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Szegedi gyógyszerész az Év egyéni adományozója

TÉMÁINKBÓL
BEMUTATKOZNAK
A JELÖLTEK
Tovább folytatódik lapunk
sorozata, amelyben a Csongrád
megyei hét egyéni
választókörzetben induló
jelölteket mutatjuk be. Ma
az 5-ös számú, szentesi
körzetben indulók mondhatják
el választási programjuk
legfontosabb gondolatait.
6 - 7 . oldal

Az adakozó patikus

A GYANÚSÍTOTT LEVELE
A januári magyarcsanádi
gyilkosság előzetes
letartóztatásban lévő
gyanúsítottja levelet írt.
A fiatalember, aki sorkatonai
szolgálatát töltötte, azt állítja:
ártatlan.
3. oldal
FEDÉL NÉLKÜL SZEGEDEN IS
Egy budapesti hajléktalan
házaspár Szegeden is terjeszti
az otthontalanok lapját. A Fedél
nélkül című újságért bárki
belátása szerint fizet.
4. oldal
TÍZ ÉV UTÁN ÉREM NÉLKÜL
Egy évtizeden keresztül
minden esztendőben éremmel
fejezte be az országos
küzdelemsorozatokat
a szegedi férfi röplabdacsapat.
Az idén egyetlen szett hiányzott
ehhez.
14. oldal
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Műhibáért beperelt
orvos szakértők
Próbapert indított három igazságügyi orvos szakértő ellen Ábrahám László. Az ismert szegedi ügyvéd egy konkrét eset kapcsán arra keresi a választ, szakvéleményével követhet-e el műhibát egy szakértő.
A Szegedi Városi Bírósághoz nyújtotta be tegnap a Szegedi Tudományegyetem ellen indított polgári peres eljárás keresetlevelét Ábrahám
László. Az orvosi ügyekre szakosodott szegedi ügyvéd azért fordult bírósághoz, mert ügyfelével együtt arra vár választ a testülettől, hogy egy
eljárás során követhet-e el műhibát egy felkért igazságügyi orvos
szakértő.
Az ügyvéd konkrét esetben, a Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában álló három igazságügyi szakértő véleménye miatt fordult bírósághoz, és követel ügyfele nevében ötszázezer forint nem vagyoni kártérítést.
„Az igazságügyi szakértő felelőssége ugyanúgy fennáll, mint a gyógyító orvosé, hiszen szakvéleménye az emberek életét befolyásolja" - fogalmazott Ábrahám László.
A kártérítési próbapert egy válóper kapcsán indították. A gyermekelhelyezési ügyben az apa által felkért szakértők közül ketten azt állították, az anya alkalmatlan a gyermek nevelésére. A harmadik szakértő
szerint a nő szexuális zaklatást követett el, amikor kisfiát fürdette. Az
ügyvéd szerint a két orvos az anya meghallgatása nélkül mondott szakvéleményt, míg a harmadik szakértő állítása, hogy a nő 5 éves gyermeke fürdetése közben szexuális zaklatást követett el, minden alapot nélkülöz.
A bírósági kereset ismerete nélkül nem kívánt az ügyről nyilatkozni
Szabó Imre. A Szegedi Tudományegyetem főtitkára elmondta, hallott
már az ügyről, á m a periratokat még n e m tanulmányozhatta át.
Amennyiben megismeri az ügy részleteit, nyilvánosságra hozza a Szegedi Tudományegyetem álláspontját.
K.B.

Frimpong Manso Sámuel büszke az oklevélre.
Az Év adományozója díjat az idén a szegedi gyógyszerész, Frimpong Manso Sámuel, a Mamba patika tulajdonosa kapta.
A díjat a Nonprofit Információs és Oktató Központ
Alapítványa hozta létre, s évente olyan cégek, magánszemélyek és gazdasági szervezetek kapják, amelyek
élen járnak az adakozásban, illetve azokat a nonprofit szervezeteket díjazzák, amelyek példaértékű munkát végeznek.
A magánszemélyek kategóriájában az idei díjazott
a városszerte ismert szegedi gyógyszerész, Frimpong
Manso Sámuel, akit Lázár Sándorné, a szegedi Vakok
Intézetének igazgatója, valamint Beznóczki Ilona, a
Boross József utcai óvoda vezetője javaslata alapján
választottak ki száz jelölt közül.
Frimpong úr 15 éve támogatja a Vakok Intézetét,
számítógépeket, mobiltelefonokat, levegőtisztító-berendezést vásárolt - sorolja Lázárné. Mindemellett
anyagilag segítette a gondozottak kirándulásait, de a
dolgozók is kaptak tőle ajándékot. „Tavaly több mint
egymillió forintot áldozott arra, hogy az intézet orvosi rendelőjét teljesen felújíthassuk, a berendezést
kicseréljük".
A Boross József utcai óvoda vezetőnője, Beznóczki Ilona dicsérő szavak tömegével illeti a patikust. Sze-

Fotó: Schmidt Andrea

rinte a mentahtását tanítani kellene. Frimpong apuka, ahogyan az óvónő nevezi, négy éve segíti az óvodát, ahová jelenleg egyik gyermeke jár. A két nagyobb már elballagott, a kicsi pedig jövőre lesz ovis.
A gyógyszerész legutóbb felújíttatta az óvoda udvarra néző homlokzatát, rendbe hozatta a lépcsőházat.
Mindemellett dísznövényeket és játékokat vásárolt.
' A halk szavú férfi lényéből sugárzik a jólelkűség. Boldogan mutatja a míves oklevelet, amit tegnapelőtt kapott. Elmondja: néhány hete tudja, hogy létezik ilyen
díj. Majd hozzáteszi, támogatásait sohasem az ehsmerés motiválja. A segítség a génjeiben van, gyermekkora meghatározó élményéből fakad. A ghánai kis faluban - ahol született és nevelkedett - az emberek önzetlenül segítik családjuk tagjait, a helyi közösség
tehetséges gyermekeit, a betegeket és a rászorultakat.
Frimpong úr nem felejti azt sem, mennyi segítséget
kapott annak idején a magyarországi beilleszkedéshez magyar barátaitól.
- Számomra természetes, hogy lehetőségeim szerint segítek a kicsiken, betegeken és gyengéken.
A húsz éve Szegeden élő, 44 éves gyógyszerész számára az igazi elismerés, hogy városszerte ismerik, szeretik, becsülik, s hogy színes bőrűként sikerült Magyarországon otthonra, s magyar feleségre találnia.

Drog a megyében
Az országos átlagnál jóval magasabb a drogfogyasztók aránya
Csongrád megyében. A szakemberek ezt többek között azzal magyarázzák, hogy a leginkább veszélyeztetett középiskolás korosztály
könnyen találkozik a szerekkel a
diszkókban. A szakemberek sze-

rint csak a teljesen új módszerek
hozhatnak eredményt a drogmegelőzésben. Nagy szerepe lehet a
jövőben az iskolai drogkoordinátoroknak, a közelmúltban 540 pedagógust képeztek ki ilyen feladatra.
írásunk a 3. oldalon

Alapkőletétel a vásárhelyi nyugdíjaslakóparkban

Hamarosan építik

K.K.

Kié lesz a pályaválasztás joga?
A dorozsmai focipálya tulajdonosainak cserébe az ingatlanért egy
Balatoni utcai területet ajánlott fel
az önkormányzat. Az ingatlan sorsáról tegnap rendeztek fórumot a
petőfitelepi iskolában. A környékbeliek ugyanis attól félnek, hogy új
tulajdonosai majd beépítik a zöldterületet, amely korábban a petőfitelepi focicsapatnak adott otthont. A sportigazgatóság hosszú
ideje nem költött a pályára, amelyet most a Balatoni utcai iskola diákjai tornaórán, a környékbeh gyerekek pedig szabadidejükben használnak. Mellesleg a terület belvizét is odavezetik. A polgárok nem
csupán attól tartanak, hogy megszűnik a sportpálya, hanem attól
is, hogy a felöltött és felparcellázott
terület miatt a víz házaikat veszélyezteti. A tegnap esti lakossági fórumon a terület szocialista
képviselője, Gila Ferenc ismertette a kialakult helyzetet.
Bácsi kérem, hol lehet itt focizni?

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás az 5. oldalon

Glattfelder Bélát (jobbról) muzsikaszóval fogatik.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Glattfelder Béla, a Gazdasági Minisztérium pohtikai államtitkára
helyezte el a leendő vásárhelyi,
107 lakásos nyugdíjaslakópark
alapkövét a Pethő Ferenc utca végén. A park építésére a város 590
milkó forintot nyert a Széchenyiterv pályázatán.
Az ünnepségen Almási István
alpolgármester és Lázár fános várospolitikai tanácsadó mondott
beszédet, közreműködött a Búzavirág énekegyüttes és citerazenekai.

Fotó: Tésik Attila

A Keviép Kft. által hamarosan
megkezdődő építkezés - a tervek
szerint - november végére fejeződik be.
A leendő lakóparkban imaterem, könyvtár, orvosi szoba, igény
szerinti 24 órás szakápolás áll a
beköltözö nyugdíjasok rendelkezésére.
Glattfelder Béla a lakópark alapkőletéteh ünnepsége után ellátogatott két sikeres, szintén Széchenyi-terv pályázatán nyertes vállalkozáshoz, az Eurotex Kft.-hez és a
Kenguru panzióba.
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AMatávnem számláz
BUDAPEST (MTI)

A Matáv nem ért egyet a Hírközlési Döntőbizottság internetes telefondíj számlázási elvi döntésével,
és az ügyben kész bírósághoz fordulni - közölte Vígné Szalontai
Katalin, a társaság igazgatóhelyettese szerdán, Budapesten sajtótájékoztatón. A bizottság elvi döntése szerint abban az esetben, ha a
távbeszélő-szolgáltató és az inter-

net-szolgáltató nem állapodik meg
másként, akkor a távbeszélő szolgáltatónak kell számláznia és beszedni az internet használat telefondíját. Az igazgatóhelyettes kifejtette: a Matáv értelmezése szerint
a jogszabályból nem következik,
hogy a távbeszélő-szolgáltató köteles számlázni és beszedni az internethasználat telefondíját, s ezért a
társaság ezt június l-jét követően
nem végzi el.

A magyar-EU-tárgyalások jelenlegi állása

Jelentős különbségek
BÉCS (MTI)

A Külügyminisztérium EU-koordinációs főosztályának vezetője,
Györkös Péter jelentős különbségeket lát a magyar és az EU-bizottsági álláspont között a bővítés finanszírozásában. A jelenlegi helyzet szerint Magyarország nettó
befizető lenne az EU-ban. A legnehezebb pont a tárgyalásokon
az EU közvetlen kifizetéseinek
nagysága és időtartama - így foglalta össze az osztrák APA hírügynökség tudósítója a Györkös
Péterrel folytatott beszélgetése lényegét szerdán, hozzátéve, hogy a
főosztályvezető ennek ellenére arra számít, hogy az év végéig terv
szerint befejeződnek a tárgyalások. - Jelenleg nem tartjuk egészen megnyugtatónak, hogy nincs
elismerve az összefüggés a csatlakozási tárgyalások és egyes közösségi politikák jövője, különös-

képp a közös mezőgazdasági politika jövője között. Az EU-tagok
világosan állást foglaltak, hogy az
új tagok számára nem lehet új
kötelezettségeket megállapítani.
A csatlakozási tárgyalásokat a
fennálló helyzet alapján kell befejezni. Mi be akarjuk fejezni a tárgyalásokat, és reméljük, hogy valóban nem lesznek új, formális
kötelezettségek - mondta Györkös
Péter a szerdán megjelent nyilatkozatában.
Az EU finanszírozási elképzeléseiről ezt mondta: - Az Európai
Bizottság elképzelései és Magyarország álláspontja nagyon távol
vannak egymástól. Nem az összegek maximalizálásáért küzdünk,
hanem az egyensúlyos versenyviszonyokért. Nem fogadhatunk el semmiféle javaslatot,
amely miatt egyébként versenyképes magyar termelők tönkremennek.

GLÓBUSZ
KARADZSICS
MONTENEGRÓBAN?
Montenegróban tartózkodik Radovan Karadzsics, a háborús bűncselekmények elkövetésével vádolt
volt bosznai szerb elnök - közölte a podgoricai Dan című lappal
Florance H a r t m a n n , a hágai
ügyészség szóvivője.
MAGYAR HARANGOT ÁLDOTT
MEG A PÁPA
II. János Pál pápa a szerdai általános kihallgatás keretében megáldotta azt a harangot, amely négy
Balaton vidéki település összefogásával készült, s amelyet mintegy
száz fős zarándokcsoport kísért el
Rómába Márfi Gyula veszprémi
érsek vezetésével. Vértesaljai András keszthelyi önkormányzati képviselő fejében született az ötlet,
hogy Keszthely, Hévíz, Cserszeg-

tomaj és Gyenesdiás összefogásával készüljön egy kis harang,
amely a pápai áldás után még a
nagyhéten visszatér Magyarországra, s amely a jövőben Keszthely kertvárosában egy haranglábon fogja hirdetni a négy település összetartozását.
MAGYAR FILMNAPOK
A Vajdaságban óriási érdeklődés
kíséri az észak-bácskai Szabadkán, Kanizsán és Zentán zajló
filmhetet, amelyen válogatást mutatnak be a 33. Magyar Filmszemle alkotásaiból. A Magyar Film
2002 elnevezésű rendezvényt Magyarország szabadkai főkonzulátusa, a három város önkormányzata, a magyarországi Filmgyártók
Országos Szövetsége és a Magyar
Mozgókép Közalapítvány szervezte.

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 28.

Duna mente: készültség 550 km hosszú védvonalon

Bajban a Gemenc élővilága
BUDAPEST, SZEKSZÁRD, GYŐR (MTI)

Ötszázötven kilométer hósszú védvonalon van érvényben valamilyen szintű készültség a Dunán
vonuló árhullám miatt. Budapestnél a hajnali órákban tetőzött a
Duna 767 centiméterrel, a nap folyamán megkezdődött a lassú apadás. A fővárosi szakaszon általában
egy-másfél méteres víz borítja a
budai és a pesti alsó rakpartot.
A Duna felső szakaszán, a Szigetközben másodfokúra mérséklik
a készültséget szerdán este hat órától, ugyanis csökkent a vízállás.
Győrnél már 650 centiméter alá
süllyedt a vízszint, így a MosoniDuna jobb partján másodfokúra
enyhítették a készültséget. Továbbra is harmadfokú a készültség a
Mosoni-Duna bal partján, ahol
Szentpál térségében a folyó kilépett
medréből. Komáromnál ugyancsak másodfokúra csökkentették a
védelmi készültséget szerda délben, estétől Esztergomnál is ez a
védelmi fokozat lép érvénybe.
A Duna Tolna megyei szakaszán, valamint Bajától az országhatárig jelenleg elsőfokú készültség
van érvényben, de ezt a további
áradás miatt csütörtökön várhatóan másodfokúra emelik. A Duna
áradása miatt elöntés fenyegeti a
gemenci ártéri erdőt, leállt a szekszárdi Duna-híd építése, de a folyó
menti települések továbbra sincsenek veszélyben. Tblnában a töltések bírják a megnövekedett víztömeget, az áradás csak a Fadd-

Bár a Duna vízállása a felső szakaszon folyamatosan csökken, a szigetközi részen, a szőgyei temetőben
„járőröző" vízügyi szakemberek figyelik a folyót.
MTI Telefotó: Matusz Károly
Domboriban található nyaralók és
horgásztanyák egy részét érte el. A
Mohácsi-sziget hullámterén lévő
üdülőtelkek egy része szerdán víz

alá került, és a folyó Mohács felőli
jobb partján az árvízvédelmi betonfal alatti sétányt is elöntötte a Duna. A mohácsi komp közlekedését

RÖVIDEN

Nyolc nappal a végső határidő lejárta előtt

A vitázok szépen kérik egymást
BUDAPEST (MTI)

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje
április 3-án 14 órára a budapesti
Béke szálló különtermébe hívja
Orbán Viktor miniszterelnököt,
hogy ott folytassák le a kormányfőjelölti vitát - derül ki Medgyessy Péternek a miniszterelnökhöz intézett nyílt leveléből, amelyet szerdán juttattak el az MTIhez. „Az általunk már lefoglalt
helyszínen biztosítható a közvetítés lehetősége a közszolgálati és
kereskedelmi televíziók számára"
- áll a levélben, amelyben a szocialista kormányfőjelölt közli: a

Külföldiek
és az áfa

Az Arab Liga bejrúti csúcsértekezlete

BUDAPEST (MTI)

BEJRÚT, RÁMALLÁH (MTI)

Áprilistól minden kereskedő jogosult lesz az általános forgalmi adó
(áfa) visszatérítésre a nála vásárló
külföldi utasok részére - közölte az
adóhivatal. Áprilisig e tevékenységet az adóhivatal engedélyéhez kötötték. Tavaly mintegy 170 cég foglalkozott e tevékenységgel bevallásaik alapján, azonban a piac 80 százalékát 2-3 cég uralta. Új külföldi
utas áfa-visszaigénylő lapot is rendszeresít az APEH, azonban szeptember 30-ig az áfa visszatérítéséhez még használható a jelenleg forgalomban lévő formanyomtatvány
is. Csak az jelenthet problémát,
hogy az áfa visszaigényléséhez egyebek mellett szükséges annak igazolása is, hogy az adott árut kivitték
az országból. Emellett finanszírozási gondot okozhat az is, hogy a külföldinek kifizetett áfát az adóhivataltól csak később kapják vissza.

A szaúd-arábiai trónörökös „normális kapcsolatok" létesítését indítványozta az arab országok és Izrael között az Arab Liga bejrúti ülésén. Cserébe az 1967-ben megszállt
arab területek kiürítését, a palesztin menekültek hazatérési jogának,
valamint egy palesztin állam megalakulásának elismerését kérte Izraeltől az Arab Liga bejrúti csúcsértekezletén. Ahdallah bin Abdel-Aziz
herceg egyúttal javasolta, hogy az
Arab Liga terjessze indítványát az
ENSZ Biztonsági Tanácsa elé. Hozzátette: a területet békéért elvet a
nemzetközi közösség elfogadta, s
hangsúlyozta: mindennek alapja a
teljes izraeli kivonulás a megszállt
területekről.

vita vezetőjének felkérte Bárdos
Andrást, a négy évvel ezelőtti miniszterelnök-jelölti vita vezetőjét.
Medgyessy Péter megerősíti, hogy
szükségesnek tartja és készen áll a
vitára. Hozzáteszi: ezzel szeretne
véget vetni a „méltatlan marakodásnak és értelmetlen kiszorítósdinak". „Kérem szépen ezért, fogadja el meghívásomat" - zárul a
nyílt levél.

