkor NB VB-s egyesülethez. Az idei szezonban kettős
igazolással rendelkezik, így az
SZKKSE színeiben is többször feltűnt már.
- Szívesen játszom a Dorozsmában - amikor Farkas Cinga elenged, - , mert az egykori széchenyis
csapatból többen is ott vannak. Az
élvonal az más. Eddig két meccsen
voltam maradéktalanul elégedett
magammal; a Fradival szembeni
hazai és a Vasas elleni idegenbeli
találkozóra gondolok vissza jó emlékkel. Sokat kell még fejlődnöm,
elsősorban koncentrálásban, ha el
akarom érni céljaimat: szeretnék
dobogós együttesben szerepelni,
de az idegenlégjóskodás is vonz. A

REFLEKTOR
N B I : A 26. FORDULÓ

A labdarúgó NB I-ben kétnapos
lesz a hét végi forduló. A program,
péntek, 17.45: Videoton-Haladás
(m2), szombat, 15 óra: Sopron-FTC, Dunaferr-Debrecen,
16.30: Z T E - M T K (ml), 18.30:
Újpest-Vasas, 19: Kispest-Győr.
EGYENLÍTETTEK

A kosárlabda női Euroligában szereplő magyar csapatok egyenlítettek, így a négy közé jutásról a harmadik meccsek döntenek.
Eredmények: Pécsi VSK-Valenciennes (francia) 59-55 (22-13,
13-18, 9-16, 15-8), GYSEV-Ringa-Ruzomberok (szlovák) 87-68
(19-19, 22-23, 28-16, 18-10).
TENISZTANFOLYAMOK

A Hód T C teniszszakosztálya toborzót tart 6-14 éves fiúk és lányok
részére. Jelentkezni március 27én, 28-án, valamint 29-én, 13 és
14 óra között lehet a Hód TC centrumában (Vásárhely, Szabadság
tér 95A), dr. Zsiga László edzőnél
(06-20316-45-43), illetve Szathmáry Tibornál (06-30355-46-60).
A szegedi Gellért TI a hét végén két
Barna Éva (jobbról) a d o r o z s m a i c s a p a t b a n is szívesen ját- időpontban tart toborzót. Az edzők
szik.
Fotó: Miskolczi Róbert március 23-án (szombat), tíz órától a legkisebbeket (5 és 8 éveseket),
sportolók többsége babonás. Ez a magánéletet és a meccseket külön míg másnap, március 24-én (vasármegállapítás fokozottan igaz Bar- kéne választanom, ez n e m nap), szintén tíz órától az idősebna Évára, aüas Börnire. A meccs- könnyű... Hogy mit csinálok a beket (7 és 12 évesekig) várják a
zokni, a mez alatti póló, a csukló- sportpályafutásom után? A Gellért Szabadidőközpontba.
szorító (s még hosszan srolhat- IGYTF pedagógia szakára járok,
nánk...) nagyon fontos kellék, akár- de érdekel az idegenforgalom - B U S Z Ú T MILÁNÓBA
csak az, hogy mit eszik a mérkő- szeretek utazni - és a marketing Szurkolói busz indul az április 21zés napján. Igaz, olyan is előfordult, is. Egyenlőre nem döntöttem. De én rendezendő Milan-Roma labdahogy otthon hagyott egy-két ka- még ráérek, nem?
rúgó-mérkőzésre, melyre a 06balának számító tárgyat, mégis jól
Az NB I-ben eddig 54 gólt szer- 309110-324-es telefonszámon lekézilabdázott. Ennek ellenére hisz ző átlövő szülinapján a Dunaferr het Bori Zoltánnál.
a fétisekben.
otthonában is gyarapíthatja talála- Lehet, hogy egy kicsit túlzás- tai számát. Utána jöhet a torta: TEKEEREDMÉNYEK
ba viszem, de számomra lényege- - Jó mérkőzéssel, a bajnok ellen A férfiteke NB II keleti csoportjában:
sek ezek az „apróságok". A pro- minél szorosabb eredményt elérve Kecskeméti MÁV-Gold Boys SE
dukciómat legtöbbször azonban szeretnék vasárnap ünnepelni.
Vásárhely 1:7 (2765-2911), a vására lelkiállapotom befolyásolja. A
helyi pontszerzők: Szabó 546, CsanIMRE PÉTER
ki 481, Menyhárt 480, Szunyi 473,
Lázár 470 fával. Az NB III-ban a
Szegvári Takarék együttese húszpontos, 6:2-es vereséget szenvedett
idegenben az Orosházi MTK-tól.
A szegváriak összesen 2344 fát érma este hat órakor idegenben lép- meccsen a ceglédieknek minden si- tek el, pontszerzőjük Viola 421 és
nek pályára.
került, tíz találkozóból talán egy- Czibulya 401 fával volt.
- Mennyire hagyott mély nyo- szer sülhet el ilyen jól a kezük. Az
mokat az egygólos kudarc? - kérdez- biztos, hogy plusz erőt ad nekik a FALLABDÁS KÖRVERSENY
tük tegnap délelőtt a szegediek vá- múlt heti siker, minket a visszavá- Két fordulót rendeztek a fallabdázók
logatott szélsőjétől, Berta Róberttől. gás hajt, szeretnénk a szurkolók- V-Fon körversenyében, Szegeden, a
- Nem repdestünk a boldogság- kal feledtetni az előző kisiklást. A Squash Club Szabadidőközponttól a vereség után, ez az öltözői lábam, gyorsan lekopogom, töké- ban. Eredmények, 1. forduló, férfihangulaton is érződött. Azonban letes állapotban van, egészségileg ak: 1. Antal Zoltán, 2. Kalocsa Lászezzel nem szabad már foglalkoz- rendben vagyok. Bízom benne, ló, 3. Kerényi Ádám. Nők: 1. Hornunk, az előttünk álló feladatok- hogy hatékony védekezéssel és bá- váth Gáborné, 2. Németh Anikó, 3.
ra kell koncentrálnunk. Fűt ben- tor támadójátékkal győztesen té- Darvasi Zsuzsanna. 2. forduló, férnünket a visszavágás, tudjuk: még rünk haza.
fiak: 1. Turcsányi Géza, 2. Szűcs Ategyszer nem hibázhatunk. Azon a
S.R.
tila, 3. Szabó Csaba.