•

Az elmúlt időszakban megannyi
kihívást és lemondást fogalmazott
meg levélben, szóban, hirdetésben
Medgyessy Péter úr és az MSZP elnöksége; a végleges álláspont kiala-

kítására további nyolc nap áll rendelkezésükre - fogalmazott Borókai Gábor kormányszóvivő az MTI
érdeklődésére a szocialista miniszterelnök-jelöltnek a kormányfőhöz
intézett szerdai nyílt levelére reagálva. Borókai Gábor leszögezte:
a miniszterelnök mindvégig következetesen kiállt amellett, hogy
elfogadja a kihívást, és a kampány
végén, a pártelnökök vitája után,
április 5-én várja szeretettel Medgyessy Pétert a budapesti közgazdaság-tudományi egyetemre. - A
miniszterelnök szépen kéri Medgyessy Péter urat, hogy jöjjön el mondta a kormányszóvivő.

Napirenden a „területet a békéért" elv

Az Arab Liga főtitkára, Amr Musza a szervezet előtt mondott felszólalásában kifejtette, hogy veszélybe
kerülhet a közel-keleti térség bizton-

a nemzetközi terrorizmus ellen viselt háború következő lehetséges
célpontjaként emleget.
Jasszer Arafat palesztin elnök támogatásáról biztosította a szaúdi
trónörökösnek a bejrúti arab csúcson előterjesztett békejavaslatát.
Arafat, akit nem engedtek, hogy
műholdon keresztül közvetlenül
szóljon az arab csúcshoz, üzenetét
az al-Dzsazira katari központú
műholdas tv-nek mondta el, és ebben „bölcs és bátor kezdeményezésnek" nevezte Abdallah herceg
javaslatát.
•
Öngyilkos merényletet hajtott
végre egy palesztin férfi szerda este az izraeli Netánja egyik szállodájában. Tizenöt ember meghalt,
mintegy 80 ember megsebesült a
robbanástól. A merénylet Natánja egyik tengerparti szállodájában,
Jasszer Arafat, a Palesztin Hatóság elnöke rámalláhi irodájában a Park Hotel halljában történt,
mondott beszédet.
MTI TelefotáfePA/Huszein Húszéin)amely zsúfolva volt vendégekkel.

sága, ha támadás érne bizonyos
arab országokat. - Veszélybe kerülhet a térség biztonsága, ha konkrét
formákat öltenek azok az elképze-

lések, amelyek bizonyos arab országok elleni támadásokra vonatkoznak- mondta Musza Irakra célozva, amelyet az Egyesült Államok

egyelőre nem akadályozza a magas
vízállás, a forgalmat csak akkor
korlátozzák, ha a kikötő lejáróját
a védekezés miatt le kell zárni.

KUPA, A KONSTRUKTÍV
Kupa Mihály elmondása szerint a
Centrum párt parlamentbe jutása
esetén konstruktív ellenzékként
kíván politizálni. - Nem megyünk
koalícióba, ha kívülről bárki olyan
támogatja a koalíciós partnert, aki
számunkra elfogadhatatlan - tette hozzá Kupa Mihály.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
Az EBESZ magyarországi választási megfigyelőihez fordul a Független Kisgazdapárt, mert „diszkriminálják a médiában az FKGP-t",
amit a párt a választások tisztaságát sértő magatartásnak tart. Az
FKGP budapesti sajtótájékoztatóján Tbrgyán József pártelnök elmondta: kérni fogják az EBESZmegfigyelőket, hogy tegyenek lépéseket az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
BÉKÉSCSABA: ELKERÜLŐ ÚT
Csendesebb belvárosra és tisztább
környezetre számíthatnak Békéscsaba polgárai, ha elkészül a várost
elkerülő út - mondta szerdán Békéscsabán Manninger Jenő, a Közlekedési és Vízügyi (Minisztérium
politikai államtitkára, amikor a
44. számú út békéscsabai bevezető szakasza mellett elhelyezte
az elkerülő út alapkövét.
INDEX VETTE INTERNETTÓ
Megvásárolta az Inrternetto Online magazin megjelenítési jogait,
márkanevét, domain-jét, valamint
az ezekhez kapcsolódó jogokat az
Index.hu Rt. az EuroWeb Rt.-től.
ÚJ BÖRTÖN
A fiatalokkal szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú
helyes irányba fejlődjön és a társadalom hasznos tagjává váljon idézett a büntető törvénykönyvből
szerdán Dávid Ibolya Miskolcon.
Az igazságügy-miniszter abból az
alkalomból beszélt, hogy átadta a
Fiatalkorúak Regionális Büntetésvégrehajtási Intézetét.
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Tízezer emberből több mint húsz használ drogot

Veszélyeztetett a megye
Az országos átlagnál jóval magasabb a drogfogyasztók aránya
Csongrád megyében. A szakember szerint új módszerekre van
szükség a kábítószer elleni fellépésben.
A főváros és az észak-magyarországi régió mellett Szegedet és környékét nevezte a drogfogyasztás szempontjából legveszélyeztetettebb térségnek Környei László, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára egy pedagógusnak tartott tanácskozáson. A kijelentést statisztikai adatok is alátámasztják: míg
1999-ben tízezer lakosból 15,6 fő
használt kábítószert Csongrád megyében, addig 2000-ben már 22,8
fő. - Ezek a drogfogyasztók persze
nem kizárólag erről a területről
származnak - magyarázta az adatokat Zelenai Károly, a szegedi
drogcentrum vezetője. A kábítószer-használók egy része Bács-Kiskun és Békés megyéből jön Szegedre, mert ott nem működnek speciális egészségügyi intézmények.
A kábítószer-fogyasztás legnagyobb
mértékben a középiskolás korosztályt veszélyezteti. Robbanásszerűen elterjedtek körükben a partivagy diszkódrogok. A szórakozóhelyre járó fiatalok átlagosan 30-40
százaléka használ valamilyen
amfetamin-származékot, például
Speedet vagy Ecstasyt. Mivel sokan
csak a hétvégéken fogyasztják ezeket a szereket, nem jelentkeznek
náluk olyan tünetek, amelyekkel az
egészségügyi intézményekhez fordulnának. Éppen ezért Zelenai Károly szennt ezeknek a szakszolgálatoknak, amelyeket alapvetően az
ópiát típusú drogok használatának terjedése miatt hoztak létre,
most szemléletet kell váltaniuk. Ma már nem az intravénás heroinhasználat jelenti a fő problémát,

Afgán

lámpa
KIS IMRE FERENC

Tízezer főre eső drogfogyasztók száma 2000-ben
Budapest
42,7 (43/5)

Az országos átlag: 12,7. A zárójelbe tett adatok 1999-re vonatkoznak.
hanem a rejtve maradó drogfogyasztók széles tábora, akiket a
hagyományos eszközökkel nem
lehet „előcsalogatni". Sajnos ebben a szórakozóhelyek sem segítenek bennünket, mert nem ismerik
el, hogy ott drogot fogyasztanak a
fiatalok, és be sem engedik a szakembereket - mondta a drogcentrum vezetője. Zelenai Károly szerint a tapasztalatok azt mutatják,
az elrettentés technikája nem vált
be, a tiltás és fenyegetés helyett
más hangnemet és kommunikációs technikát kell találni.
Az új módszerek egyike az lehet, hogy iskolai drogkoordinátorokkal erősítik a megelőzést a fiatalok körében. Eddig országszerte

BBC-s szemmel

540 pedagógust képeztek ki erre a
feladatra a középfokú oktatási intézményekben, az általános iskolákban oktatók felkészítése pedig
elkezdődött. Zelenai Károly szerint a kiválasztott tanároknak az iskola egészségmegőrző tevékenységét kellene összehangolniuk, valamint azoknak az eszközöknek és
módszereknek a felkutatása lenne
a feladatuk, amelyek a felvilágosítás érdekében beépíthetők a tantervbe. A pedagógusok ezen kívül
rendszeres kapcsolatot tartanának
a segélyszervezetekkel, hogy a droghasználók megfelelő kezelést kaphassanak. Egyelőre azonban nagy
a bizonytalanság a tanárok fejében, mert még nem született sza-

bályozás a drogkoordinátorok
munkájára.
Pedig Zelenai Károly szerint az
iskola szerepe a megelőzésben nagyon fontos. A fiatalok képzett
szakembertől ismerhetik meg a
kábítószer veszélyeit, mielőtt eldöntenék, hogy használjanak-e
drogot vagy sem. A felkészített pedagógusokat negyedévente továbbképzik. A drogcentrum vezetője
hasznosnak tartaná, ha a tanárok
internetes hálózaton keresztül
rendszeres kapcsolatot tudnának
tartani egymással és a szakemberekkel, ehhez azonban egyelőre
nincs meg mindenhol a szükséges infrastruktúra.

Nyilván Afganisztánban él napjainkban a világ legszerencsétlenebb népessége. Náluk húzta meg magát a sátáni cselekedeteiről
elhíresült dollármilliomos, Oszama bin Laden. A tavaly szeptemberi terrortámadás után kivívták a világ (de főleg az amerikaiak)
haragját, így hónapokon át dúló polgárháborúnak, fegyveres öldöklésnek lehettek részesei. Ennek folyományaként azután mintegy
hárommillió ember vált menekültté, gyűlölt számkivetetté, kenyértelen földönfutóvá. Most, miután bekövetkezett a „demokratikus
fordulat", a nyugati segítséggel hatalomra került Északi Szövetség
vezetői kinyitották a mozikat, a vendéglőket, megnyitották az iskolákat, egyetemeket, olyan szörnyű földrengés rázta meg az ország északi részét, hogy falvak tűntek el a föld színéről, aminek következtében mintegy tízezer ember halt meg.
E szerencsétlen sorsú népről érkezett a napokban egy szánalmat
keltő képsor, amelyen tantermet láthattunk (az bizony engem inkább juhhodályra emlékeztetett), benne kicsi nebulókkal, tanítónővel. Merthogy az információ érdekessége is az volt, hogy az afgánoknál megszűnt a diszkrimináció és a jövőben a nők is taníthatnak, az új kormány nem tiltja a gyengébbik nem szerepvállalását a közéletben sem. Nos, ebben a csupasz falú, kiégett helyiségben a gyerekek a földön ültek, se füzet, se ceruza nem volt a kezükben, fény is alig szüremlett be piciny ablakokon, a tanító néni
pedig a piszkosszürke, vagy inkább fekete falra véste az ott érvényes ábécé betűit.
Megdöbbentő. Szánalmat és részvétet keltő tudósítás az ázsiai
országban uralkodó állapotokról. Ilyenkor persze azonmód átvillan az ember agyán: milyen jó nekünk, a gyerekeinknek már nem
kell ilyen körülmények között tanulniuk. Tiszta, szellős, világos tantermek, asztalok, székek, a szemléltető eszközök gazdag tárháza.
S már a falusi iskolákban is van számítógép. Van iskolatej, uzsonna, ebéd, a tehet&sebbike egy-két banánt is csúsztat a táskájába,
hogy biztosított legyen a napi vitaminadagja. Szóval, el vagyunk látva. Nem tartozunk a világnak (saccolva Ls mintegy hárommilliárdnyi) azon népességéhez, amely napi 1 vagy annál is kevesebb dollárbóléi.
Kénytelen vagyok csalódni. Merthogy itt, egészen közei hozzánk, szűkebb környezetünkben Ls élnek még emberek, akik nem
ismerik például a villamos energia civilizációs áldásait. A bordányi
tanyavilágban többgyermekes családok élik mindennapi életüket:
petróleumlámpa mellett! Thdom, varázsütésre nem változhat meg
a világ nagyon nagy a lemaradásunk, lassan pótoljuk majd a hátrányt. (Utóvégre ezt teszik most az utánunk fényévnyi lemaradással kullogó afgánok is.)
Tudod, nagy dolog az elektromosság szokta mondani egyik barátom, éppen e történelmi vívmány kontextusában.
Bizony, az. Úgy tűnik, még a XXI. század elején is.

HEGEDŰS SZABOLCS

A katonai ügyész cáfolja a rendőri erőszakot

A gyanúsított levele a börtönből
A tizenkilenc éves magyarcsanádi sorkatona azt üzente a börtönből, nem ő a gyilkos, a rendőrök
kierőszakolták beismerő vallomását. A katonai ügyészség szerint semmi nem utal a fiú állításaira, a rendőrségen tett, majd a
helyszínen videóra rögzített vallomása önmagáért beszél.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Fotó: Schmidt Andrea

Sándorov Péter (képünkön)
hosszú ideig volt a BBC londoni
magyar adásának főszerkesztőhelyettese és egyik meghatározó
egyénisége. Jelenleg szabadúszó
újságíró, s London, Budapest és
Újvidék között ingázik.
Sándorov Pétert egyebek mellett
arról kérdeztük, hogy Angliában
miként viselkedik a sajtó a választások idején. Az egykori főszerkesztő-helyettes ezzel kapcsolatosan elmondott egy esetet abból az
időből, amikor még Margaret Thatcher volt a miniszterelnök.
- A Vaslady éppen Nigériába készült. A külügyminisztériumból
egy titkár felkereste a BBC illetékes
szerkesztőjét, s arra kérte, hogy legalább arra az időre, amíg a miniszterelnök asszony az afrikai országban tartózkodik, mérsékeljék az
emberi jogok megsértése kapcsán elhangzó kritikai megjegyzéseiket.
Az akkori igazgató válaszát minden BBC műsorban közreadták,
miszerint ők igazán megértik a külügyminisztérium rövid távú érdekeit, de azfsoha nem rendelhetik alá

a BBC hosszú távú érdekeinek. Sándorov szerint a beavatkozási kísérletek a hatalom természetéből adódnak. A hatalom és a pohtika mindig úgy véli: amit pénzel, azt irányíthatja is. Az igazi demokráciában
azonban ez nem így működik.
A BBC-s zsurnahszta véleménye
szerint nálunk nem értékelik eléggé a szabadúszó újságírók tevékenységét. Pedig éppen a választási hadjáratban lenne nagy szükség a pártatlan, az eseményeket
tárgyilagosan közvetítő újságírókra - fogalmazott a londoni kolléga. Erre a meggyőződésre angliai
tapasztalatai juttatták Sándorovot, hiszen a választási csatározások közepette ott is van pártosan
elkötelezett sajtó.
- A „jobbra-balra" írás azonban
semmiképpen sem abból áll, hogy
a másik felet bemocskoljuk, befeketítjük. Az érvek és tények felsorakoztatását várják az olvasók, a
nézők és a hallgatók, nem pedig
az ellenfél lejáratását - mondta lapunknak a BBC egykori főszerkesztő-helyettese.
K.F.

Az új év első napjának hajnalán,
mint megírtuk, kigyulladt egy családi ház Magyarcsanádon. A tűzoltók mentés közben fébg elszenesedett női holttestre bukkantak.
Értesítették a rendőrséget, mert a
körülmények miatt felmerült, hogy
esetleg bűncselekmény történt. A
rendőrség szakértői vizsgálatokra
alapozva még aznap úgy döntött,hogy ismeretlen tettes ellen emberölés miatt nyomozást rendel el.
Kilenc nappal később őrizetbe vették a gyilkossággal alaposan gyanúsítható, korábban tanúként kétszer is kihallgatott Mátó Árpád 19
éves sorkatonát, magyarcsanádi
lakost, aki magára vállalta a bűncselekményt. A faluban egyébként
továbbra sem hiszi el senki, hogy
a borzalmas gyilkosság tettese került rács mögé. Az emberek Magyarcsanádon azóta is találgatják,
ki a tettes.
A jelenleg előzetes letartóztatásban lévő Mátó Árpád néhány napja levelet írt a Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsának és szerkesztőségünknek. A 19 éves fiú
azzal kezdi levelét, hogy „ezúton
szeretném leírni az igazat..." Részletesen taglalja, hogy mi történt
az első, január 1-jei, majd január
6-i kihallgatásán, amikor még tanúként jelent meg a rendőrségen.
Mátó Árpád azt állítja, a nyomozók megengedhetetlen eszközöket

Mátó Árpád szülei bíznak fiuk ártatlanságában.
alkalmaztak vele szemben. (Mátó
Árpád édesapja, Mátó Antal, mint
megírtuk, ugyanerre hivatkozva a
Csongrád Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalnál feljelentette a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság fia ügyében eljáró nyomozóit. A vizsgálat még nem zárult
le.)
A levél folytatásában a gyilkossággal gyanúsított hatalember azt
írja, hogy január 10-én idézésre,
harmadszor is megjelent a rendőrségen, ahol már gyanúsítottként
hallgatták ki, ám azt nem engedték meg neki, hogy szüleinek telefonáljon és ügyvédet kérjen. (A kihallgatáson kirendelt ügyvéd vett
részt. - a szerk.) Dél körül pohgráfos, azaz hazugságvizsgálatnak vetették alá. „A vizsgálat előtt olyan
információkhoz jutottam a vizsgá-

latot végzőtől, amit csak a tettes,
tettesek tudhatnak."
Mátó Árpád azt állítja, ezután
el kellett mondania, hogy mit
hallott, ezt jegyzőkönyvbe vették, majd „kivittek a helyszínre,
és el kellett mutogatnom, a történteket. Ez elég könnyű volt,
mivel ismertem a helyszínt, és
nagyjából mindent elmondtak a
helyszínnel és a történtekkel kapcsolatban."
A Szegedi Katonai Ügyészség vezetője, Papp János ezredes elmondta: a levelet nem látta, hozzájuk
még nem érkezett meg. A nyomozati iratoktól szerinte semmi nem
támasztja alá a levélben leírtakat.
Papp ezredes azért sem érti Mátó
Árpád állításait, mert a sorkatona
a beismerő vallomásán kívül a
bűncselekmény helyszínén is meg-

Fotó: Schmidt Andrea

mutatta, hogyan és hol közelítette meg a házat, hol ment be az
épületbe, hogyan végzett áldozatával, amit videokamerával rögzítettek. Az ezredes egyébként nem lepődött meg a fiú levelének tartalmán. Megjegyezte: a különböző
bűncselekmények gyanúsítottjai
letartóztatásuk után rendszerint
élni szoktak ilyesmivel.
Mátó Árpád megbízott ügyvédje, Krajkó Zoltán azonban hisz védencének. A szegedi ügyvéd elmondta, a fiú beismerő vallomása ellentmondásos, nem életszerű,
olyan kifejezések szerepelnek benne, amiket az átlagember nem
használ. Krajkó arra is felhívta a figyelmet, hogy a bűncselekményt
csak a gyanúsított vallomása támasztja alá, tanúk, szakértői vélemények nem.
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Kegyeletet sérthet az algyői temetőben a tujaátültetés?

A lap terjesztéséből él a mélykúti házaspár

Megközelíthetetlen sírok

„Fedél nélkül"
a szegedi utcákon is

Az algyői temető néhány sírja megközelíthetetlen az úton növő tuják m i a t t . Az
elhunytak hozzátartozói már többször tettek panaszt levélben a sírkert tulajdonosánál.
Sokfelé szinte átjárhatatlan a sírok közt vezető
út az algyői köztemetőben. A gyászolók évekkel ezelótt tujacsemetéket ültettek szeretteik
sírja elé, ám az örökzöldek mára terebélyes fákká nőttek, jelentősen megnehezítve a látogatók és a temetkezési munkálatokat végzők
közlekedését.
A Hegedűs család sírjához vezető útra több
mint hat évvel ezelótt ültettek cserjéket, tudtuk meg Hegedűs Mihálytól, aki már hosszú
ideje harcol a temető tulajdonosaival a szabad
átjárásért. A növények pedig hónapról hónapra magasabbak és szélesebbek lesznek. A
kérvényekre, beadványokra sem a sír gondozója, sem a temető fenntartója nem válaszol.
- Az algyói temetót 2000-ben vette át a
nagyközség, előtte a szegedi hatóságnál kilincseltem hasztalan. Megpróbáltam a sír tulajdonosával beszélni, de többen is kegyeletsértőnek tartották a kérésemet, hogy szabadítsák fel az utat. írásban fordultam az önkormányzathoz, így tavaly novemberben össze is
ült egy bizottság, amely határozott a változtatásról, ám a kivitelezés késik. Februárban újra levelet írtam, de még nem jött válasz, a tuják meg csak nónek - panaszolta Hegedűs
Mihály.
A temető rendezett, a közlekcdőutat eltakaró fák és cserjék is ápoltak, szépek. Az átalakítást kérvényezők természetesen nem szeretnék, ha kivágnák ezeket a növényeket, hiszen a sírkert számos részén lenne hely az átültetésre. Hegedűs Mihály megmutatta a ravatalozó bejáratánál kifüggesztett rendelet hatodik bekezdésének sorait: „A temető rendjét
zavaró tárgyakat az üzemeltető eltávolítja".
Márpedig a temető rendjét megzavarják az
útakadályok. Boldizsár Mihályné tavaly októberben a tuják közvetlen szomszédságában
fekvő nyughelyre temettette férjét. Nem szívcsen emlékszik vissza a szertartás kellemetlenségeire.
- Alig fért el az uram koporsója a cserjéktől.
Nagyon kellemetlen volt a helyzet. A sírásóknak a szomszéd sírokon keresztül kellett
beemelniük a férjemet a végsó nyughelyére.
Ez nem kegyeletsértés? - kérdezte az asszony.
Dubecz György. Algyó jegyzője tud Hegedűsök panaszáról.
- Mivel kegyeleti ügyről van szó, természetesen jogos a panasz, ám a sír gondozóját sem

Egy mélykúti házaspár terjeszti
Szegeden a hajléktalanok lapját. A Fedél nélkül című újságnak
ára nincs, ki-ki annyit fizet érte, amennyit gondol. A pár a bevételből él.
- A szegényebbektől hamarabb
kapunk egy százast, mint az
aranyláncos gazdagoktól, akik elküldenek bennünket dolgozni mondja a hajléktalanok lapját a
Széchenyi téren kínálgató Dómján Gábor Zoltán. Munkatársa,
aki a múlt hét vége óta a felesége
is egyben, bólint rá. A mélykúti
házaspár másfél hónapja terjeszti Szegeden a Fedél nélkül című
kétheti lapot, amelynek meghatározott ára nincs, így mindenki
annyit fizet érte, amennyit pénztárcája megenged. A bevétel a házaspáré: ebből élnek, s iskoláztatják az asszony első házasságából
született, 15 éves fiát.
Mesélik, hogy Mélykútról naponta járnak Szegedre, mert itt
sok az ember, nagy a piac, s terjesztő versenytársak sincsenek.
A lapból visznek még Kiskunhalasra és Jánoshalmára is, de a kisebb településeken kevesebb példány fogy. Hajnali ötkor kelnek,
12-13 órát dolgoznak, este 8 - 9
óra körül érnek haza, s a férfi
becslése szerint naponta legyalogolnak úgy 15 kilométert.
Mindketten budapestiek, ott ismerkedtek meg a hajléktalanok
lapjával, s a terjesztés kapcsán
egymással is. Marika azelőtt a
Fővárosi Operettszínház mosóés vasalónője, valamint öltöztetóje
volt. Neves művészek fordultak
meg a keze alatt egy-egy „gyorsöltözés" alkalmával, például Bubik István és Kovács Zsuzsa.
Gábor Zoltán szakmája szigetelő, de piaci árusként dolgozott,
Sok bosszúságot okoznak az utat elzáró tuják a temető látogatóinak.
lehet megsértenünk - mondta a jegyző. Dubecz szerint egyértelmű a jogi tényállás: a
bérlő nem fizette ki azt a területet, amelyen
most a cserjék állnak. A jegyző elmondta,
hogy a múlt héten levelet írtak a kérdéses

HAJLÉKTALANOK
FÓRUMA
A Fedél nélkül című lapot
1994-ben alapította az azóta
elhunyt Ungi Tibor, aki maga
is hajléktalan volt. A Menhely
Alapítvány és mások támogatásával megjelenő kiadvány
kezdetben üzenő fórumként,
később ruha- és ennivalóosztásról, ingyen szállásokról szóló tájékoztatóként szolgált.
Megújult formájában az olvasók rajzai és írásai mellett irodalmi szemelvényekből ad válogatást.

amíg Marika be nem vitte a lapterjesztők közé. Korábban, válása
után az utcára került, állását elvesztette, így ö igazán tudja, hogyan élnek a hajléktalanok.
A lapokat kéthetente hozza
Pestről Mélykútra Marika édesanyja - azért bízzák rá, mert ő
már ingyen utazhat. Egyszerre
hatszáz példányt cipel magával.
Az újságért elóre kell fizetni, darabonként 15 forintot.
Szegeden a legforgalmasabb helyeken mutatják a lapot a járókelőknek. Engedélyük mindig náluk van, fényképes igazolványukat
ruhájukra tűzve hordják. - Szegeden kedvesek az emberek, ritkán
utasítanak el bennünket - mondják. A lapot röviden bemutatják
annak, aki még nem hallott róla.
Csaknem mindenki ad valamennyit: ötventől ezer forintig
terjed a határ. Átlagban 100-200
forintot fizetnek az emberek, s
gyakran még az újságot sem kérik el.
NYILAS PÉTER

Fotó: Schmidt Andrea

sírban nyugvók hozzátartozóinak, hogy rendezzék a helyzetet. Ha nem válaszolnak a hozzátartozók, az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket.
I.SZ.

Kövér László történelmi ajándékkal érkezett

Címerek és felfedezők Tiszaszigeten
MUNKATÁRSUNKTÓL

Magyar történelmi képsorozatot
kapott a tiszaszigeti általános iskola. A magyar jelképekből,, címerekből, térképekből és leírásokból álló sorozatot tegnap a településre látogató Kövér László, a Fidesz-MPP
ügyvezető alelnöke adta át.
- A képek elsősorban a tanítást segítik és csak másodsorban szolgálnak kiállítási tárgyként - mondta

Ihpityné Vítss Ildikó iskolaigazgató.
A Magyar jelképek és történelem
című sorozat felvonultatja a Honfoglalástól egészen napjainkig hazánk címer- és zászlóváltozásait.
Az első címert azért találták ki,
hogy a csatákban meg tudják különböztetni a különféle hadtestekhez,
nemesi családokhoz tartozó katonákat. Az ütközet végén pedig segített
a holtak azonosításában is.
A címerek mellett térképvázla-

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal utasítása alapján
az országgyűlési képviselő-választás
előkészületei miatt

az OKMÁNYIRODA
(Szeged, Huszár u. 1.)

ÜGYFÉLFOGADÁSA
SZÜNETEL
a következő napokon:

2002. március 26. (kedd)
március 29. (péntek)

tokat is kapott az iskola. Ezeken a
nagy magyar felfedezők útvonalát
követhetik nyomon a gyerekek.
Többek között fulianus barát és
Körösi Csorna Sándor ázsiai útját is
„végigkísérheti" az iskola mind a
120 tanulója. A képek nagy részét
a magyar-történelem szaktanterem
falára erősítették, de jutott belőlük
az előtérbe is.
Az átadási ünnepségen a leendő
elsősök, vagyis a nagycsoportos ovi-

sok verssel köszöntötték az alelnököt. A kicsik sógyurmából gyümölcskosarat, fából, csuhéból és
rongyból pedig bábot készítettek.
Emellett magokból és egyéb terményekből kirakott óvodacímert is
ajándékoztak a vendégeknek.
Kövér László az iskolán kívül ellátogatott a művelődési házba is,
ahol részt vett a Tisza-Maros Szög
Polgári Egyesület fórumán, valamint rövid sétát tett a településen.

A Dómján házaspár a Nagyposta mellett is kínálja a hajléktalanok
lapját.

Fotó: Gyenes Kálmán

Másfél évszázad a gyermekekért
MUNKATÁRSUNKTÓL

Regionális szakmai konferenciát
tartottak tegnap Szegeden, az MTA
székházában a hazai bölcsődék
150 éves jubileuma alkalmából.
A kisgyermekkor pszichológiai,
nevelési, érzelmi fejlődési kérdéseiről és más témákról hat szakem-

ber előadását hallgatták meg a délalföldi megyék bölcsődei gondozói és vezetői. Délután az újszegedi művelődési házban Lihóczkyné
Láng Ildikó, a szegedi bölcsődei
igazgatóság vezetője nyitotta meg
a bölcsőde- és játéktörténeti kiállítást. Mindkét helyszínen kitüntetéseket adtak át a három megye

kiváló bölcsődei dolgozóinak. A
szegediek közül a „Bölcsődékért"
ezüstérmet kapta Ábrahám Istvánná, dr. Bontovics
Erzsébet,
Gyuriczáné Botka Emőke, Kissné
Fazekas Ibolya, Némethy Gyuláné, Valiczkó Zsuzsanna, Kissné
Kasza Irén. Ugyancsak ezüstéremmel jutalmazták a makói Rózsa

lstvánné munkáját és hat Bács,
valamint két Békés megyei gondozónőt. Bronz emlékérmet kapott
Ács Sánta lstvánné, Csák Róza,
Djakovné Baló Judit, Kocsis lstvánné, Nagy Miklósné, Szokolai
Józsefné, SzűcsnéAzari Csilla, Ungi Ferencné, Veszelovszki Ferencné és Lihóczkyné Láng Ildikó.

Baks kétszázmilliós kasszája
Képviselő-testületi ülést tartottak tegnap Bakson. Ezen többek között a település költségvetését tárgyalták. - Az önkormányzat 2001 ben 221 millió forintból gazdálkodhatott tudtuk meg Balogh Lajosné polgármestertől.
Ebből a pénzből szociális bérlakást építettek,
felújították a művelődési ház tetőszerkezetét

és nagytermét, valamint parkosítottak és számítógépeket vásároltak. Állami támogatással szilárd burkolattal láttak el néhány utcát,
Phare-pályázat segítségével pedig beindították
az általános iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó programot. Az idén várhatóan 180 millió forinttal

gazdálkodhat az önkormányzat. Ez az összeg
nem fedezi a kiadásokat, ezért mintegy 20 millió forintnyi állami támogatásra számítanak.
Az idei tervek között szerepel a Rózsa utca aszfaltozása és a gondozási központ teljes felújítása. Mindkét beruházás finanszírozására
pályázatot adnak be.

A Nagyszombati utcaiak az eredeti állapotot akarják

Nyelv és kultúra
találkozása
A Dél-Alföld idei legnagyobb tudományos tanácskozása kezdődött
tegnap Szegeden. A XII. magyar
alkalmazott nyelvészeti kongresszuson több mint 470 résztvevőt regisztráltak, s közel 300
előadás hangzik el a három nap során. A Tisza Szállóban megrendezett ünnepélyes megnyitón részt
vett Mészáros Rezső, a Szegedi Tudományegyetem rektora, Galambos Gábor, a kongresszust szervező Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar főigazgatója, Kertesei
István, az MTA Nyelvtudományi
Intézetének igazgatója, és a város
képviseletében Mezey
Róbert
jegyző. Az elnöki megnyitó
előadásban Szépe György szólt az
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HÍREK

Káosz Béketelepen

PINTÉR A MEGYEBEN
Pintér Sándor belügyminiszter ma
délben a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőivel megtekinti a Lechner téren épülő rendőrségi garzonházat. Pintér ezután Mórahalomra utazik, ahol fél háromkor elhelyezi a Kölcsey utcai Riasztási Központ alapkövét. Az iskolai
fogadás után a belügyminiszter is
részt vesz a fél négykor kezdődő
képviselő-testületi ülésen.

alkalmazott nyelvészet helyzetéről,
kiemelve ennek az interdiszciplináris tudományágnak a mindennapi életben betöltött fontosságát.
Többek között az idegen nyelvek
oktatásában, a beszédrehabilitációban, a logopédiában, a szótárírásban és a tolmácsgépek létrehozásában is nagy szerepe van az alkalmazott nyelvészetnek. A megnyitó előadást követően vehette át
Klaudi Kinga, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesületének (MANYE] alelnöke, az EITE tanára a Brassai Sámuel-díjat munkája elismeréseként.
Délután a polgármesteri hivatalban
zajlott a MANYE idei közgyűlése.

MOZDONYFORDÍTÓ
-SORSFORDÍTÓ
A vasas, a postás és a vasutas szakszervezet Mozdonyfordító - sorsfordító címmel ma délután fórumot
rendez. Vitaindítót Kiss Péter szocialista parlamenti képviselő, a
Munka Világa Kabinet vezetője tart.
Az Indóház tér 11. szám alatt fel
négykor kezdődő rendezvényen részt
vesz dr Márkus Imre, a Vasutasok
Szakszervezete elnöke is.

W.A.

Koncert és kiállítás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Richárd Clayderman, a világ legnépszerűbb zongoristája és a hegedű hercegnői, a Princess trió ad
koncertet szombaton a Szegedi
Nemzeti Színházban.
Újhelyi István szocialista önkormányzati képviselő, a rendezvény
szervezője elmondta: a két koncert ideje alatt, délután három és

FÓRUM
A MEZŐGAZDASÁGRÓL
Vönza András földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter csütörtökön három Csongrád megyei településen is mezőgazdasági fórumot
tart. Szegeden, a Juhász Gyula
Művelődési Házban fél tizenegytől,
Mindszenten, a művelődési házban két órától, végül Gerendáson,
ugyancsak a művelődési házban este hat órától.

este kilenc óra között Macskássy
Izolda festőművész képeiből rendeznek kiállítást és vásárt a színházban, amelyet óvónők szerveznek. Az eladott képek teljes bevételét pedig a tarjánvárosi óvodáknak ajánlják fel. A hangverseny
amúgy is jótékonysági célt szolgál, hiszen a délutáni és az esti
koncert bevételét a gyermeksport
támogatására fordítják.

Tarolt a terepjáró
MUNKATÁRSUNKTÓL

Összeütközött egy Ford terepjáró
és egy Seat kisáruszállító tegnap
délután a Kálvária sugárút és a nagykörút kereszteződésében, Szeged
egyik legforgalmasabb közlekedési
csomópontjában. A helyszínelés
ideje alatt rendőrök irányították a
forgalmat.
A Dugonics tér irányából a vadaspark felé haladó Ford - eddig tisztázatlan ok miatt - nekiütközött a
körúton közlekedő Seatnak. Az ütközés erejétől a Seat nekicsapódott
a villamosmegálló járdaszigetén
lévő közlekedési jelzőlámpa-oszlopnak, a Ford pedig felszaladt a
gyalogátkelőnél lévő járdaszigetre. A
lámpaoszlop kidőlt, a jelzőlámpa
pedig ráesett a pirosnál várakozó
Suzuki Swiftre.
- Ha a lámpaoszlop nem fogja
meg a kocsit, belénk jött volna a

kisteherautó. Az autóm elég
könnyű, nem tudom, mi lett volna, ha eltalál minket - mondta
Erdős István, a Suzuki sofőrje. A
férh hozzátette: az volt a furcsa,
hogy a szemből érkező fekete dzsip
hirtelen gázt adott, mielőtt nekicsapódott a Seatnak.
A robbanásveszély miatt a tűzoltók is kivonultak a helyszínre. Mivel az ütközés során komolyan
megsérült és füstölt a Seat motorja, először eloltottuk, majd áramtalanítottuk az autót. A kifolyt olajat
pedig fűrészporral itattuk fel - tudtuk meg Kovács Sándor főtörzszászlóstól, a tűzoltóság szolgálatparancsnok-helyettesétől.
A Ford vezetőjét és utasát, valamint a Seat kisteherautó sofőrjét
könnyebb sérülésekkel szállították
kórházba. A baleset pontos körülményeit és okát szakértők vizsgálják.

A lámpaoszlopnak csapódott a Seat.

Fotó: Miskolczi Róbert

Elvágták a merevítőrudakat, a vékonyka beton pedig hamar elrepedhet - mutatja Szűcsné Hegedűs
Zsuzsanna, a béketelepi mindenes.
Fotó: Miskolczi Róbert
Feltört autóbejáró, félkész csapadékelvezető csatorna és kiálló járdalapok fogadják azokat, akiknek a Nagyszombati utcán akad dolguk. Szeged béketelepi városrészében csatornáznak. A lakók szerint a kivitelező nem akarja visszaállítani az eredeti állapotot. Ezzel szemben a kivitelező állítja:
mindent megtesz a helyreállítás érdekében.
Szegeden, a Nagyszombati utca lakói örülnek és
bosszankodnak is egyben. Örülnek, mert már évek
óta vártak a szennyvízelvezető csatornára, és végre
egész Béketelepen elkezdték a munkát. Üröm az örömükben, hogy a kivitelező cég alvállalkozója nem
állítja vissza eredeti állapotban a felbontott, széttört
autóbejárókat, járdákat.
- Már többször felhívtam telefonon és személyesen felkerestem az utca elején elhelyezett táblán
feltüntetett illetékest, de nem történt semmi mondta a lakók nevében Szűcsné Hegedűs Zsuzsanna. A béketelepi mindenes - a környékbéliek
csak így nevezik Szűcsnét - a kezdetek óta nyomon követi a munkálatokat.
A Nagyszombati és a vele párhuzamos Csallóközi utcában ide-oda kapnak az építők, egyszer középen dolgoznak, majd két házzal arrébb mennek,
aztán az utca elején folytatják - tudtuk meg
Szűcsnétől. Szerinte az egész bonyodalom oka nem
más, minthogy elfogyott az alvállalkozó pénze.
Még tavaly megígérték, hogy eredeti állapotban
visszaállítják az utcát, erre a törvény is kötelezi
őket. Ez azonban nem történt meg. Szűcsék hét évvel ezelőtt megcsináltatták a bejárójukat. Sóderágyba fektették a csövet, erre került merevítésnek az
acélháló, majd lebetonozták. - Kedden szétverték az
egészet, mert betonvágót sem hoztak, aztán letették a csövet és kész - mutatta az asszony az árkot.