Pick: illene visszavágni
Cegléd. Amikor a Pick Szeged
szurkolói a Pest megyei város nevét hallják, biztos, hogy kellemetlen emlékeket ébreszt
bennük. A férfi kézilabda-bajnokság jelenlegi negyedik helyezettje
sok borsot tört már a szegediek orra alá; legutóbb éppen az elmúlt
héten győzte le 30-29-re a Djukics-legénységet. A sors bntora,
hogy a rájátszás nyitó találkozóját a^két együttes egymás ellen
vívja. A pickesek így gyorsan
visszavághatnak a fiaskóért, bár

A hét vége sportműsora

dik, előmérkőzést (13 órától) az ifjúságiak játszanak.

OVIFOCITORNA

Az FC Szeged-Tisza Volán FS vasárnap, 9 órától a Makkosházi álKOSÁRLABDA
Megyeilll. osztály: M á r t é l y - S p a r t a c u s M a - talános iskolában rendezi meg a teNB I A csoport, nők: S z e v i é p - S z e g e d kó, Mártély, 10, Galambosi. Algyő U—Szőreg hetségkiválasztó ovifocitornáját.
BSE, újszegedi sportcsarnok, 16.30, Faidt,
II., Algyő, 10, Szeles. Forráskút—Károlyi DSE, Az eseményen várják azokat a gyeKiss L.
domaszéki sportcsarnok, 18, Hucker, faszer, Szeged, Szabadság téri pálya, Gé- NBII, nők: Szeged TE-Csorvási SK, Szeged, Forráskút, Szabó R Székkutas-Zsombó, Szék- rekeket, akik szeretnék a taninzárt. Csengele-Ruzsa, Csengele, Kalacsán. Topolya sori sportcsarnok, 16, Bennarikné, Fo- kutas, Kérdő. Kübekháza-Ferencszállás, Kü- tézményben folytatni a tanulmáNB I B csoport, férfiak: Vásárhely-Veszprém, Tóth.
bekháza, Éberhart. Derekegyház-Pitvaros, nyaikat. Érdeklődni lehet Molnár
Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 18.30, Virág, Megyei bajnokság férfiak: H K E - D o m a s z é - Balástya—Röszke, Balástya, Bokor. Ambróz- dorné.
dr. Cziffra.
ki SK, Vásárhely, Hódtól Sportcsarnok, 10, falva-Sándorfalva II., Ambrózfalva, Dobos. Megyei bajnokság nők: H K E — M i n d - Derekegyház, Bozó. Földeák-H. Astra FC, Tibornál a 06-3ö260-38-57-es száNB II, nők: Szeged KE-Kiskunfélegyháza, Dzsipoff I., Dzsipoff II. Nők: Ásotthalom Mőrahalom II.—Rendőr TE, Mórahalom, Szó- szenti SE, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, Földeák, Koralovszki. Baktó Szilánk-Pázsit mon.
KC-Algyő KE ifi, ásotthalmi sportcsarnok, lya. Zákányszék-Domaszék, Zákányszék,
Szeged, 16.30.
15, Árokszállási, Demus. Sándor- SE, Szeged, Felső Tisza-parti stadion edző13, Antos, Gyuris. Algyő KE II.—Kistelek Sánta. Valamennyi találkozó 15 órakor kez- falva KC-Deszk SC, Sándorfalva, 11, Kiss, pályája, Rácz. Pusztamérges-Öttömös, Pusz- DFA-TRÉNING
ÚSZÁS
KK, Szeged, Déri sportcsarnok, 16, Tapodi, dődik.
Janáki. V. Tabak-Kistelek KK, Vásárhely, tamérges, Kubatovics. A külön jelzett talál- Háromnapos focisuüt tart a Német