Szűcséknek hetente egyszer kell kiüríteniük a zárt
emésztőjüket. Elég, ha egyszer behajt az udvarra a
szippantós kocsi és össze is törik az egész tákolmány.
A bontási munkálatokkor keletkezett károk helyreállítására meghatározott költsége van az alvállalkozóknak - vélték a lakók. Az e fölötti pénzt pedig a kivitelezőnek kellene biztosítani. Szűcsék esetében
mintegy 240 ezer forint a szétvert bejáró megcsináltatása. - Már ügyvédet is fogadtunk és lefotóztattuk
a félkész munkát - tette hozzá a hölgy.
A lakók emellett úgy vélik, hogy a munka sincs rendesen megszervezve. Béketelepen igen magas a belvíz.
A télen néhol már a házak falát áztatta. A lakók többszöri kérésére hozott csak a cég szivattyút, hogy a munkák miatt átvágott árokból kiszivattyúzza a vizet. Nem gondoskodtak áramról, így a konnektoromba
dugták a gépet - panaszolta az egyik idős lakó, akinek
emiatt megnőtt a villanyszámlája.
- A brigádok folyamatosan dolgoznak a helyszínen, és a bontás után az eredeti állapotot állítják
vissza - tudtuk meg Ott Mátyástól, a KESZ Kft. építésvezetőjétől. Minden bejáró olyan lesz, amilyen
volt. Ha téglás, akkor téglás, ha betonból készült, akkor ők is betonból építik meg. A munka előtt lefényképezik vagy levideózzák bejárót, hogy a cső lefektetése után a bontás előtti formában adják át. A fagyok
miatt sokáig álltak a gépek, de határidőig, július 31éig elkészülnek a Nagyszombati utcával.
A kivitelező kéri a lakók türelmét, mert mindenhol
kijavítják az esetleges hibákat. - A frissen megépített
betonbejáróra 28 napig nem szabad rámenni nehézjárművel, mert megrepedhet - folytatta az építésvezető. A megnövekedett villanyszámlát nem érti, hiszen ők motoros és nem elektromos szivattyúval dolgoztak, így nem használták a néni áramát.
K.T.

Kié lesz a pályaválasztás joga Petőfitelepen?
Folytatás az 1. oldalról

Vázolta, hogyan került a dorozsmai
pálya a jelenlegi tulajdonosok kezébe. - Egyetértek azzal, hogy a
dorozsmaiak kapják vissza pályájukat, de ne a petőfitelepiek kárára - fogalmazott. A városatya
ugyanakkor elmondta: a terület
úgynevezett puffertározóként is
szolgál, azaz a felgyülemlett csapadékvizet ide vezetik, ha a csatoniák
nem bírják a terhelést.

- Egy biztos: a pálya nem lehet
puffertározó, akár beépítik, akár
feltöltik, vagy sportcélokra használják a jövőben - mondta a fórumon megjelent Nóvák Gyula. A
Szegedi Víziközmű Működtető és
Fejlesztő Rt. vezérigazgatója szerint
a vízügyi kérdéseket mindenképpen meg kell oldani, bármi lesz is
a pálya sorsa.
A petőfitelepi pályát zöldterületként tartják nyilván, így a szegedi
építési szabályzat szerint csupán

két százalékáig beépíthető - szögezte le Molnár László, a városüzemeltetési iroda vezetője. A fórum
résztvevői szerint azonban ez egy
egyszerű szerződés-módosítással
megváltoztatható. Miért kellene a
dorozsmai pálya tulajdonosainak
- akik a pénzük után futnak - cserébe egy olyan terület, amit nem
tudnak hasznosítani, építési telekként felparcellázni? - hangzott
el a kérdés, amelyre nem érkezett
válasz az illetékesektől.

A helybeh lakosok közül többen
is felvetették: hol sportoljanak a
gyerekek, miután az utolsó közeli zöldterületet is kiosztották építési teleknek.
- A petőfitelepi focicsapat jobb
körülmények között működhetne
a városi stadionban. A Balatoni
utcai pálya sorsát pedig úgy kell
rendezni, hogy továbbra is lehetősége legyen az itt élőknek sportolásra - jelentette ki Szovics Zoltán, a sportigazgatóság vezetője.

A tegnapi fórumot megelőzően
a legutóbbi közgyűlésen Bartha
László polgármester felhatalmazást kapott, hogy keressen megfelelő csereingatlant a dorozsmai pálya tulajdonosai számára. A mielőbbi döntés jelentősége nagy, hiszen a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik helyén álló dorozsmai gárda egykori saját
pályáján csak „vendégként" játszhat.
K.B.

EMLÉKEZÉS
A FÖLDOSZTÁSRA
A Nagy Imre földművelésügyi miniszter által Ópusztaszeren 1945.
március 29-én megkezdett földosztás 57. évfordulójára emlékeznek
ma délelőtt fél 10-kor Ópusztaszeren, a Földosztás Emlékkövénél. A
Nagy Imre Társaság (NIT| szegedi,
kisteleki és hódmezővásárhelyi szervezetei, az Erdei Ferenc Társaság
megyei csoportjai és a Népi írók
Baráti Társaság dél-alföldi szervezete rendezésében koszorúzást tartanak, amelyen Géczi József Alajos
parlamenti képviselő, a NIT szegedi elnöke mond emlékező beszédet.
NAGYCSÜTÖRTÖKI
BESZÉLGETÉSEK
Kiss Imre újszegedi római katolikus
plébános lesz a vendége annak a
rendezvénynek, amelyet Nagycsütörtöki gondolatok címmel tartanak március 28-án 15 órától a szegedi Bálint Sándor Művelődési Házban. Ugyanitt 18 órakor Jeruzsálemi keresztút címmel kezdődik beszélgetés, amelyen részt vesz Kiss
Ernő népművelő, Tegzes Miklós
előadóművész és Parik István tanár.
TERMÉSZETFOTÓK
A szegedi Bartók Béla Művelődési

Központ madarász és természetbarátklubjában Zsila Sándor válogat
természetfotóiból. A diavetítéses
előadás március 28-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik.
FÓRUM
A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
Thri-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter csütörtökön Kisteleken lakossági fórumot tart. A rendezvény délután 2 órakor kezdődik
a polgármesteri hivatalban.
DESZKI SZÍNJÁTSZÓK
A deszki faluházban rendezték meg
a TV Maros menti fesztivál színjátszás kategóriájának versenyét. A
háromtagú zsűri, Árpás Károly pedagógus, Dálnoky Zsóka és Markovits Bori színművészek a következő
eredményt hozta. Elsők lettek az
ópusztaszeri általános iskola másodikosai. A második helyen a rúzsai
Bendegúzok végeztek, a harmadik
helyet pedig a ktszombon Csipetcsapat szerezte meg. Különdíjat kaptak
az ásotthalmi Tálentum Művészeti Iskola és a zákányszéki Mimóza
színjátszói.
PARKŐRÖK A BELVÁROSBAN
Aprihstól két parkőrt alkalmaz a
Szegedi Közterületfenntartási Kht.
A Belvárosra ügyelő parkőröknek intézkedési jogkörük nincs, szükség
esetén rendőrt hívhatnak. Munkájukat a városőrség is segíti.
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek
Az áprilisi országgyűlési választások közeledtével
szeretnénk segítséget nyújtani olvasóinknak azzal,
hogy bemutatjuk a Csongrád megyei hét választási
körzetében 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. Erről egyébként a pártokkal a kampány kezdete előtt megállapodtunk.
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 a Csongrád megye 5. számú választókörzetében induló nyolc jelöltet mutatjuk be.

DEMETER ATTILA (Magyar Szocialista Párt)
- Minden emberi lény szabadon
születik, és egyenlő méltósága és joga van - vallja Demeter Attila. Azért
vállalta a jelöltséget, mert a Magyar Szocialista Párt jóléti rendszerváltás programját alkalmasnak tartja arra, hogy azt - a körzetben tapasztalható problémákkal kiegészítve - közös erővel megoldják.
Közéleti tevékenysége során megismerte az embereket foglalkoztató
kérdéseket. A választókerületet járva Demeter Attila azt tapasztalta,
hogy Árpádhalom és Eperjes lakossága számára a munkahelyteremtés számít létkérdésnek. Nagymágocson a munkahelyek megtartásáért és a kihasználatlan termálkincs
hasznosításáért küzdenek. A beszélgetések során azt hallotta, hogy
Szegvár és Fábiánsebestyén gazdálkodói az agrártámogatási rendszerben és az agrárpiaci rendtartásban
várnak előrelépést. Magyartésen,

Nagytőkén és Derekegyházon azt
kérték Demeter Attilától: kövessen
cl mindent azért, hogy szűnjön meg
az őstermelők, az egyéni- és társas
vállalkozók, valamint a szövetkezetek megkülönböztetése. A képviselőjelölt azt is elmondta, hogy
Szentcsen a közalkalmazottak a
tisztességes megélhetést nyújtó jövedelemért, a vállalkozók a járulék
és adóterhek csökkentéséért emeltek szót.
- Egyetértést tapasztaltam abban
a kérdésben, hogy városunk és községeink lakosságmegtartó képessége csak úgy biztosítható, ha a munkavállalás feltételei javulnak, a fiatalok lakástámogatási rendszere
kedvezően változik, az infrastruktúra pedig fejlődik. Mára kétségtelenné vált, hogy a jövedelmekben
szélsőségek vannak, ezért szándékomban áll azokon az embereken
segíteni, akik önhibájukon kívül

NEVJEGY
Demeter Attila Nyíregyházán született 1951-ben. Szentesen harminc éve él családjával, felesége iskolaigazgató, két felnőtt lányuk
van. Üzemmérnöki és jogi diplomát, valamint környezetvédelmi
szakjogászoklevclet szerzett. Ügyvédként 1993 óta praktizál. A
Magyar Szocialista Pártnak alapító tagja, 1996-98 között az Országos Választmányba is bekerült. Szentesen 1998-ban lett önkormányzati képviselő és a jogi és ügyrendi bizottság elnöke.

Az 5. számú Csongrád megyei választókörzet (Árpádhalom, Derekegyház,
Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár, Szentes)
jelöltjei

Akikre szavazhatunk
1.
2.
3.
4.

Dr. Demeter Attila (Magyar Szocialista Párt)
Farkas Sándor (Fidesz-MPP, MDF)
Dr. Gombos András (SZDSZ)
Komjáti Sándor (MIÉP)

5.
6.
7.
8.

Kurucz Márton (független)
Orbán István (Centrum Párt)
Pap Imre (Munkáspárt)
Dr. Varga László (Független Kisgazdapárt)

FARKAS SÁNDOR (Fidesz-Magyar Polgári Párt, Magyar Demokrata Fórum)

lettek szegények. Fontosnak tartom továbbá, hogy mérséklődjenek
az esélykülönbségek a közoktatásban, senki ne betegedjen meg azért,
mert szegény, és senki ne szegényedjen el azért, mert beteg - hangsúlyozta Demeter Attila.
A képviselőjelölt szerint a családok támogatásra számítanak létfeltételeik javulása érdekében, a
nyugdíjas korosztály megértést és
életkörülménye jobbra fordulását
várja. Szentesen és a környező településeken kiszámíthatóságot és
nyugalmat kívánnak az emberek. A
megoldandó feladatok ismeretében
Demeter Attila társadalmi párbeszédet szorgalmaz, vállalja a munkát,
és bízik a sikerben.

- Ha egy országgyűlési képviselő
mindent egyetlen, négyéves ciklus
alatt szeretne megvalósítani, az kapkodó erőlködésbe fullad - állítja
Farkas Sándor. - Mivel hiszek a
szeretet és az összefogás erejében,
becsülöm az itt élők szorgalmát és
tenni akarását, vallom, hogy az új
évezred küszöbén a családok boldogulása jelenti az ország és a nemzet
kiszámítható jövőjét. Megtisztelő
számomra, hogy a polgári összefogás jelöltjeként indulhatok a XXI.
század első választásán is. Április 7én lesz az első igazi alkalom arra,
hogy a választók ne valami ellen,
hanem valami mellett voksoljanak.
Kezükben az elkezdődött jövő folytatásának a lehetősége. Annak a
fejlődésnek az állandósítása, amely
az elmúlt négy esztendőben Szentesen és térségében a kórházi diagnosztikai központ kialakításától a
községi óvoda szépítéséig több mint
tízmilliárd forint kormányzati támogatásból valósulhatott meg. Örülök, hogy mindezekhez országgyűlési képviselőként magam is hozzájárulhattam csakúgy, mint a magyar
mezőgazdaság fejlődését szolgáló
törvények megalkotásához. Szándékaim és álmaim továbbra is azokéval azonosulnak, akiknek jogos igénye, hogy a képviselőjük közülük
való, értük élő ember legyen. így a

volt megyeháza megmentését olyan
formában tudom elképzelni, amely
megfelelő intézménycsoport elhelyezésével járna együtt. A Petőfi
Szálló és a református nagytemplom
rekonstrukciójának sem csupán az
épületek régi polgári fénybe való
visszaállítását kellene szolgálnia,
hanem azok a meglévő értékeinkre (a termálhőre épülő kertészetekre, a vizekre, az erdőkre, a lovakra,
a halakra, a kastélyokra, a tiszta
levegőre és a sportra) alapuló turizmust is erősíthetnék. A térség
uniós elvárásnak megfelelő szennyvízkezelése, út- és vasúthálózatának fejlesztése, a Széchenyi-terv
nyújtotta lehetőségekkel a vállalkozások erősítése, fedett uszoda
építése, a közép- és felsőfokú oktatás kiszélesítése, valamint Szentes
megyei jogú városi rangiának visszaszerzése egyaránt a fejlett régiókhoz
való felzárkózást szolgálhatná. Re-

ményeim szerint négy év múlva
mindezek megvalósulását közös sikerként könyvelhetjük majd el Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes,
Fábiánsebestyén, Nagymágocs,
Nagytőke, Szegvár és Szentes polgáraival, akik továbbra is megtisztelnek bizalmukkal.

NEVJEGY
Farkas Sándor agrármérnök, országgyűlési képviselő 1953-ban született Szentesen. Nős, két leány, Amanda és Lilla édesapja. A Fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Rt. vezérigazgatója. A Magyar Lovasszövetség elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. A Fidesz-Magyar
Polgári Párt országos választmányának tagja, megyei és Szentes
városi elnöke. A szentesi református egyházközség presbitere.

GOMBOS ANDRÁS (Szabad Demokraták Szövetsége)

KOMJÁTI SÁNDOR (Magyar Igazság és Élet Pártja)

KURUCZ MÁRTON (független)

- Magyarország április 7-én döntő
választások elé néz - állítja Gombos
András. Mint mondja: a lakosság akkor dönti el, hogy egy Fidesz vezette, múltba révedő, polgárait félelemben tartó, fcudalisztikus vagy
egy nyugatos, modern, félelemmentes, szabad, polgárait szolgáló demokratikus államot és országot akar
- Mi, szabad demokraták ez utóbbit akarjuk: egészséges, felszabadult, alkotó polgárok hazájául szolgáló országot, ami korszakváltással érhető el.
E célok megvalósulása érdekében
Gombos András szerint rendbe kell
tenni az egészségügyet, ami évente nyolcvanmilliárd forint pluszforrást igényel. Azt tervezik, hogy a
szakdolgozók (például ápolónők,
műtősök, laboránsok) munkáját
bérük jelentős emelésével és négyévenként egyéves fizetéssel egyenlő hűségjutalommal ismerik el. A
közszférában dolgozó értelmiségiek
számára bevezetik a diplomás minimálbért, amely a mindenkori minimálbér kétszerese lenne. A képviselőjelölt az adök csökkentését is
fontosnak tartja. Mint mondja: a
mindenkori minimálbér négyszere-

Megmaradni, gyarapodni, és visszaszerezni! - vallja Komjáti Sándor.
Hozzáteszi: a MIÉP 12 pontban foglalta össze politikai téziseit, amelyek
megmutatják a nemzet felemelkedésének és gyarapodásának útját.
Az országgyűlési képviselőjelölt szerint a MIÉP a-választási versenyfutásban harmadikként ér a célba, és
meghatározó politikai erőként vállalja a parlamenti tevékenységet.
Harmadik útnak nevezi a párt programját, amelyből a baloldali értékek közé sorolja a széles körű, állami szociális gondozást, a munkavállalók érdekeinek képviseletét, a
munka megbecsülését, a tisztességes bért, valamint a nyugdíjasok a MIÉP szociális piacgazdaságot
biztonságos megélhetését. Komjáti akar, szolid, de biztonságos és folyaSándor azt is elmondja: a MIÉP- matos gyarapodást mindenki szánek jobboldali céljai is vannak, ame- mára, aki becsületesen dolgozik,
lyek megvalósítása érdekében fon- vállalkozik és alkot.
tosnak tartják a magántulajdon
A képviselőjelölt azt is elmondja:
szentségét, a vállalkozás szabadsá- az oktatást azért támogatja a MIÉI)
gát, a magyar középosztály és a hogy a diákok hasznosítható, piacnemzeti polgárság megerősítését. A képes tudást szerezzenek. A feladaképviselőjelölt kitér a népességfo- tok között említi Komjáti Sándor az
gyás megállításának programjára is, egészségügy működési feltételeinek
amelyet a MIÉP fogalmazott meg javítását és az ágazati dolgozók béegyértelműen. Ennek végrehajtását
rének igazságos rendezését. Az agszolgálja a főállású anyaság intézmé- rárium fejlődése érdekében a beszerzés, a termelés és az értékesítés
nyének bevezetése.
- Ez azt jelenti, hogy minden kapcsolódási rendszerét akarják kianya, aki vállalja, hogy három gyer- építeni. Komjáti Sándor fontosnak
meket szül és fölnevel, az fizetést és tartja a tiszta, tárgyilagos és igazsáötvenöt éves kora után nyugdíjat gos tájékoztatást is. Ugyanilyen lékap, függetlenül attól, hogy előző- nyeges tennivaló szerinte a létbizleg volt-e munkahelye - magyaráz- tonság, a vagyon- és közbiztonság
za Komjáti Sándor. Kifejti továbbá: javítása

Azt mondja Kumcz Márton, hogy
a választópolgárok bizalmának birtokában indul a parlamenti választásokon. Független jelöltként úgy
gondolja: a képviselői tevékenység
nem merülhet ki abban, hogy csak
egyes csoportok, pártok programját
támogassa.
- Hitem az, hogy a körzet mintegy harminchétezer választópolgárának akaratát, valamint a körzetben élő összes állampolgár érdekeit kell minél hatékonyabban érvényesíteni, figyelembe véve a környezeti és a helyi adottságokat fogalmaz.
A képviselőjelölt abból indul ki,
hogy az ország jövőjét azok a fiatalok fogják alakítani, akik most még
tanulnak. Ezért szükségesnek tartja a rászoruló diákok fokozott szociális támogatását, a pedagógusok
anyagi, erkölcsi megbecsülését, valamint a sportolás feltételeinek javítását. A mezőgazdaságból élőknek, az agrártámogatás jelenlegi
rendszerén kívül, a képviselőjelölt
szerint termelési és értékesítési segítséget is kell nyújtani. Azt mond-

NEVJEGY
Gombos András 1943-ban született Csanádalbertin, protestáns kisparaszti családban.
Nős, felesége tanár, két felnőtt
lánya és egy unokája van. Képzettsége állatorvos, a szentesi
kerület főállatorvosa. Az
1990-94-es ciklusban helyhatósági képviselő, 1998-ig a megyei önkormányzat tagja.
1994-98 között a szentesi választókerület egyéni országgyűlési képviselője, a parlament
mezőgazdasági bizottságának
tagja, albizottsági elnök.

séig az adókulcs 18 százalékos, annál magasabb keresetnél 36 százalékos lesz. A tb-járulékot 5 százalékkal szándékoznak mérsékelni. így
mindenki egyhavi pluszbérrel számolhat évente.
- Megszüntetjük az állami korrupciót, a közpénzek herdálását,
lopását. A törvények megszegőit
akár visszamenőleg is felelősségre
vonjuk.
Az agrárgazdaságot versenyképessé teszik majd. Átlátható, hatékony támogatási rendszer bevezetésével, a jövedelmezőség feltételeinek
megteremtésével tisztes megélhetést biztosítanak az agrárgazdálkodóknak.
- A választókerületben az elmúlt
négy évben megtorpantak azok a fejlesztések, amelyeknek 1994-98 között országgyűlési képviselőként a
részese lehettem. Ezek újraindítását nagyon fontos feladatomnak tekintem - hangsúlyozza Gombos
András. A szabad demokraták képviselőjelöltje a helyi tennivalók között említi a Kurva teljes rehabilitálását, az egykori megyeháza és a
Petőfi Szálló rendbetételét, a modern
termálhő-energia hasznosítási programjának elindítását, valamint a
választókerület közútjainak felújítását.

NEVJEGY
Komjáti Sándor mérnök, 1932-ben született Pándon. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1957-ben vegyész szakon végzett, 1974-ben
a műszaki egyetem építőmérnöki karán vízellátási, csatornázási és
egészségügyi szakmérnöki diplomát szerzett. Nős, felesége középiskolai tanár. 1957-től a vízellátás területén dolgozik. 1967-ben Ghánában, 1973-ban pedig Szíriában irányította azt a csapatot, amely folyóvízből ivóvizet állított elő. 1990 óta egyéni vállalkozó.

ja: n e m tudja elfogadni, hogy a ter-

mőföldet külföldiek béreljék, illetve a mlajdonukba kerüljön.
- A munkanélküliség csökkentése, a negyvenöt év feletti korosztály megélhetése érdekében az induló vállalkozások támogatását
szorgalmazom, és a szakmai átképzések díjmentességét javaslom bevezetni - mondja Kumcz Márton.
A nyugdíjminimumot szerinte úgy
kellene meghatározni, hogy az értékmegőrző legyen, vagyis a mindenkori minimálbér hetvenöt százalékát kapják meg a nyugállományba vonult emberek. Fontosnak
tartja továbbá az állami kezelésben
lévő, idősek ellátását szolgáló otthonokban és egyéb intézményekben
a színvonal emelését, valamint a fogyatékos emberek életfeltételeinek
a javítását.

- Az említett feladatok ellátásában az önkormányzatoknak is jelentős szerepük van - mondja. Ezért
Kumcz Márton szerint a helyhatóságoknak nem a pályázatokból,
hanem az állami költségvetésből
kell annyi bevételhez jutniuk, hogy
tervezhetően, elképzeléseiknek
megfelelően tudjanak fejlődni. A
képviselőjelölt azt vallja: a feladatok
megoldása érdekében a választókerület önkormányzatainak szükséges
összefogniuk.

NEVJEGY
Kumcz Márton Szentesen született 1954-hen, és azóta is ott
él. Tizenévesen autószerelő
szakmunkásként kezdett dolgozni, később gépésztechnikus
lett az iparban. Az 1980-as évek
közepétől a Szentes Városi Tanács városgondnokságának
csoportvezetője, majd az önkormányzat részben önálló intézményének irányításával bízták meg. Az élvonalbeli Szentesi Vízmű vízilabdacsapatában mintegy két évtizedig sportolt. Két gyermeke van: Viktor
és Anikó.

" V Á L A S Z T Á S
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Az 5. számú körzetben indulnak
ORBÁN ISTVÁN (Centrum Párt)

PAP IMRE (Munkáspárt)

VARGA LÁSZLÓ (Lüggetlen Kisgazdapárt)

Azt mondja Orbán István, hogy ő
nem egy párt akaratát szándékozik végrehajtani a választókkal
szemben, hanem a térség lakosságának érdekeit szeremé képviselni
az országgyűlésben. A Centrum
Párt programjából viszont fontosnak
tartja a mezőgazdaság rendbetételét, az egészségügy teljes reformját
és a környezetvédelemmel kapcsolatos tennivalókat.
Orbán István felfogása szerint a
politikusoknak a megegyezésre kell
törekedniük, nem pedig az ellenfelek megsemmisítésére, sárba döngölésére. Vallja: a konszenzusra
azért van szükség, hogy az ország valóságosan is tízmillió magyar polgáré legyen. Azt szeremé, ha nem
szakadna szét a társadalom, és nem
lennének nagy lehetőség- és esélybeli különbségek az emberek között. Azért ne élvezzen valaki külön
előnyöket, mert egy párthoz tartozik. Az esélyegyenlőséget nemcsak
a társadalmon belül tartja fontosnak, hanem az is szempont nála: az
ország keleti része ne maradjon le

- A választókerületben további
munkahelyteremtésre van szükség
- kezdi Pnp Imre a számára fontosnak tartott feladatok felsorolását.
Olyan vállalkozások megtelepedését szorgalmazza, amelyek az
alacsonyabb iskolai végzettségű
állástalanoknak is biztosítanak
munkalehetőséget. Az országgyűlési képviselőjelölt szerint érvényesülési lehetőséget kell teremteni a 45-50 évesek nemzedékének is. Az a véleménye, hogy a
nyugdíjkorhatár a nőknél ismét
55 év legyen, a férfiaknál pedig
60. A programjának lényeges eleme a munkaidő csökkentése, amelyen azt érti, hogy fokozatosan be
kell vezetni a 35 órás munkahetet.

Agrárszakértőként napi kapcsolatban van a gazdálkodókkal. Azt
mondja, hogy ők kérték meg, vállalja el az országgyűlési képviselőjelöltséget az 5. számú választókerületben. Varga László már ötéves
korában a föld közelébe került, amit
ő úgy fogalmaz meg: „azóta kötődöm a mezőgazdasághoz." Ezért
aztán nem jelent majd számára nehézséget a termelők érdekeit képviselni, mert minden gondjukat ismeri.
- Célokat tűztem magam elé, és
nem üres ígéreteket - hangsúlyozza Varga László. Hozzáteszi: az elképzelései azonban csak akkor valósulhatnak meg, ha a választópolgárok is azonosulnak a nézeteivel.
Mindenekelőtt piacot és „emelt
szintű" támogatást szereme a gazdáknak, vállalkozóknak. Fontosnak tartja továbbá a magyar termőföld védelmét, valamint a hatékony vidékfejlesztést. Szorgalmazza új adó- és bérrendszer bevezetését. Varga László vallja: biztonság és
társadalmi megbecsülés illeti meg
a hivatásukat gyakorlókat. Úgy gondolja: „vissza kell állítani a régi
nyugdíjkorhatárt", és azt szeremé elérni, ha ingyenes lenne a betegellátás. A céljai között szerepel annak
kiharcolása is, hogy a gyermeknevelési támogatás összege jelentősen emelkedjen..
A képviselőjelölt az alkotmányos
jogok között szerepeltetné, hogy
mindenkit megillessen az első lakás
és munkahely. Szerinte olyan oktatási rendszerre és kulturális életre
van szükség, amely erősíti a nemzettudatot. - Becsüljük meg a történelmi egyházakat, kapjon támogatást a hitoktatás, az erkölcsös
életre nevelés! - hangsúlyozza Varga László. A helyi tennivalók között

NEVJEGY
Orbán István, a megyei közgyűlés alelnöke, a szentesi képviselő-testület tagja. Kora: 46 év.
Képzettsége: közgazdász. Szentesi lakos, nős, két gyermek
édesapja. A rendszerváltozást
követő ciklusban közgazdasági osztályvezető volt a polgármesteri hivatalban. O az ötletadója és hosszú évekig a szervezője a szentesi kereskedelmi
napok nevű programsorozatnak. Tagja volt a szenior-vízikbdacsapatnak, amely háromszor
nyert világbajnokságot.

a nyugatitól. Ehhez azonban kell
az az infrastruktúra, ami nem épült
meg az elmúlt tizenkét évben.
- Az elmúlt években a szentesi
önkormányzat közgazdasági osztályvezetőjeként, a képviselő-testület tagjaként és a megyei közgyűlés alelnökeként szereztem annyi tapasztalatot, hogy mindezek megvalósítását elő tudom segíteni a választókerület érdekében - mondja.
A képviselőjelölt azt vallja: egy
város attól város, ha mindazok a létesítmények megépülnek benne,
amelyek komfortossá teszik a települést, és a polgárok rendelkezésére állnak.
- Volt szerencsém részt venni például a sportcsarnok építésének előkészítésében, és ma milyen jó, hogy
elkészült ez a létesítmény. Ugyanígy szeretnék a közreműködője lenni egy fedett uszoda megvalósításának, a Petőfi Szálló rekonstrukciójának, az egykori megyeháza hasznosításának, valamint a város további komfortosításának a szennyvízhálózat teljes kiépítésétől kezdve a közutak korszerűsítéséig mondja Orbán István. De a környező településekre is gondol, amikor a terveiről beszél.

Pap Imre az egészségügyi ellátást elsősorban állami és közösségi feladatnak tekinti, amelyet ingyen vehetnének igénybe a rászorulók. A Munkáspárt programjával
megegyezően a képviselőjelölt is
ellenzi az egészségügy privatizációját. Az oktatást stratégiai ágazatnak tartja. Pap Imre azt is szeretné, ha a diákok díjtalanul tanulhatnának.
A rendszerváltozás legnagyobb
vesztesének nevezi a magyar agráriumot. Szerinte az a baj, hogy a
korábbi nagyüzemi rendszert szétverték, de helyette nem hoztak lét-

re működőképes szervezeteket. A
súlyos gondokkal küzdő mezőgazdaságról azt is elmondja az országgyűlési képviselőjelölt, hogy az
ágazatban a vegyes tulajdonnak
van létjogosultsága. Ezért úgy véli: a társas vállalkozásokat, a szövetkezeteket és a magángazdaságokat is stabilizálni kell. Mindezek érdekében Pap Imre szerint nélkülözhetetlen a termelők adósságának
részbeni elengedése, illetve a tartozás megfizetésének átütemezése.
Az agráriumot oly módon tenné jövedelmezővé, hogy piackonform
szabályzórendszert vezetne be. Ami
pedig a tulajdonlást illeti, azt
mondja Pap Imre:
- A magyar föld maradjon magyar!

NEVJEGY
Pap Imre 1950-ben született Magyartésen. Az általános és középiskolát Szentesen végezte el, majd felnőtt fejjel a politikai főiskolán szerzett diplomát. A rendszerváltozást követően, 1993-ban
munkanélküli lett. Azóta mezőgazdasági kistermelőként fóhasátras zöldséghaj tatással foglalkozik. 1994-től a Munkáspárt helyhatósági képviselője. A jelenlegi ciklusban a szociális és egészségügyi
bizottság elnökeként dolgozik a rászorulók érdekében.

említi az egykori megyeháza és a Petőfi Szálló felújítását, továbbá a csatornahálózat teljes kiépítését a térségben.
- A Független Kisgazdapárt a vidék pártja. Az Országgyűlésből való kiszorításának a vidéki polgárság
lenne a vesztese. A vidék gazdálkodóinak, vállalkozóinak, polgárainak érdekeit a Független Kisgazdapárt képviseli. Azt kérem, hogy
menjenek el voksolni.

NEVJEGY
Varga László 1948-ban született
Kevermesen. Nős, két felnőtt
fia van, és két lányunokája. A
Gödöllői
Agrártudományi
Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett két diplomát és
tudományos fokozatot. Szentesen 1973 óta él. A rendszerváltozást követően, 1992-1998
között elnöke volt egy új típusú szövetkezetnek. Azóta is a
mezőgazdaságban dolgozik szakértőként. A Független Kisgazdapártnak előbb szimpatizánsa, majd 1999-től a tagja.

CIB
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Érvényes: 2002. március 18-161
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f j EXIMHITEL 2002
KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ
FORGÓESZKÖZHITEL
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK

A vállalkozást a futamidő első 6 hónapjában csak a kamat fele terheli. Ha
a fedezet bankgarancia, garanciadíj kedvezményben is részesülhet. A gazdaságilag

BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
50EFI-1MF1
É r a kamat (%)

EBKH

6,750
6,750
6,500
6,500

(6,84)
(6,84)
(6,59)
(6,59)

1 hó
3 hó
6 hó
12 hó

(MFt-MIFt

SMFt - 10HFt

Evee Lemet (%} EBKM

Éles kemet (%) EBKM

6,800
6,800
6,550
6,550

Sávos kamat

Éveekamat{%) EBKM

0 - 50 e Ft-ig
50e Ft - 2M Ft
2M Ft felett

2,000
4,500
7,000

2,05
4,66
7,33

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft)
LekátMIdá

kedvezményben részesülhetnek.

1 hó

Igénkbe vehető az értékesítési szerződés összegének 75%-áig forintban és

3 hó
6hó
12 hó

É r a kamat {%}

EHM*

6,850
6,850
6,600
6,600

6,85
6,85
6.60
6,60

devizában (EUR,USD), maximum 200 millió forintig.
AGRÁR - EXIMHITEL

• Az EHM kamatai az éves kamattal
megegyeztek.

A hitelösszeg az értékesítési szérződés

6,900
6,900
6,650
6,650

(7,00)
(7,00)
(6,74)
(6,74)

É r a ttsmet (%)

EBKM

7,050
7,050
6,800
6,800

(7,15)
(7,15)
(6,89)
(6,89)

Orosz import
34,4%-os, 50 kg-os
pp/pe zsákos műtrágya - vásárlóink
telephelyére az ország bármely

HITELEK
Érvényes: 2002. március 18-tól
Magánszemélyek részére

pontjára közúton kamionokkal
(25 t/kamion) leszállítva.

Cvm tünet (K)

CIB Személyi kölcsön
3M Ft-ig
20,99 vagy 23,99
3MFt feleli
17,99 vagy 20,99

10% INGYEN!

THM: 20,02-39,15%, 1-5 áves lutamkKte. A kamatlát) mértéke
a jóváhagyott hitet összegétol ós 02 adósminősítés eredményétől tűgg.

Ingatlanfedezet mellett nyújtoK
- lakáscélú hitel kamata
12,99 %
- egyéb célú hitel kamata
15,99 %
THM: 18,11 -22,12%, 1 - 1 0 éves futamidőre
CIB Otthonteremtő hitel
1 éves kamatperiódus
5 éves kamatperiódus
CIB Ú| Otthon hitel

IMPORTŐR-FORGALMAZÓ:
CIPKER '96 Kft
H-1145 Budapest, Amerikai út 82.
Telefon: 468-2168
Mobil: (06-60) 437-190,

550%
4,50%

(06-30) 949-4191, (06-20) 970-7159,
(06-20) 471-0669, (06-20) 942-8622
E-mail: cipker@freemail.hu

2,99%

CIBf£l0G402422t2

Igényelhető a feldolgozott élelmiszerek előállításához és értékesítéséhez a pályázó
méretétói függetlenül. 12 hónapon át kedvezményes kamatozás.

(6,89)
(6,89)
(6.64)
(6,64)

miitrágyavásár!

10« FI lelett

Lejárat etétti visszaváltás esetén e kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjáva) megegyező

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft)

kedvezőtlenebb helyzetben lévő megyékben (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Békés) működő vállalkozások még nagyobb

Szezonvégi szuper akciós

CIB Classic és Kincsem betét

SZEGEDI

_____

hirdető

MTT

értékének maximum 75 %-a, de minimum

Kiemelkedő kereseti lehetőség üzletkötői munkakörben

10 millió forint, maximum 500 millió forint,
vagy ennek megfelelő devizaösszeg (HUF,
USD vagy EUR).

Ha Ön

Előfinanszírozó hitelek, vevőhitel, garancia

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

TOVÁBBI AJÁNLATAINK

Ha Ön

és kockázat-megosztási termékek.

• egyéni vállalkozó és gépkocsival
Hirdetési

Bővebb információért keresse
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK R T .
• AKTÍV MŰVELETEK IGAZGATÓSÁGÁT

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.
Tel: 374-9100 • Fax: 269-4476
E-mail: eximh@eximbank.hu vagy
• Honlapját: www.eximbank.hu

szelvény

rendelkezik

Kérjük jelentkezzen nálunk!
Országos Arany Oldalak üzletkötő csapatunkba keresünk értékesítési munkatársakat.
Ha Önt érdekli a reklámtanácsadói feladatkör, akkor küldje el pályázatát és fényképes önéletrajzát TÁRCZY FERENC
értékesítési vezető címére!
Örülnénk, ha

megismerhetnénk!

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

Sziluett
A DELMAGYARORSZAG

ES A D É L V I L Á G

MELLEKLETE

NŐKNEK

•

SZERKESZTI: KECZER

GABRIELLA

A vidéki lány és büszkeségünk hétköznapjai Hamburgban

A tornán Madár duplán nyert

MTI PANORAMA

A német férfiak a szőke nőket kedvelik az ágyban - legalábbis ezt állítja a Laura című női magazin. A
szerkesztőség által rendelt felmérés szerint a megkérdezett férhak
csaknem fele (47 százaléka) a legszívesebben szőke nővel szórakozna el az ágyban, s csak 29 százalékuk részesíti előnyben a barnákat.
A feleség kiválasztásánál viszont
jóformán semmi szerepet nem játszik a nő hajának színe. A Gewis
közvélemény-kutatási intézet álu l megkérdezett 1015 - 18 és 49
év közötti - férfi 42 százaléka
szőke, 41 százaléka pedig barna
nőt Urt ideális feleségnek.
- A szőke hajszín ritkább és erotikusán hat, a sötét viszont mély
érzelmet és megbízhatóságot sejtet. Sok férfi pedig éppen ezt keresi, amikor családot készül alapítani - vélekedett Kostanze Fakih berlini pszichológus. A felmérés szerint a férfiak többsége nem bízik
meg a fekete és a vörös hajú
nőkben.