Csongrád megyei hosszú távú bajnokság
Katczenbach
újszegedi sportuszoda, 9.
Utánpótlás-bajnokság U19. Algyő SK-KIs-Hódtói Sportcsarnok, 12, Vörös I., Vörös kozók kivételével valamennyi összecsapás 15 Futball Akadémia (DFA) Szegeórakor kezdődik.
KOSÁRLABDA
TEKE
kunfélegyháza, Algyő, 12, Lászlai. Szentes II.
den, a Kisstadionban március 27Szeged városi bajnoksága: Finister Kugli—Be- NB I rájátszás, férfiak: N a t u r t e x - S z e d e - TE-FC Szeged, Szentes, 12, Sípos. U15: Al- Tavasz-kupa női torna, újszegedi sportcsarTehetségkiválasztó ovifoci torna, Szeged, étől 29-éig, mindennap 10 órától.
nitel, 16; GLB SE-Euroteke II., 18, mindket- ák-SMAFC, újszegedi sportcsarnok, 18, dr. győ SK—Kiskunfélegyháza, Algyő, 10, Bán. nok, 8.
Makkosházi Általános Iskola tornaterme, 9.
Érdeklődni Cs. Tóth Zoltánnál, a
Szentes TE-FC Szeged, Szentes, 10, Samu. KOSÁRLABDA
tő Belvárosi Tekeklub; Santé—Béketanszék, Vígh, Kóthay.
SAKK
06-309259-915-ös számon lehet.
16.30, Plck-pálya.
„Déli Apró" Szeged városi bajnokság: Priapis- SÚLYEMELÉS
„Déli Apró" Szeged városi bajnokság:
NBI: Makói SVSE-Bp. Honvéd, Makó, közösmus-JATE II, 9 ; Terabyte-PÖF, 10.45; XYZ-JA- Pick-kupa minősítőverseny, Szeged, Etelka
JATE I.—Terabyte, 9 ; JGYTF l.-XYZ, 10.45; ségi Ház, 12. NB II: Makói SVSE ll.-Kalocsa, ÉLEN A ROAD HOUSE
TEL, 12.30 JFGYTFI.—Freestyle, 14.15. Szeged, sori munkacsarnok, 15.
Freestyle—JATE II., 12.30; JGYTF ll.-Pria- Makó, Közösségi Ház, 10.
A CSLSZ-Vedres kispályás labdaKodály téri általános iskola tornacsarnoka.
pismus, 14.15; PÖF—Sörpatika, 16. Szeged, TEKE
TEKE
rúgó-bajnokság 10. fordulójának
LABDARÚGÁS
ASZTALITENISZ
Férfi felnőtt dél-alföldi egyéni területi bajnok- Kodály téri általános iskola tornacsarnoka.
Férfi felnőtt dél-alföldi egyéni területi bajnok- eredményei: Kószó TTans-Kész Kft.
LABDARÚGÁS
NBPB, férfiak: Floratom Szeged AC-SPAR SENB III: Algyői SK-Hódmezővásárhelyi FC, Al- ság Szeged, Belvárosi Tekeklub, 8.
3-4, Kárcher Vitay-Nagy Kft.-Flört
ság Szeged, Belvárosi Tekeklub, 8.
Tatabánya, Szeged, Móricz Zsigmond Általá- győ, 15, Hegedűs.
0-3, Börcsök team-Kálvária AksiÚSZÁS
NBII: Makó FC-Orosháza, Makó, Erdei Fe- VÍZILABDA
nos Iskola tornaterme, 10.
Megyei I. osztály: Szeplast-Tápé-Szecolor- Országos és Csongrád megyei Pedagógus- renc téri pálya, 15. FC Szeged-Nyírbátor,
Országos I. osztályú utánpótlás-bajnokság: Ker 7-4, Dóm Ingatlan Erirra-RoNBII, nők: Makói SVSE-Cegléd, Makó. Kál- Bordány, Tápé, 15. Veres. Előmérkőzést (13 kupa, Makó, Termál és Gyógyfürdő, 9.30.
Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 15.
Szentesi VK-Domino-BHSE, serdülők, 10; ad House 3-3, FC Kuszi-Első Bevin téri általános iskola. 11.
Megyei I. osztály: K i s z o m b o r - R ö s z k e ,
órától) az ifjúságlak játszanak.
VÍZILABDA
gyermekek, 11; ifjúságiak, 12; Szentes, lige- ton 1-4. Az élcsoport: 1. Road HoMicromat-kupa, amatőrverseny, Szegedi Megyeill. osztály: Tanárképző—Komlósi B a k - OBI, férfiak: Tabán Trafik Szeged-BVSC, új- Klszombor, Szabó Z. Mindszent—Csanytelek, ti uszoda.
use 28, 2. D ó m Ingatlan Erirra
Squash Club Szabadidőközpont, 9.
20, 3. Első Beton 19 ponttal.
Mindszent, Garas. Kistelek—Mórahalom, Kistó, Szeged, Kisstadion, 11, Lászlai. Szeg- szegedi sportuszoda, 16.30.
JÉGTÁNC
telek, Holczlmmer Marosdömper Deszk-Szevár-Baks, Szegvár, Csuka. Szikáncs—Ásottgedi VSE, Deszk, Bartucz. Tiszasziget—KiskunSzeged-kupa korosztályos országos verseny,halom, Szikáncs, Ludvig. Tömörkény-FábiKETTŐS SZEGED-SIKER
dorozsma, Tiszasziget, Madácsi. Sándorfal- KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
ánsebestyén, Tömörkény, Tanács. UTCSzeged, műjégpálya. 8.
A harmadosztályú utánpótlás labva—Balástya. Sándorfalva, Ifj. Berger. Bud- CSLSZ-Vedres bajnokság A csoport: B o r - darúgó-bajnokságban, U15: FC
Heavytex—Szentmihály, Szeged, Kertész ut- JÉGTÁNC
KÉZILABDA
cai pálya, Éberhart. A külön jelzett találkozón Szeged-kupa korosztályos országos verseny,mil-Szőreg—Tisza-Új, Szőreg, Mozsár. Vala- osok Team-Nagy Kft-Flört, 17, Bába; Dóm In- Szeged Tisza Volán FS-Algyő 8 - 0
NB II, férfiak: S z e k a h ő s z e r - D o r o z s m a mennyi találkozó 15 órakor kezdődik, elő- gatlan Errira-Kész Kft., 18, Nagy S.; Kószó (5-0), gólszerzők: Papdi Sz. (3),
Berettyó MSE, Kiskundorozsma, Orczy- kívül valamennyi összecsapás 15 órakor kez- Szeged, műjégpálya, 8.
mérkőzést (13 órától) az ifjúságiak játszanak. Trans-FC Kuszi, 18, Rácz; Karcher Vitay—El- Völgyi (2), Szabó, Végh, Módra.
sportcsarnok, 16.30, Bakucz, Gyuri- dődik, előmérkőzést (13 órától) az ifjúsági- KÉZILABDA
cza. Nők: Szentesi VSC-Nagyszénás, ak játszanak.
NB PB, férfiak: Makó KC-üyöngyösl FKK, Megyei II. osztály: S z a t y m a z — A p á t f a l v a , ső Beton, 20, Juhász; Kálvária Akls-Ker-Ro- U19: FC Szeged Tisza Volán
Szentes, városi sportcsarnok, 15, Jónás, Megyeilll. osztály: Szentesi Kinizsi—Maros- Makó, városi sportcsarnok, 18, Herczegh, Szatymaz, Somodl. Üllés—Gyálarét. Üllés, ad Hause, 21, Bokor. Valemennyi meccset a FS-Algyő 2-1 (O-O), gólszerzők:
Juhász. Mindkét találkozó 15 órakor kezdő- Vedres sportudvarán játsszák.
Peli-kán. Domaszék SE-Makó KC, lele, Szentes, Magony. IKV-Alsóváros—Ópusz- Sápi. Ifjúságiak: 16 óra.
Bali, Bank, ill. Szabados Cs.