ERDEI ZSOL PROFI B0KSZ0L0 NEM TUDJA MEGMONDANI,
PONTOSAN MIT IS KERESETT HÁROM ÉS FÉL ÉVE SZENTESEN,
AZ AMATŐR VÍZILABDATORNÁN - HISZ AKKOR ÉPPEN SÉRÜLÉS MIATT BEKÖTÖTT KARRAL JÁRT, TEHÁT VÍZBE SE
SZÁLLHATOTT. MADÁR EGYIKE VOLT AZOKNAK A NAGYMENŐ
SPORTOLÓKNAK, AKIK EGYÉBKÉNT ALKALMANKÉNT VENDÉGEI
A SAS-TORNÁNAK, JÁTÉKBÓL KIPRÓBÁLJÁK MAGUKAT MÁS
MŰFAJBAN IS. ZSOLT SZÁMÁRA AZONBAN AZON AZ ESTÉN
EGY IDEIG MÉG MINDIG KÉRDÉSES VOLT JELENLÉTÉNEK IGAZI
OKA: A VÁLASZ CSILLOGÓ SZEMMEL ÉRKEZETT.
- Bertók Róbert barátom hívott a társaságába azon a napon, amikor elmentünk a szentesi Sas-tornára - kezdte
megismerkedésük történetét Zsolt. - Edit éppen akkor jött
vissza egy kiadós bitásból, emlékszem, sárga topot és kék
nadrágot viselt, akkor még hosszú, fekete haja omlott a
fantasztikusan barna fiátára. tetszett. Robi bemutatott bennünket egymásnak, ez nagyon rövid ideig zajlott, talán Edit
volt zavarban, talán én, nem tudom. Szó szót követett,
megbeszéltük, hogy este újra találkozunk. Lementünk a
barátaimmal a strandra, akkor már tudtam, hogy valahol
mindenképpen megtalálom ezt a lányt. Meg is találtam,
egy barátnőjével volt, intettem neki, hogy jöjjön oda. Erre visszaintett, hogy gyere te ide - teljesen igaza volt. Ekkor fájdult meg Kriszti barátnőjének a foga, aki közölte,
hogy haza akar menni.
- Tehát a fogfájás miatt csökkent a társaság létszáma...
- Dehogy, ezzel kezdődtek a bonyodalmak. Kriszti kijelentette, ők együtt jöttek, együtt mennek. Jó, gondoltam,
semmi gond, akkor hazaviszlek, mondtam neki. Váltig
Edittel akart hazamenni, természetesen gyalog, nem volt
mit tenni. Én is elindultam, aztán mégis gondoltam egyet
és megfordultam, végül sikerült hazavinnem Editet. Ültünk a ház előtt az autóban, ekkor már nem nagyon akart
telni az idő, kiderült, hogy van rengeteg közös témánk, telefonszámot cseréltünk. Reggel hatkor hívtam.
- Ekkor mondtam el neki, hogy hamarosan Budapestre utazom, hosszabb időre - folytatta Edit. A nagynénémhez mentem, tehát egyébként is oda készültem, '98
augusztusában volt ez. Én akkor már hosszabb ideje együtt
éltem egy lánnyal, halódó kapcsolat volt, nem hazudhattam neki, megmondtam, hogy mást szeretek. Közben
Edit hazajött, én pedig hétvégenként meglátogattam, sokszor meg is leptem. Sőt levelet is írtam neki, úgy hallottam, repesett a boldogságtól...
- Eltelt így két hónap, amikor Zsolti leült apámmal, beszélni - mondja Edit. Apám szerint tulajdonképpen egy
szabályos lánykérés volt, persze modern formában, mert
összeköltözésről volt szó, ő meg sokat nem gondolkozott, mit felelhetett volna. Később mondta is: ugyan is tehet ilyenkor egy apa, ha a lánya boldogságáról van szó?
- Azóta eltelt néhány év, ma már mindketten
Hamburgban éltek. Hogyan telnek a hétköznapjaitok
?

Szőke nők
előnyben

Milliós válás
MTI PANORAMA

Boros Edit a legfontosabbat nyújtja Zsoltnak: biztonságot (Fotó: Tésik Attila)

- Amikor Zsolt otthon van, akkor én is mindig otthon
vagyok, és főzök, rendszerint nagyon ízlik neki, amit készítek - mondja Edit. Az edzések idején én is „edzek", találtam egy csodálatos htneszszalont, amely fürdő is egyben. Az eredeti foglalkozásom masszőr, így szó szerint kilubickolhatom magam a témában. A délelőtti edzések
után, ha Zsolt hazajön és alszik, gyakorlatilag láthatatlanná és hallhatatlanná válok, hiszen pihenésre van szüksége. A délutáni edzés után viszont sétálunk, nagyon kellemesen töltjük az időt. Társasjátékot is gyakran játszunk, hagyom nyerni.
- A mérkőzésen kívüli bokszot is megnézed1
- Ó, igen nagy élmény volt Zsoltot Juan-Carlos Gomez-

zel kesztyűzni látni. Vannak lelki mélypontok nála, amikor úgy érzi, n e m tudja tovább csinálni, ilyenkor jövök én.
- Gondolom, ezek a „mélypontok" Zsoltnál a 99 százalékos szintet
jelentik...
- Pontosan. Éppen ezért volt jó látni a kesztyűzését
Gomezzel, hat menetet bokszoltak, és annyira jól ment
Zsoltinak, hogy utána azt mondta, ezzel a magyar fiúval
soha többé. Tbdni kell, hogy a kesztyűzés is nézőközönség előtt zajlik, a meccs végén rendszerint tapsolnak. Akkor nem reagált a közönség, döbbent csendben álltak.
Büszke voltam rá.
BLAHÓ GABRIELLA

Egy angol bíróság válóperes eljárás során arra kötelezte a milliomos férjet, hogy fizessen 26 millió font sterlinget (több mint 10
milhárd forintot) exnejének. A bíróság megítélése szerint a jelenleg
Szaúd-Arábiában élő milliomos,
Abdallah Masry kegyetlen, érzéketlen és kíméletlen ember. A
milliomos volt felesége igyekszik
visszaszerezni négy legfiaulabb
gyermeküket, akiket Masry magával vitt Szaúd-Arábiába. A pár
húsz éve házas és öt gyermekük
van. A bíróság á l u l a múlt héten
megállapított 26 millió font sterlingben benne foglalutik az a két
és fél millió is, amelyből az
asszony finanszírozhatja a gyermekek visszaszerzéséért indított
eljárás költségeit.

KÜLCSÍN

A pénz számolva, az asszony verve jó...

Stílushoroszkóp 2.

Agresszivitás a párkapcsolatokban

Stílus: A klasszikus stílus hívei, élvezik az életet, kedvebk a csinos
ruhákat. Az egyszínű ruha fölött viselt sok ezüst ékszer jellemző
rájuk.
Szín: Ezüst, fehér.
Frizura, smink: Kedvebk a kozmetikumokat, kedvüket lelik arcuk
kifestésében, annál is inkább, mert ez önbizalmat ad nekik. Különösen
a szemhéjfestékeket választják ki nagy gonddal. Szeretik festeni a
hajukat, különösen meleg, vöröses árnyalatúra.
Stílus: Minél vonzóbban néznek ki, annál jobban érzik magukat.
Imádnak kiöltözni, még otthon is képesek magas sarkú cipőbe és új
ruhába bújni, csakhogy földobódjanak egy kicsit.
Szín: Narancssárga, arany.
Frizura, s m i n k : A kozmetikai kistáskájuk olyan, m i n t egy
kincsesdoboz. Hajlamosak kissé túlzásba vinni a festést. Próbáljanak
kissé visszafogotubbak lenni napközben, hogy aztán az esti smink
szívdöglesztőre sikeredjen.
Stílus: Ok azok, akiket hidegen hagy a divat. Szeretnek klasszikus
stílusban, sikkesen öltözködni. Próbálják felújítani ruhatárukat egykét rafinált ékszerrel!
Szín: Közömbös színek, halvány árnyalatok, tengerkék, zöld.
Frizura, smink: Nagy hangsúlyt fektetnek a tökéletes alapozásra,
aztán egy kissé kikenik a szájukat és a szempillájukat, s igyekeznek
a lehető legtermészetesebb hatást elérni. Egy kicsit több pirosító azért
n e m ártana. Egyszerű, könnyen kezelhető frizura illik hozzájuk.
(Folytatjuk.)
Összeállítotu:
VALERIE

MTI PRESS

Magyarországon minden ötödik párkapcsolatban a férfi rendszeresen bántalmazza a
nőt, és hetente egy asszonyt halába vernek. E döbbenetes helyzet hátterében természetesen számos tényező húzódik meg.
A pszichológiai kérdések leginkább az agresszióval, mint szándékos ellenséges viselkedéssel, közelítik meg e súlyos problémát. Az agressziókutatás sokfele okot tár fel.
Többek között visszavezeti az ősi, állati
létből fakadó ösztönökre. \ b n olyan nézet
is, hogy az agressziót gyakran a fokozott
önérvényesítésre törekvés, illetve ennek sikertelensége váltja ki azáltal, hogy a kudarcért a másik felet okolják. Egyes elméletek
szerint a hatalomgyakorlás, a szorongás, a
krízisállapotok, a döntésképtelenség játszik
főszerepet az agresszív magatartásban.
Az agresszió, m i n t támadó hajlam a
gyermekeknél és a serdülőknél még természetes reakcióként is felfogható. Ara a fiatal és felnőtt korra már meg kell tanulni
az agresszív indulatok fékezését! Az indulat, düh nem torkollhat bmtáfis, erőszakos
cselekedetekbe. Ha ez nem sikerül, az illető szembekerül az emberi, társadalmi
normákkal, az emberi együttélés írott és
íratlan törvényeivel és szabályaival. Férfi és

nő kapcsolatban az agresszió szexuáhs színezetű és hátterű. Krafft-Ebing német orvos és'híres szexológus mutatott rá arra,
hogy a nemi izgalom egyes személyeknél
kegyetlenkedések, a partner bántalmazása
révén fokozódhat. A szadizmus olykor kéjgyilkosságig, sőt hullagyalázásig fokozódhat. A jelenség n e m csak hajlamból fakad, legalább így a patriarchális társadalmi hagyományokból eredeztethető, a hatalom brutalitása, az „úr joga" rejtőzik
benne.
„A pénz olvasva, az asszony verve jó". Régi, de ma is sajnálatosan viruló felfogás. A
szadisztikus szexualitás olykor társul a
mazochizmussal. Ez a szado-mazochizmus, ami voltaképpen azt jelenti, hogy a
másik felnek a bántalmazása, megalázása
nemi kéjérzetet okoz. Itt feltételesreflexkapcsolatot vélnek a kutatók a fájdalom és
a szex között, de lehetséges, hogy kierőszakolt odaadásról van szó. Bármifajta agressziót is vizsgálunk, azt ne tekintse senki megváltoztathatatlannak, átokverésnek.
Az ember értelmével kordába tudja szorítani indulatát, dühkitöréseinek gátat szabhat. Ha ehhez önmaga kevésnek bizonyul,
szakemberhez kell fordulnia, hiszen megfelelő orvosi, pszichiátriai módszerekkel
javítható az ilyen beálh'tottság.

• P e r t i c s Jenő vitája Perticsnével Csath Géza A Janika című darabjában. A Szegedi Nemzeti Színház előadása. (Fotó: Miskolczi Róbert)
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Pamela Andersont
a férje fertőzte meg?

A „Baywatch" című amerikai
sorozat egykori sztárja, IdmeIa Anderson, azt állítja, hogy
volt férje, Tommy Lee fertőzte
meg hepatitis C vírussal. A
májgyulladást a közösen használt tetováló tű miatt kapta el
a színésznő. Pamela Anderson
jelenleg komoly jogi csatát vív

volt férjével, a Motley Crue ex
dobosával gyermekeik elhelyezését illetően. Pamela Anderson azt nyilatkozta, hogy férje
sosem mondta el neki, hogy
ebben a betegségben szenved.
Tommy Lee kiadója, Beth Katz
szerint, ez a vád nyílt támadás
a volt férj ellen, és reméh, hogy
a színésznő rájön, hogy csak
gyermekeinek árt azzal, ha a
médiát használja fel Tommy
Lee-vcl szemben. Amerikában
mintegy 3,9 milhó ember szenved hepatitis C-ben, amely vérrel terjed. Megközelítőleg nyolctízezer ember hal meg évente
ebben a betegségben Amerikában.
A hepatitis C komoly májproblémákhoz vezet, májzsugorodást és akár májrákot is
okozhat.

fontosabb a család
Erről győződhetett meg a vasárnapi Oscar-átadó közönsége, amikor Will Smith, aki a legjobb férfiszínész-kategória jelöltjeként
izgult a nézőtéren, és felesége,
Jada Pinkett színésznő sietve elhagyták a Kodak színház előadótermét, mert riasztást kaptak,
hogy másfél éves kislányukat,
Willow-t kórházba kellett szállítani. A kislányt fülgyulladás miatti magas lázzal kórházba kellett
szálh'tani, ezért voltak kénytelenek szülei eltávozni, még a legjobb férfiszínész-kategória nyertesének kikiáltása előtt. A kis
Willow a Smith család legkisebb
hajtása. Will és Jada szoros szerelmi kötelékéből származik a
hároméves Jaden Christopher
Syre Smith, és hozzájuk tartozik
Will előző házasságából született
fia, a kilencéves Tiey.

Kate Winslet volt a legjobban öltözött

Divatháború az Oscar-gálán
AZ OSCAR-DÍJKIOSZTÓ GÁLA A VILÁG EGYIK LEGFONTOSABB DIVATBEMUTATÓJÁNAK SZÁMÍT. AZ OTT
FELVONULTATOTT RUHAKÖLTEMÉNYEK TERVEZŐINEK NÉVSORA
JELENTI A DIVAT AKTUÁLIS „KI
KICSODÁJÁT"; TÖBB MINT
JELZÉSÉRTÉKŰ, HOGY KINEK
A KREÁCIÓJÁT VISELI EGY-EGY
ISMERT SZÍNÉSZ ÉS SZÍNÉSZNŐ.
Az Oscar-díjkiosztó gálán Christian Dior, Randolph Duke, Versace,
Gucci, Chanel, Dolce e Gabbana,
Donna Karan, Valentino, Miuccia
Prada és Gaultier éppúgy versengenek egymással a figyelemért és
a több mint száz kamera biztosította, világméretű ingyenreklámért, mint a sztárok az aranyszobrocskáért. Az Oscar a tervezők számára állítólag többet hoz a konyhára, mintha egész évben szerepeltetnék kollekcióikat a divatlapok
címoldalain. A „Mit visel ma este?" kérdésre adott válasz perdöntő
lehet: amikor a hírességek a vörös
szőnyegre lépnek, divattörténetet
írnak és kijelölik a nemzetközi
trendet. Nem véletlen, hogy az olcsó divatházak „kémei" is ott ülnek a gálán, hogy azonnal lemásolhassák a nagyok kreációit. Ezeket a másolatokat az amerikai háziasszonyok néhány héten belül
már akár egy-kétszáz dollárért is
megvehetik, míg az eredeti ruhaköltemények a Modern Művészetek Múzeuma raktárába kerülnek.
A divatszakértők szerint ezen
az estén n e m elég gyönyörűnek
lenni. „Ha el akarsz érni valamit,
fontosnak kell látszanod és azt
kell sugallnod, hogy a filmvilág
arisztokráciájához tartozol" - olvasható a stíluselemző véleménye
az Oscar-díj hivatalos honlapján.
Ez a törekvés legjobban /ulia Roberts tavalyi öltözékén látszott: a

nő, aki először egy dzsörzé miniszoknyában kápráztatta el a világot, az Oscar-gálán régimódi, fekete-fehér Valcntino-ruhát és göndör fürtök helyett elegáns kontyot
viselt - lessica Parker „sztárstylist" tanácsára. Az üzenet egyértelmű volt. A klasszikus pompa
azt sugallta: nem csak egy éjszakára jöttem, hosszú ideig a csúcson óhajtok maradni.
A sztároknak nincs könnyű dolguk: legtöbbjük hajnali ötkor kel
ezen napion, hogy estére tökéletes legyen az öltözék, a frizura és
a smink is. A Guardian online
szakújságírója szerint az idei Os-

car divatversenyét Kate Winslet
nyerte vörös, Ben de Lisi-tervezte
estélyi ruhájával, vállán kézi hímzésű virágos selyemstólával. „Egyszerű frizurájával, gyémánt fülbevalójával királynői látványt nyújtott" - írja fess Cartner-Morley. A
szakértő véleménye szerint az est
„bukása" Gwyneth Paltrow volt
mind öltözékét, mind frizuráját
tekintve. Giorgio Armani ezzel
szemben szép sikert könyvelhetett el: három jólöltözött sztár,
Helen Mimen, Maggie Smith és
Juha Roberts is az ó kreációját viselte. Az estélyen a klasszikus stílus dominált: Judi Dench etno-

stílusú Escadát, Nicole Kidman
rózsaszín Chanelt viselt. Az Oscaron általában kevesen bocsátkoznak stílus-kalandokba, és még kevesebbek kerülnek ki győztesen a
próbálkozásból. Cameron Diaznak az idén sikerült: Emánuel Ungaro virágos selyemkimonóját viselte. Ez nem kis meglepetést okozott, mert korábban a Dior-cég
bejelentette, hogy Diaz az ő modelljükben vonul a vörös szőnyegre. Az Ungaro szóvivője erre csak
annyit m o n d o t t : az Oscaron
az utolsó percig semmi nem biztos.
K.G.

Teszt: Szex, szerelem megszokás?

Kate Moss babát vár
„Igaz a hír, állapotos vagyok" erősítette meg a „Mirror" című
lapnak Kate Moss. A 28 éves,
ismert brit fotómodell októberre várja első gyermekét és nagyon boldog. Kate Moss 15 hónapja él együtt Jefferson Hack 30
éves kiadóval. | Karrierje a divatszakmában azzal indult, hogy
14 éves korában felfigyeltek rá
a New York-i John E Kennedy repülőtéren.)

Ruhaköltemények
intimbetétből
Soldajta anyagból készült már ruhaköltemény, de intimbetétekből alighanem egyedül Parádi Gizella tervez női ruhákat.
A hölgyek gutaütést tudnak attól kapni, ha egy másik nőn hasonló ruhát látnak, mint amit ők viselnek. Egy ifjú divattervezőnő, Parádi Gizella, amikor kezébe kapta a diplomáját, elhatározta, hogy ő soha nem fog
két egyforma modellt tervezni. Az élénk fantáziával megáldott tervezőnő
be is tartotta ígéretét, kreációi egyediek, utánozhatatlanok. Több divatbemutatón és kiállításon döbbentette meg a nézőit ruháival. Elsősorban
a selyem és a muszlin a kedvenc anyaga, de készít ruhát papírból,
műanyagból, képeslapokból, bizsukból, műanyag poharakból és tányérokból. Bármily hihetetlennek tűnik, még intimbetétekből is.
„Nagyon jópofa ruhákat lehet ebből készíteni" - védi a mundér, azaz
az intimbetét becsületét. A tamáshxló olvasó joggal kérdezheti: vajon akad
olyan őrült nő, aki ilyen mhát felvesz? A divattervezőnő álh'tja, hogy a
hatal lányok szívesen vesznek fel ilyen alapanyagból készült ruhát. Különösen bálokon, házibulikon aratnak nagy sikert az intimbetétből készült
alkalmi ruhában. Hogy meddig mehet el egy divattervező fantáziája? A
határ, ahogy mondani szokták, a csillagos ég. „Szerintem, nincs határ"
- jelenti ki Gizella. „Terveim között szerepel egy olyan ruhaköltemény,
amely négy elemből áll: tűzből, vízből, földből és levegőből."
Az embernek még a lélegzete is eláll.