Szombat

Vasárnap

Hétfő

20

PENTEK, 2002. MÁRCIUS 22.

" M O Z A I K "
A

Oriáscápa

Az ókor

Változékony idő
Kfcafette

SENJ (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD
Márton tudományos filmet nézett a tévében. Aj- vagy legalábbis volt annyi tapasztalata gyerekkoka kissé megduzzadt, a szemei mozduladanul áll- rából, ne engedelmeskedjen az ilyen hangulatintak. a száját percenként újra becsukta. Nem akar- gadozásoknak, mert annak vagy nyaktörés, vagy
ta elveszíteni a fonalat, de olykor kénytelen volt el- plusz büntetófogalmazús lesz a vége. Ahogy nézgondolkodni, ilyenkor a tévé melletti radiátorra te Mártont, keze alatt a sál érdekes vonalban alatévedt a tekintete. Hogy lehet az, mondta magá- kúk.
ban, hogy amikor az ókorról beszélünk,
mindig
fózsi bácsi a szőnyegen ült törökülésben,
nem
olyan magasztos érzések járnak át, mintha most győzött csodálkozni, hogy az ő idős porcikái milyen
csakis buta ember élne a földön, akiknek fogalmuk hajlékonyak még mindig. Egyszer aztán mégis
sincs arról, hogy mit kezdjenek magukkal. I'ersze megijedt, nem tudta eldönteni, mi reccsent. Arra
az ókori embernek könnyű volt, mert vagy elment gondolt, hogy vagy a medencecsontja roppant ketrabszolgának, vagy fáraónak, aztán pedig meghah té, vagy az alsógatyája dobta szét magát a varrás
egy arra alkalmas helyen. De sok más munkát is . mentén. Sokáig nem mert mozdulni, de ez nem
vállalhatott, és akkor még nem voltak olyan sokan, zavarta, elvégre úgyis csak meditálni akart.
mint mást, vagyis több volt a munka, mint a munAz egész lakást betöltő halk tévéduruzsolás hirkanélküli. De szép is volt, ám ez az egész biztosan telen megszűnt,
Márton kikapcsolta a tévét,
nem igaz.
hosszan maga elé nézett, mint aki belelát a föld
Pesztonka Márton mellett ült az ágyon, kötöge- gyomrába. Arra lennék kíváncsi, mondta hangotett, egy Sima, két fordított, vagy ilyesmi, egy idó san Pesztonkának és fózsi bácsinak, hogy a roután le sem vette szemét Mártonról, mert látszott vásírást vajon azért találták-e ki, mert az ókorban
rajta, a homlokbőr mozgásából ítélve, hogy vala- is volt azért jó néhány ember, akiknek sok volt a
min nagyon gondolkozik, s ettől valóságosan an- rovásán, annyi, hogy azt már föl kellett jegyezni 7
gyali lett a képe. Igaz, egy kicsit kék. ahogy a Pesztonka ölébe fektette a kötést, Márton vállára
képernyő színeit visszaverte. Pesztonkát családias hajtotta a fejét, majd válaszért Józsi bácsira nézett,
hangulat kerítette hatalmába, arra gondolt, mind- de ő már nem figyeh, a lyukat kereste a nadrágja
járt akar egy gyereket is. De jól ismerte magát. fenekén...

Oroszlánok,
ajándékba
PEKING (MTI)
Oroszlánpárt ajándékozott Afganisztánnak Kína. A hároméves
ragadozókat, Zsuang Zsuangot és
C a n n y t n é h á n y héten belül
repülőgépen szállítják Kabulba.
A kínai oroszlánok a kabuli
állatkertben a legendás félszemű
M a r j o n t lesznek hivatottak
pótolni. Az állatkert néhai legfőbb
attrakciója ugyanis a több évig
t a r t ó alultápláltság - magyarán éhezés - következtében,
krónikus máj- és bélbetegségben
január végén kiszenvedett. A fél
Ü r e s pizzásdobozok t á t o g n a k a szegedi r a k p a r t lépcsőin. A
szemére vak oroszlánt, amely a
félrehúzódó üldögélők kissé gyanakodva figyelik a hatalmasra
kabuliak megpróbáltatásainak és
nyitott szájú, zsírfoltos tésztatokokat, amelyekkel a szabadtéri
pizzázók díszítették föl a Tisza-partot.
Fotó: Gyenes Kálmán túlélésre irányuló vágyának
szimbólumává vált, 1967-ben a
(nyugat)német szövetségi korm á n y ajándékozta Afganiszt á n n a k . Azt tervezik, hogy az
állatkert bejáratánál felállítják
Marjon szobrát. A jóltáplált kínai
CARDIFF (MTI)
szertartás során tömjénfüsttel
árasztja el a légteret cs valószínűleg oroszlánok, amelyeknek egy
A távol-keleti tudományokkal fog- ötleteket ad a falak színének, va- hónapos karantén után még afgán
lalkozó brit doktor próbálja meg- lamint a bútorok helyének megvál- nevet kell kapniuk, rendkívül
törni a cardiffi Millennium Stadi- toztatására. A walesi arénát 1999- szelídek és alkalmazkodók.
on déli öltözőjét sújtó átkot, ben a rögbi-világbajnokságra épí- Minthogy pedig jól megvannak
ugyanis a helyiséget használó lab- tették, de a londoni Wembley sta- egymással, könnyen lehet, hogy
darúgócsapatok sorozatban nyolc- dion átépítése miatt például itt még utánpótlást is biztosítanak
szor hagyták el vesztesen a pá- rendezik az angol labdarúgó kupák majd a kabuli állatkert számályát. Paul Darby az ünnepélyes döntőit is.