1. Párkapcsolatban élni ön szerint
azt jelenti, hogy:
a, mindent megosztanak egymással (3 p>ont)
b, kölcsönösen segítik egymást
(2)
c, közösen töltik el szabad idejüket (1)
2. Éppen egy romantikus kávéház teraszán üldögél álmai férfijával, amikor egy volt kedvese lép az
asztalukhoz. Mit mond a partnerének ?
a, hát nem volt olyan rossz vele, de azért... (1)
b, ugyan, ő csak Péter, a volt kollégám. Emlékszel, már beszéltem
neked róla... (2)
c, bemutatom mint az egyik ismerősömet, akivel tízévesen találkoztam egy csoportos nyaraláson
(3)
3. Édesanyja átutazik a városukon, és ön meghívja őt két napra.
Párja mit szól ehhez1
a, csak jöjjön, drágám, ha ez neked örömet szerez (2)
b, n e m mond semmit, csak
eltűnik a színről, hirtelen sürgős teendői akadnak. (1)
c, egyetért önnel (3)
4. Melyik filmet nézné meg akár
kétszer is ?
a, Csokoládé (2)
b, Titanic (3)
c, Távol Afrikától (1)
5. Már kora reggel óta rosszkedvű
és szeretne minél előbb lefeküdni.
Párja mit tesz ?
a, kijelenti, hogy inkább elmegy
otthonról, ha ez segít az ön állapiotán(l)
b, beköltözik a fürdőkádba (3)
c, újra és újra felolvassa önnek
a házassági szerződést, és kényelmesen elhelyezkedik az ágyban.
(2)

6. Munkahelyi asztalán hatalmas csokrot talál, de nem tudja

kideríteni, kitől kapta. Párja hogy
reagál erre 1
a, csodálkozik, és várja a magyarázatot (2)
b, el van ragadtatva, hogy ön
olyan boldog (1)
c, kérdésekkel gyötri (3)
7. Képzelje el, hogy párja hirtelen híres lesz, és arra kényszerül,
hogy rendszeresen részt vegyen

nagyszabású estélyeken, fogadásokon.
a, időnként ellcísérné, és boldog
lenne, hogy együtt szórakozhatnak (2)
b, féltékeny lenne, és mindenhová elkísérné (3)
c, ha összetalálkoznának egy
ilyen rendezvényen, az egészen
biztosan csak a véletlen műve (1)

Értékelés
15-17 pont között: Megkívánni és örömet szerezni
Egy-két ebéd, három-négy szerelmes éjszaka, sok hétvége, hogy újra
megtalálja önt, ez kell most. Nem mindig ugyan, de sokat kell együtt
lenniük - ez az ön életfilozófiája. Szerelemre, testi kapcsolatra alapoz. Párosuk tartós, mert akkor találkoznak, amikor csak kedvük tartja. A szabadságot is éppúgy igényh, mint a szeretetet, csak így érzi
jól magát, és tud elérni kimagasló teljesítményt. Pénzügyi függetlenségre van szüksége ahhoz, hogy kedvére élhessen, kényszerhelyzetek
nélkül. A cél: összekötve lenni, kedveskedve a másiknak, visszavonulni az örömbe és a boldogságba.
18-30 pont között: Hagyományos kapcsolatban
Önnél a gyöngédség érzése mindig is megosztott volt. Az emberek
jól érzik magukat társaságában, és váratlanul félbukkanó barátaikat
is bármikor szívesen látja, jöhetnek, amikor csak akarnak. Erős személyiséggel rendelkezik, éppúgy, mint társa, így ritka párt alkotnak.
A tapasztalatokra és az erkölcsi hitre alapoznak. Szilárd és stabil
kettőst akar létrehozni, miközben a képizelóeró és az eredetiség is megmarad kapcsolatukban. Emellett gyakorlatias módon szemléh a világot, harmóniára törekszik. A nehézségeken ezzel a szemlélettel sikerül úrrá lenniük, és meg tudja óvni szerelmét. Ragaszkodik a jól
bevált módszerekhez, melyek ön szerint a boldogság forrásai.
3 1 - 4 5 pontig: Középpontban a szerelem
Repülnek a tányérok, törnek az ablalriivegek, később mégis megbocsát, és nem sokkal ezután már ágyba viszi párjának a reggelit. Legyen ez formális csata, vagy érzékeny kettős, kettejük kapcsolata
maga az őrült szerelem. Napról napra küzd az ellen, hogy bárki belépjen önök közé. Párjának remek cinkostársa, néha elfelejti meglátogatni barátait, annyira gyorsan zajlanak az események. Szenvedélye
nem akadályozza meg abban, hogy teljes életet éljen, tele van ambícióval, nagy terveket dédelget. Ha vannak gyerekei, akkor ők az ön
életében jelentős szerepet töltenek be. Világa olyan szerelemmel teh, melyet ön irányít, és olyan álmokkal zsúfolt, melyeket meg is valósít.

8. Véleménye szerint, egy kapcsolatban a pénz gyakran...
a, ok a veszekedésre (1)
b, kulcsszerepet tölt be (3)
c, összetartó erő (2)
9. Mi jellemző partnere temperamentumára ?
a, békés természetű (2)
b, hirtelen haragú (1)
c, szenvedélyes férfi (3)

10. Ha újra kezdhetné kapcsolatait, hogyan döntene ?
a, (megint) férjhez menne (1)
b, szabadon élne (3)
c, teljesen független lenne (2)
11. Melyik szó jellemzi legjobban
a testi szerelmet ?
a, misztikus (3)
b, veszélyes (1)
c, hiteles (2)
12. Mindkettőjük
számára ön
az, aki párosukat fenntartja. De
milyen ez a páros 1
a, Mint a kártyában az ász. (1)
b, Mint egy bilincs. (2)
c, Mint az ikrek. (3)
13. Az alábbi fényképek
közül
melyiket választaná ?
a, Párja vagy ön egy munkahelyi értekezleten. (1)
b, Egy családi kép. (2)
c, Kettesben, egymás szemébe
nézve. (3)
14. Mit gondol, melyik párra
hasonlítanak
majd néhány év
múlva ?
a, Angelina Jolié és Billy Bob
Thorton (2)
b, Hillary és Bili Clinton (1)
c, Céline Dion és René Angelli
(3)
15. Ma este ünnepelnek:
épp
egy éve, hogy összetalálkoztak. Mire gondol?
a, Éppoly szerelmes, mint megismerkedésükkor volt. (3)
b, Mindig kész a kalandra. (1)
c, Megelégedetten és boldogan élnek. (1)
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MEGKERDEZTÜK SZEGEDI OLVASOINKAT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Nézi-e a politikai műsorokat t
7

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztala-

taikat 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 hirde-

tésben tehetik közzé mondandójukat.

TÁRNOK IMRE
nyugdíjas:
- Nehéz erre válaszolni. Nézem a
tévét és látom, hogy állandóan
ezek a műsorok mennek. A hangnem az, ami nem tetszik. Belenézek a politikai vitaműsorokba, de
amint látom, hogy kezd eldurvulni a beszélgetés hangneme, azonnal más adóra kapcsolom a televíziókészüléket. Szóval, emiatt nem
nézek ilyen műsorokat.

BOGA EDIT
óvónő:
- Sajnos csak ritkán van időn megnézni ezeket a műsorokat, természetesen érdekel a politika, tle nem
követem az eseményeket napi
rendszerességgel. Bele-belehallgatok a vitaműsorokba, de a kisgyermekem miatt nincs időm nézni, általában csak a végét látom. Azt
pedig már eldöntöttem, kire fogok
szavazni.

MEGJÖTTÜNK
VÁSÁRHELY

MIKLÓS NIKOLETT CSILLA

ANDRIKO CINTIA

Március 26.. 9 óra 50 perc, 4000 g Sz: Papd:
Csilla és Miklós Zsolt (Szeged).

Március 26., 17 óra 55 perc. 3000 g Sz.: Tót
Aranka és Andrikó Zoltán (Hódmezővásárhely).

Március 26., 16 óra 10 perc. 3240 g Sz.: Gál
Tímea és Frittman József (Szeged).
FARKASADÁM GÁBOR

Március 27., 0 óra 50 perc, 3360 g Sz.: dr
Vámos Zita és Farkas Gábor (Szeged).

HERKE FLÓRA

Március 27., 1 óra 15 perc, 3300 g Sz.:
Komáromi Mónika és Herke Zoltán
(Hódmezővásárhely).

HALÁSZ KITTI

SZENTES

Március 26., 9 óra 40 perc, 3600 g Sz.:
Jakocska Gyöngyi és Halász Róbert
(Domaszék).

KÓSA FERENC ROLAND

BALOGH VIKTOR KRISZTIÁN

Március 26., 13 óra 3 perc, 3180 g Sz.:
Szekeres Nikolett és Balogh Krisztián
(Ópusztaszer).
TÖRÖK KLAUDIA ANIKÓ

Március 26., 14 óra 30 perc, 3220 g Sz.: Tari
Marianna és Török Zsolt (Szeged).
SZEKERES MARTON

Március 26., 23 óra, 3760 g Sz • Marton Ildikó
és Szekeres Gábor (Szeged).

Március 26., 4 óra 27 perc, 4410 g Szülők:
Tóth Erzsébet és Kósa Ferenc (Csanytelek).
SZALAI JÁNOS KRISZTIÁN

Március 26., 10 óra 2 perc, 3750 g Szülők:
Kocsis Ilona és Szalal Krisztián (Csépa).
SZAPPANOS NORMAN KRISZTIÁN

Március 26., 12 óra 55 perc, 3220 g. Sz.:
Bakró Erzsébet és Szappanos Krisztián
(Szarvas).
Gratulálunk!

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

DOROZSMAI FOCI PÁLYA
Nem igazán áll, hogy megnyugtatták a szurkolókat (újsághír, szombat). Úgy érezzük, inkább becsapták, hónapok óta félretájékoztatták. A tulajdonosokat ugyanis meg
sem kereste az önkormányzat sem
csere, sem pedig vételi szándékkal.
Az sms küldője: dr. Erdélyi Endre tulajdonostárs. (20994-9094)
HITEL
Főiskolás ismerőseim kiszámolták, hogy ha felveszik a diákhitelt,
pontosan nyugdíjas korukra vissza
tudják fizetni. Már akkor, ha lesz
munkahelyük. (30239-2125)
TÁPÉ
Tápéra is kérjük a sebességmérő
rendőrautót! Előre is köszönjük a
gyerekek és biciklisek nevében, ingyenes sms

TRAZER TÍMEA
fodrász:
- Nem nagyon nézek ilyen jellegű
műsorokat, mert sajnos nincs rá
időm. Ha tehetném, szívesen meghallgatnám, nézném a különböző
pártok képviselőinek terveit, hiszen ez alapvető dolog ahhoz, hogy
dönteni tudjunk. Érdekel, melyik
pártnak milyen érvei vannak, és
hogy mi az elképzelésük az ország
jövőjéről.

POSTABONTAS

SZEGED

FRITTMAN FANNI

PETER DENES
ékszerész:
- Ha éppen van rá időm, és televíziókészülélc is van a közelben, akkor természetesen figyelemmel követem az ilyen jellegű műsorokat.
Minden párt véleményét, elképzeléseit szívesen meghallgatom,
hogy el tudjam dönteni, kire adom
majd a voksomat. Mert az ugye
egyáltalán nem mindegy, hogy ki
nyeri a választásokat.

ÜNNEP?
ló napot kívánok! Itt a húsvét,
várjuk a vendéget. Bemutatjuk,
hol lakunk. A szemétdomb mellett! Baktó, Pihenő utca és
Erdőszéli utca. Meddig lesz szeméttelep itt? (30935-8010)
ZÁPOR-TÓ
A tó tele van szeméttel és a korlátok is rossz állapotban vannak!
Kinek a feladata lenne rendbe hozatni? Pedig igazán szép hely lehetne! (30292-1410)
MUNKALEHETŐSÉG
A millenniumi úszóházon szeretnénk dolgozni! Hol lehet jelentkezni és milyen munkakörökre
keresnek embereket? ingyenes
sms

klesiet
a

Kapcsolat

E-MAIL ÜZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mai! címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.

SZEPARK
A Postabontás rovatban leírtakat csak megerősíteni tudom: a Szepark
munkatársai nem a jó modorukról nevezetesek A hatóságok többségénél
már stílust váltottak, nekik ez még nem sikerült, de ne adjuk fel, előbbutóbb menni fog nekik is. H. S.
DIÁKOK
A Reflektorból a Pápán induló szegedi tornacsapatok ismertetésekor
kimaradtak a Béke Utcai Általános Iskola tanulói, pedig a gyerekek
megdolgoztak azért, hogy részt vehessenek az országos versenyen. S. E.

Valóban „kiskirályok"-e
a társasházi közös képviselők1
Szerintem a 21. században Magyarországon, természetesen itt
Szegeden is, ha valaki vásárol egy
társasházi lakást, alapvető emberi joga, hogy napközben kaputelefon segítségével, ha valakit vár,
beengedjen, s ha távozik, ugyancsak nem írhatják elő, hogy a kapuig kénytelen legyen lekísérni.
Szeged Nádas utca egyik társasházának lakói és egyben tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a bejárati
ajtó kaputelefonjának javíttatása
helyett egyszerűbb megoldás, ha
napközben a bejárati ajtót bezárják.
Én ezt kifogásoltam. Szerintem ha
bárki egy társasházi lakást vásárol,
nemcsak kötelezettségei vannak,
hanem jogot is szerez arra, hogy saját tulajdonát képező lakását, a
közös tulajdont képező parkosított udvart, s ezen keresztül megközelíthető saját tulajdonát képező garázsát szabadon - a társasházi tulajdonközösség külön korlátozása nélkül használja.
Szegeden nincs remélem másik
olyan társasház, ahol egyes tulajdonosok, s az általuk megbízott kö-

zös képviselők „kiskirálynak" képzelik magukat. Ezzel pedig bárkit
arra kárhoztassanak, hogy a nem
vitathatóan közös tulajdont képező
bejárati ajtó megjavíttatása helyett,
(amire a tulajdonosok által fizetett
közös költség fedezetet biztosít),
ezt a megoldást válasszák, s arra
kényszerítsék őket, hogy vendégekiért minden esetben le kelljen
menniük, hogy beengedjék, majd
lekísérjék vendégeiket, hogy a közben más által már ismét bezárt kapun kiengedjék őket. Előfordult az
is, hogy egy engem kereső személyt
az éppen bejövő másik lakó beengedett, s mivel nem voltam itthon,
úgy kellett valakit megkérnie, hogy
engedje ki az eközben már bezárt
kapun.
Véleményemet írásban a közös
képviselőnek és a társasházi
közgyűlésnek is eljuttattam, azonban a mai napig erre választ, (sem
megfelelő intézkedés nem történt)
n e m kaptam.
DOMOKOSNÉ
DR. KELEMEN ÁGNES
SZEGED

Várjunk a gyomirtással
Az elmúlt hetek időjárását erős
nappali felmelegedés (18-20 Celsius-fok maximumok) és mérsékelt
éjszakai lehűlés (0-5 Celsius-fok
minimumok) jellemezték Számottevő csapadék sem volt.
Térségünkben jól haladnak a talaj-előkészítő munkák, ennek ellenére a melegigényes növények
vetésével még érdemes várni.
Ószibúza-területeken
megkezdődött a bokrosodás, de az állományok és a gyomnövények
egyaránt fejletlenek, ezért a gyomirtási munkákat célszerű későbbre
halasztani. Ez különösen fontos a
hagyományos hormonkészítmények használatakor a várható
lehűlés miatt.
A meleg februári, márciusi időjárás elősegítette a kalászos betegségek fertőzését, több helyről jelezték
a lisztharmat és a helminthospórium tüneteinek megjelenését. Ko-

Tisztelt

rai, erős fellépésük a következő
hetek ökológiai viszonyaitól függ,
mindenesetre fel kell készülni a
gyomirtással egyszerre végzendő
gombaölőszeres permetezésekre
is.
Gyümölcsféléink közül az almánál, meggynél, cseresznyénél és
őszibaracknál időszerű a lemosópermetezések második lépcsőjének végrehajtása, a virágzás kezdete előtt. Almánál a tűzelhalás, őszibaracknál a levél- és ágbetegségek,
meggynél, cseresznyénél a monília indokolja a réztartalmú készítmények kipermetezését.
Szőlőben a metszés után javasoljuk a poliszulfid kéntartalmú lemosópermetezést - pl. mészkénlé,
Tiosol, Neopol, Vektafid S - a telelő atkák és lisztharmat elleni kiváló preventív hatása miatt.
MILE-MÁNDO KI-PEREI
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

olvasóink!

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

BOWLING
A 70255-9545-ös telefonról olvasónk elmondta, hogy évek óta kedvenc szórakozásuk a bowlingozás.
Szeged egyetlen pályáján törzsvendégekként ismerik olvasónkat
és barátait. Szomorúan tapasztalta a tulajdonos által bevezetett változásokat, kötelezően felhúzandó
cipő (nincs minden méretben, higiénia?), diákkedvezmény megszüntetése, ezzel együtt komoly
áremelés, az eddigi jól bevált pályaelőrendelés megbízhatatlan kezelése. Olvasónk számára érthetetlen
ez az üzletpolitika, s úgy érzi megfosztották a számára megszokott
sport lehetőségétől.
TITOKTARTÁS?
Azonos címmel megjelent észrevétel nem a szegedi szakrendelő dolgozóira vonatkozik - telefonálta
olvasónk a 467-502-es telefonról.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Papp Zoltán olvasónk a V-fon ügyfélszolgálati irodájában járt, ahol
hosszú sorban állás fogadta. Árak
iránt érdeklődött volna, s úgy gondolta, ezért n e m kell várakoznia.
Az információs tábla mögött ülő
hölgy, aki a saját nevét n e m árulta el, közölte, hogy álljon csak be
a sorba. Kovács Rita kommunikációs menedzser elmondta, hogy
valóban sokan várakoznak az ügyfélszolgálati irodában. Mostanában hosszabb a sor a megszokottnál, az új díjcsomagok iránti nagy
érdeklődés miatt. Aki díjtáblázatért tér be az irodára, kérik,
hogy ne álljon sorba, hisz árakat
tartalmazó prospektus megtalálható a helyiségben. Az ügyfélszolgálati irodavezető a beérkező panaszo-kat pedig minden esetben
kivizsgálja.