Az elátkozott öltöző

Döbbenetes
egypetéjű
ikerhalál
HELSINKI (MTI)
Döbbenetesen azonos halált halt
egy 71 éves finn egypetéjű ikerfivérpár egymástól függetlenül:
mindkettejüket kerékpározás közben halálra gázolta egy-egy teherautó. A balesetek Finnország nyugati felén, ugyanazon az úton történtek, de kétórányi különbséggel,
és mintegy 800 méterre egymástól. Az első baleset áldozatának
kilétét a rendőrség még ki se tudta deríteni - így a hozzátartozókat se tudta értesíteni - , amikor az
illető ikertestvérét is elütötte
ugyancsak biciklizés közben egy
másik teherautó. - Az út ugyan
elég forgalmas, de nem annyira,
hogy mindennaposak lennének
rajta a balesetek. Még a hajam is
égnek állt, amikor megtudtam,
hogy a két áldozat ikertestvér volt,
Laleh és Laden Bidzsani sziámi ikrek a teheráni Egyetemen jártak, önkéntelenül egy felsőbb akarat
ahol a jogi tanszék igénybevételével a nemzetközi közösséghez for- megnyilvánulása ötlött fel bendultak segítségért - 27 év után szeretnék, ha műtéttel szétválasz- nem - mondta a Reuternek Martanák Őket...
MTI Telefot&AFMihkl ja-Lcena Huhtala rendőrnő.

Nyolc méter hosszú cápa gabalyodott bele egy horvát halász hálójába az Adrián, Senj helység partjai
előtt. Az ilyen, mintegy tonnányi
súlyú cápa felette ritka vendég az
Adrián - mutatott rá a hírrel kapcsolatban Ivo lardas halbiológus. A
cápát sikerült hálóstól kiemelni a
partra.

Felüléses
világcsúcs

Ma többuön erős felhősödés várható, záporok is ktatakulhatnak. de napos időszakokra is kilátás van. Az északnyugati szelet gyakran klisénk majd erős széllökések

CURITIBA (MTI)

BEATA, IZOLDA

A Beáta név a Svájcban használatos latin eredetű Beatus férfinév
nőiesítéséből keletkezett. Jelentése: boldog. Az Izolda név valószínűleg kelta eredetű, de a germán „isan", mai német Eisen, azaz vas, illetve a waltan (mai német
waltenj azaz tevékenykedni, rendelkezni szavak hatására alakilag
módosult. Egyéb névnapok: Csilla, Csillag, Katalin, Lea, Lia, Lídia,
Oktávián, Relinda, Vazul.

A NAP VICCE
Először csörög az utcán Habratsekné ajándékba kapott mobiltelefonja. A férje, Habratsek hívja.
- Szijóka! Honnan tudtad, hogy
itt vagyok?
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Ö
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További k i l á t á s o k
Az időszak első napjaiban kellemetlenül szeles, gyakran fehrős, záporokkal tatotott
időben lesz részünk, a sokévi átlag alatt fesz a hőmérséklet Változás, melegedés
csupán keddtől várható

Max:10°
Mfei:4°
Zápor

Max:13°

Muuir
Mk4°
Fe&ős

Zápor

Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 458 cm (höíoka 8.5 C°), Csongrádnál 496 cm,
Mindszentnél 525 cm. A Maros Makónál 30 cm.
A Nap kel: 5.44, nyugszik: 17.59. A Hold kel: 10.08,
nyugszik: 1.45.

Telitalálat!

ISTEN ELTESSE!

¿2}

Szentos

Huszonnégy óra alatt 111 ezer
felütést csinált (hanyattfekvésből)
egy brazil férfi, amivel átvette a
kategóriában a Guinness-világelsöséget. Az eddigi hasizomrekorder az amerikai Bili Evans volt 103
ezer felüléssel. Az új bajnok, a brazil Edmar Freitas percenként átlagosan 77 felülést produkált. Óránként megevett egy „energiarudacskát". Négyóránként engedélyezett
magának ötpercnyi vécészünetet.
A rekordszámú és tempójú egynapos, szinte szakadatlan felülés
Curitiba város forgalmas utcáján
zajlott. Az új csúcstartónak meglehetősen elege lett a gyakorlatból.
„Az biztos, hogy két hónapig még
az ágyamból is inkább legurulva kelek fel" - fogadkozott.

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a március 20-án megtartott 12. heti Skandináv lottó sorsolás nyereményei a következők,
telitalálatos szelvény egy darab,
nyereménye 163 milüó 827 ezer
432 forint. A hattalálatosokra 178
ezer 711, az ötösökre 3590, a négyesekre egyenként 647 forintot
fizetnek.

Szotfod

Skoda

az IKESZ

-tői

az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

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

Lányt ölt a krokodil
NAIROBI (MTI)
A boncolási vizsgálat szerint krokodilmarás és fulladás okozta annak
a kenyai tanulmányúton tartózkodó 18 éves brit lánynak a halálát, aki
még pénteken vesztette életét egy a
Kilimandzsáró-hegy közelében
fekvő krátertóban. Amy NicholLs
társaival egy hétvégi kirándulás keretében úszni ment a kenyat-tanzániai határnál fekvő Tkzavo Nemzeti Park egyik krátertavához. Társai szerint a lány a part felé úszott,
amikor váratlanul sikítozni kezdett. Az egyik barátnő kinyújtotta
felé a karját, de Amy elmerült a habokban. Pár másodperc múlva ismét a felszínre emelkedett, és azt
kiabálta: „Megharapta a lábamat. Ez
egy krokodil!". Ezt követően a diáklány végleg a víz alá merült. Amy

Nicholls holttestét hétfőn találták
meg, egyik karja hiányzott. A keddi boncolási eredmények bebizonyították, hogy a szerencsétlenül
járt brit turista halálát krokodilmarás és fulladás okozta. A tó közelében fekvő hotel személyzete és a
diákoknál lévő útikönyv is azt állította, hogy a hely alkalmas a fürdőzésre, krokodilveszély nem áll
fenn. Ennek ellenére a kenyai rendőrség szerint ezek a tavak nem alkalmasak az úszásra. A 18 éves
diáklány egy négy és fél hónapos tanulmányúton vett részt Kenyában,
mielőtt szeptemberben megkezdte
volna tanulmányait az edinburghi
egyetemen. Tizenhét másik diáktársával az afrikai vadvilág megfigyelésével töltötték az időt és helyi iskolák helyreállításában segédkeztek.

Egy kis korlátlan boldogság
VÍZSZINTES: 1. Shakespeare: II Richárd-jából idézünk. 11. Radioaktív elem. 12. ...Janeiro. 13.Öböl eleje! 14. Másik változata a cca. 15. Sértetlen. 16. Ismételt tagadás. 17, Térkép, angolul. 19. Szintén. 21.
Bér általvető. 23. Richárd, becézve. 25. Férfi becenév.
26. Egykori világcsúcstartó középtávfutó (Sándor).
28. Megérdemelt, indokolt. 29 Esetleg 30. Film újrakészítése. 31. Utótagként atomfizikai fogalmak névképzője. 32. Egy harapásnyi étel. 33. Zúdulva folyik.
35. Igekötő. 36. Vonzóbb a végén! 38. Olasz rádió- és
televíziótársaság. 39. Messzire. 40. Indulat- szó. 42.
Sósavban található! 44. Pirosbetűs nap. 46. Levél
küldője. 48. Zárt oszlopban haladás.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet befejezése. 2. Nyugat-dunántúli folyó. 3. Gödörben van! 4. Mely dolgok? 5. E
folyón kelt át Julius Caesar. 6. Emelet, röv. 7. Becézett Árpád. 8. Indonéz gépkocsik jelzése. 9. Ösztökélő,
nógató. 10. Eszményképek. 18. Olasz neoreallsta író
(Vasco). 20. Sors! 22. Test orvosi szóval. 24. Kis-ázsiai ország polgára. 27. Irodalomtörténész, néprajztudós (Antal, +1926). 28. Színpadi előadás rövid szakasza. 30.... Ráby (Jókai regénye). 34. Gabonakereszt.
37. Összeácsolt faépítmény. 41. Angol világos sör.
43. Ízesített. 45. Kiejtett mássalhangzó. 46. A vas
vegyjele. 47. Rangjelző előtag.

í

2

3

4

5

6

•

íi

Rl4

13

26

7

8

20

••
21

•

24

27

29

9

10

N\

12

15

•

17

M m-

V

16

•

22

25

28

30

32

31
34

33
38

_

44

45

*

44

3

35

41

9

CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyes megfejtése: A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.
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