NYARALAS - HELYBEN
Olvasónk a 483-875-ös telefonról
azért telefonált, mert közeledik a
nyár, s arra gondolt, hogy a partfürdőn levő nyaralók valamelyikében talán lehetséges lenne szobát bérelni.
BUSZ
Pál Imre munkahelyére utazott
volna a 13-as busszal a délelőtti
órákban. A nagykörút és a József
Attila sugárút sarkán levő megállóban hiába jelezte a vezetőnek,
hogy szeretne leszállni, az nem
állt meg a megállóban. Mező István, a Volán Rt. forgalmi igazgatója ígéretet tett arra, hogy kivizsgálják az ügyet.
SZEMÉT
Györki Antal olvasónk elmondta,
hogy a Regős Bendegúz környékén
rengeteg szemét van az erdőben.
A Délalföldi Erdészeti Rt.-tői a
szegedi erdészet igazgatója, Vízhányó László elmondta, hogy az erdő
az ő tulajdonukban van, s valóban
szemetes, de ennek a problémának a megoldása nagyobb összefogást igényel a város hatóságaitól.
JÁRDA
Nagy Ferencné a Selyem utca 6.
számú épület előtti fa ügyében
telefonált. Olvasónk elmondta,
hogy a ház előtt álló fa miatt „felduzzadt" járda veszélyeztette a
közlekedést. A terület képviselője
azonban a lakosság kérésére rövid
időn belül intézkedett, rendbehozatta az utat. Köszönet érte.

PANNON
» » " ' Az é l v o n a l .

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

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

H0R0SZK0P
I KOS: Ön nem lankad, tervek és öt» I letek kavarognak a fejében. Úgy látja, hogy csak anyagi lehetőségei korlátozzák
a megvalósításban.

a • MÉRLEG: Mára laza napi prograO Ü I mot tervezzen, kerüljön minden
erőfeszítést. Erejét ne tékozolja feleslegesen, de hiszen ezt önnek mondani sem kell.

| BIKA: Amikor érzelmes hangulatba
»
! kerül, sokkal elnézőbb és megértőbb
másokkal. Ilyenkor roppant vonzónak találják, elhalmozzák bókokkal.

. SKORPIÓ: Kellemes és hasznos utajL, I zás várja, ahol olyan emberekkel ismerkedhet meg, akikkel hosszabb
barátságot köthet huzamosabb időre.

«IKREK: Anyagilag tehet néhány megV J | szorító Intézkedést. Divatcikkekre,
ruhákra most ne költsön, a hétvége alkalmas lesz arra, hogy utazzék.

I NYILAS: Amennyiben magányos
I most elviselhetetlennek érzi azt, ha
nem, akkor viszont sokkal ragaszkodóbb lesz
mint egyébként szokott lenni.

- - | RÁK: Gyorsasággal sok mindent el4 f r I érhetne, de ön nem szeleburdi. Mindent kétszer meggondol, míg egyszer
cselekvésre szánja magát.

I BAK: Ha ötleteit kombinálja kézüI gyességével, akkor sok pénzhez juthat. írjon egy listát pénzkeresési terveiről, beszélje meg partnerével.

j OROSZLÁN: A visszafogottság jel| lemző ma önre. Áldozatok nélkül
nincs győzelem, a sikerhez manapság különösen nagy türelemre van szükség

^
J VÍZÖNTŐ: Olyan folyamatnak a ré*
I szese, amelyet nem korlátoznak a
naptári napok. Szinte észrevétlenül telik az
idő, s ön egyre bölcsebbnek érzi magát.

I SZŰZ: Élvezi, hogy nem zaklatják
"
I állandóan, s így feladatait az ön által kigondolt ütemben tudja végezni. Munka
közben ábrándozhat egy kicsit.

I HALAK: Ereje teljében van és úgy érI zl, hogy ma senki sem tud önnek ellenállni. Legyen azonban óvatos, hiszen ön
sem tud ellenállni sok kihívásnak.

^
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TELEVIZIOMUSOR
S.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05 Örök időkre 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Slovenski utrinki 13.30 Rondó 14.05 Lotta a Civakodó utcában 15.30 Váratlan utazás
16.15 100 kép a XX. századról
16.30 „Mily kedves a Te hajlékod..."
17.00 Arborétumok
17.10 Sorsfordítók
17.30 ...az én váram
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti mese
18.40 Chicago Hope Kórház
19.25 Szót kér a természet
Vérehulló fecskefíí
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 Önök kérték!
21.00 Választás 2002
22.00 Híradó este, időjárás
22.10 Aktuális
22.30 The ma
22.45 Kultúrpercek
22.55 + 1 Kulturális háttérműsor
23.45 Budapesti
Tavaszi Fesztivál-híradó
0.10 Kárpáti krónika
0.20 Világhíradó

A Bramac tetőrendszer gondos, aprólékos kidolgozottságát,
a kiváló minőséget a gyerekek még nem érzékelik. A legkisebbeknek csak a nagy-nagy biztonság számít, amit nyújt. A Bramac
teljes tetőfedési rendszerrel, nyolcféle tetőcseréppel segít
Önnek, hogy akár felújításnál, akár új tető építésekor a megbízhatóságot tartós minőséggel tudja ötvözni, kompromisszumok
nélkül. így biztonságot nyújthat szeretteinek egy egész életen
át - és még azon is túl.

Szeretnék többet tudni a Bramac tetörendszerről,

kérem küldjenek címemre termékkatalógust
építkezem
tetőfelújítást tervezek
kapcsolatfelvételt kérek

További Információért és személyes tanácsadásért keresse
az Ön Bramac kereskedőjét.
B r a m a c Kft.

Felújítási kékvonal: OS 40 94 94 09

8200 Veszprém,
Házgyári út 1.

TETO HELYETT MONDD:

J Ü / f o Í H E E E B BETONCSEREPEK
ÉPÍTŐANYAG

6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.10 Top-shop
9.25 Julieta 9.50 Teleparti 10.40 Top-shop
1X35 Delelő 12.00 Híradó 12.45 Ünnepnaptár 13.10 Teleparti 14.00 Hélene és a fiúk
14.30 Kalandos nyár 15.30 Csak egy szavadba kerül! 15.35 Receptklub 15.45 Milagros
16.15 Csak egy szavadba kerül!
16.20 Vad szenvedélyek
17.10 Mónika
18.00 Találkozások
18.30 Híradó

április 13-ig.

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
TELEPHELY: Szeged, Algyői út 42.Tel.: 499-010
MINTABOLT: Debreceni u. 16/A.Tel.: 498-848
PÉNZTÁRCAJANAK

ÉS I G E N Y E N E K

MEGFELELŐEN!

Mérlegképes végzettséggel
KÖNYVELŐ
ÉS PÉNZTÁRKEZELŐ

munkatársakat
• felveszünk.
Procontrol Kft.

Szeged, Széchenyi tér 8.
Tel.: 62/472-372/312.

A FLORIN VEGYIPARI
ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
pályázatot hirdet

MINŐSÉGÜGYI
ASSZISZTENS
munkakör betöltésére.
Okleveles vegyész,
vegyészmérnök vagy kémia
szakos tanár jelentkezését
várjuk, aki ISO 9001
minőségbiztosítási rendszer
működtetésében jártas.
Jelentkezés: 62/471-853
telefonszámon a fejlesztési
és minőségügyi igazgatónál,
2002. április 2-től.

5.50 Jó reggelt, Magyarország!9.00-lX50
Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Sonadoras 9.45
Rosalinda 10.10 Szokatlan 10.40 Közvetlen
ajánlat 11.40 Mi. magyarok 11.50 Maggie
12.25 Öt penny 14.40 Kapcsoltam 15.00
Szeretni beindulásig 15.30 Barátok és szerelmek
16.00 Lucectta
16.30 Sebzett szívek
17.00 Claudia Talkshow
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
18.55 Jó barátok
19.25 Nincs kegyelem
19.55 Poénbomba
20.25 Fantasztikus Európa
Nálatok hogy van ez? Friderikusz Sándor legújabb műsora
22.00 így készült...
A pokolból című film
22.30 Magyarország választ A TV
2 választási műsorsorozata
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autóexpó
0.15 Sörlegendák
0.25 Kizökkent világ
2.15 Aktív A TV 2 magazinja
2.50 Vers éjfél után

RTL Klub

az M - K e r '94 Kft-nél,

A Szőregi Virág-Dísznövény ÁFÉSZ
szeretettel meghívja tagjait és kívülálló üzletrész-tulajdonosait
2002. április 5-ón (péntek), 17.00 órakor
a szőregi Tömörkény István Kultúrházban
(Szeged, Magyar u. 14.) tartandó

közgyűlésre.
NAPIREND:
1) APEH-előadás
2) Jelölőbizottság megválasztása
3) Alapszabály módosítása
4) Tájékoztató a 2001. évi munkáról, várható eredményről
5) Egyéb
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes,
úgy azonos napirenddel az eredetivel azonos helyre
2002. április 5-én, 17.30 órakor újra összehívjuk a közgyűlést.
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18.55 Legyen ón is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt Magyar
filmsorozat, 1489-1490.
20.25 Esti showder
Fábry Sándorral
22.15 Az elnök emberei
23.05 Híradó - Késő esti kiadás
23.25 .hu Multimédia-magazin
23.55 Hype
Amerikai vígjátéksorozat
0.20 Fókusz, időjárás-jelentés)
0.50 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Egri csillagok
Magyar játékfilm 11.10 József Attila - Lakner Tamás 1X15 Égtájak (ism.) 1X50 Híradó 12.00
Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Isten kezében 12.40 Barangoló 12.55 Csak egy
kislány... Magyar játékfilm 14.15 Janus Pannonius és a magyar reneszánsz 14.55 Szent Benedek
lányai 15.25 Példabeszédek 15.30 Műsorajánlat 15.35 Virtus 16.05 Szívügyek 16.55 Öt órai
zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat
18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej,
hej, helyes beszéd! 19.00 Váltó Gazdasági magazin 19.25 Jövőnk forrása 19.30 Halló', halló! Angol burleszkfilmsorozat 20.00 Választás 2002
Pártok, programok, jelöltek 21.15 ..Mondj éneket,
zengő lelkem..." 21.45 Híradó, sport 22.05 Miért' Kérdések a közéletről 22.35 Összkép Kulturális híradó 23.05 Határtalanul Magyar ismeretterjesztő film 23.35 .Első kézből" 0.10 Bach: 5.
brandenburgi verseny, BWV 1050 0.30 Hírek
0.35 Műsonsmertetés, vers

hírek, időjárás 20.45 Az olvasás éve 20.50Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 113
21.15 Magyarország 2002 Magyarok Bukarestben, 1 21.40 Ház a sziklák alatt 23.15 Záróra
2.00 Választás 2002 A Magyar Televízió választási vitaműsora 2.50 Aktuális 3.15 Fehér névjegykártya 4.10 Világhíradó 4.30 Kultúrpercek 4.46
Iskola utca

Szeged TV
6.00 Estető - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
7.30 Lélektől lélekig (ism.), 8.00 Zenevonal. 8.30
Ózd-Pick Szeged férfi kézilabda mérkőzés. 10.00
Ballagás. Magyar film. 11.40 Zenevonal 13.00
Képújság 15.00 Zenevonal.
17.00 Ózd-Pick Szeged férfi
kézilabda mérkőzés (Ism.).
18.30 Mese.
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelo - szórakoztató
ós információs műsor.
20.30 Esti zóna.
21.00 Választás 2002 - 2. választókörzet képviselőjelöltjeinek bemutatkozása.
22.00 Híradó (Ism.).
22.30 Képújság.

Telin TV
22.00-18.40 Hangos képújság 18.40 Autóház - Toyota Wehli. 19.00 Pályairány 2. - önfoglalkoztatóvá válás. 19.30 Kábel Tv ajánló. 20.00
Tiszatájék 20.30 Lakáskulcs 21.00 Törzsasztal.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu http¡/Www.tktv.hu
15.00 lo! 19.00 óráig TKTV Képújság

VTV Makó
7.00 A szerdai adás ismétlése 10.10 Képújság
18.00 Műsorajánló 18.30 Döntés után dr. Búzás
Péter polgármesterrel. 18.55 Reklám 19.00 Híradó 19.10 Kármin és arany. Színes, m. b. olasz westernfilm 20.50 Híradó (ism.). 21.00 Képújság

iwkmmumm
16.00 Thalassa. Természetfilm. 16.40 A növények
magánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00 Mozidélután. 19.30 Kulturális magazin. 20.00 Híradó. 20.15 A nap kérdése. 20.20
Kármin és arany. Olasz westernfilm. 22.00 Thalassa (ism.). 22.30 Híradó. 22.55 A növények magánélete. O.OO-tól Képújság

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Jekyll & Hyde - Musical-thriller. Juhász
Gyula-bérlet, emelt helyár, jegyek válthatók.
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Este 7 óra: A Janika - színmű. Laönovits Zoltán-bériét,
jegyek válthatók.
PINCESZÍNHÁZ
(Horváth M. u. 7.) Este fél 8 óra: Darvasi László Vizsgálat a rózsák ügyében - bűnügyi legenda.
— — — — — — — — — —

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. 2,4 és 6 óra: E. T. Színes, m. b. amenkai film; este
8 óra: Szerelem utolsó vérig Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Az
ember, aki ott se volt. Ff. feliratos amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Egy szirén szerelme.
Színes kínai film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Négyszáz Csapás. Francia film. R.: Francois
Truífaut; este 9 óra: Moszkva tér. Magyar film. R.:
Török Ferenc.
PLAZA Ct NÉMA CITY
Impostor: 12 óra. E. T.: 11,13.15,15.30,20.15 óra.
Egy csodálatos elme: 19.45 óra. A Gyúrók Ura: 16.45
óra. Amelie csodálatos élete: 17.30,20 óra. A sólyom
végveszélyben. 17.45 óra. Harry Potter: 11,14 óra. A
nagyon nagy Ő: 11.15,13.30, 15.45, 18 óra. Pán
Péter: 11.45,13.45,15.45,17.45 óra. Szörny Rt.: 12,
14.16 óra. Valami Amenka: 18, 20.15 óra. Álmok
Útján: 11.30,13.30,15.30 óra. Másvilág: 20.15 óra.
Az Igazság nevében: 11,13.15,18 óra. Tripla vagy
semmi: 15.45,18.20.15óra. A pokolból: 15.30,20.15
óra. Már megint egy dilis Amcsi film: 12.30,14.30,
16.30,18.30.20.30 óra. Banditák: 15,17.30,20 óra.

Ou. háromnegyed 6 óra: Moulin Rouge. Színes amenkai
film,- este 8 óra: Tripla vagy semmi. Színes amerikai
film.
SZENTES
Du. fél 5 és este 8 óra: A Gyúrók Ura - A Gyűrű
Szövetsége. Színes, m. b. amenkai kalandfilm.

r

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 A kölcsönkapott Föld 9.05 Utazás a világ nagy vasútjain 10.05 Trópusi hőség Barátom. Joey 1X00 Magyar ház Palackposta 1X25
Gaia Ökológiai fümújság 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell 12.30 1100 év Európa közepén
13.00 Híradó délben 13.55 Bajnok Bajnokok
műsora, a műsorok bajnoka 14.20 Háló Riport-dokumentumfilm 14.45 Lendületben 15.10 Naprakész magazin 17.00 Iskola utca 17.55 TS Mol
Szolnok-Atomerőmű SE bajnoki férfi kosárlabdamérkőzés. Közvetítés Szolnokról 19.45 Esti mese
19.55 Théma 20.15 Híradó este 20.40Sport-

r H

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül (ism.)
8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Délelőtti krónika 11-05 A Szabó család
(ism.) 1 X 3 5 Hány füstmacska egy kutyanyelv7
Metszetek Mikszáth Kálmán hírlapi írásaiból 12.00
Déli harangszó 12.02 Déli krónika 12.40 Ki
nyer m a 7 1 2 . 5 0 Torvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó
15.04 Választás 2002. A szociálpolitikáról - vita
16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarország-

ról jövök. " A vidék magazinja 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Jó éjszakát, gyerekek! Gyertyaláng. 4
20.04Aranyemberek - Lánczos Kornél matematikus 20.35 Csodák és csudák Amiről hallgatni kellett... V4. 2 X 1 0 Sikertörténet 22.00 Késő esti krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Kené 23.04
Nagymesterek - világbíró előadóművészek 0.10
Himnusz
PETŐFI
4 X 5 Rákóczi-induló 4 X 2 Hajnali dallamok 6.03
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a
Petőfi rádióban 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 10.45 Zenesarok 1 X 3 8 Zöld jelzés
1 X 4 8 Korkérdés 12.00 Nótaparádé 13.00
Verkli 14.00 Kabarécsütörtök 17.00 Háztól házig 18.01 Kolyőkrádió. Állatok - nálatok 18.30
Tudósok reverendában, IVrtL. Bencések 19.04
Sportpercek 19.15 Unikum 20.00 Váltéhang
2X04 Petőfi-kabaré 22.00 Modemidők 22.30
Drogér(i)a. Droghíradó tél órában 23.15 Telestúdió 0.00 É|fél után... Föidy Ottóval 3.03 Csak egy
kis emlék 4.03 Cigánynóták. Bangó Margit énekel
RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz
5.55-9.00
5.55 Alföldi hírmondó Zenés hírműsor Szerk.: Marik István. Műsonsmertetés, idójárás-ielentés, útinform 6.20 Jegyzet 6.45 Reggeli párbeszéd.
7.20 Aktuális beszélgetés 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.15 Egyébként. 9.00
Hírek, időjárás-jelentés, úfinform. 9.05 1X57
Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben 1X05 A
körzeti stúdiók közős műsora 12.00 Déli Krónika
(Kossuth). 13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth.15.05
Délutáni magazin. Szerkesztő: Mank István. 15.10
Élő beszélgetés Tunyogi Orsival 16.15 Zene; film levél. 17.15 Sporthírek, esti mese gyermekeknek 18.00 Esti Krónika. (Kossuth) 18.30-tól
22.30 : Országos nemzehségi műsorok.
RÁDIÓ 88
FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu Címünk
6721 Szeged. Madách u. 6.
5.55 tói 8.55-ig félóránként. 9.55-től és
18.55-ig óránként hírek, időjárás. 6.40,7.40.
8.40.1X40 és 15.40-kor sporthírek
6.00 Ébresztő (Vass ImreSövény Tibor). 10.00
Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00 X - választási műsor (Zoltán Csaba) 20.00 Közélet (Zoltán Csaba) 21.00 Repertoár (László István). 23.00 Éjszakai Zenemrx.

FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. TeMax: 62421-601 az adás ideje
alatt hívható telefonszám: 62498-301, e-mail: media6@media6.hu www.media6.hu
6.00 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9.00 RoadshowBüte Zsolttal-1 műsorvezető, 2 kívánság 3 óra, 4 kerék, öletek a Média6-on
12.00 Zenesáv Greskovics Péterrel 15.00 Délutáni magazin Vass Manannal. 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal - több mint kívánságműsor Telefon:
62466-840.19.00 A Mozgásban - közlekedési
magazin. 20.00 Kávé előtt - ajánlatok a Közéleti
Kávéház kínálatából Nyemcsok Évával. 21.00 Tihanyi oldies paity - a 60-as, 70-es és 80-as évek slágerei. 22.00 Éjszakai Megamu 100% reklám és hírmentes övezet
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-tői 24 óráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677, telefax:
533-678. Az adás ideie alatt hívható telefonszám: 533777 és 533-778. SMS: 30-267-7777. Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71 (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: Választás 2002. Vendég: dr Huber
Bertalan, a Csongrád mesei Önkormányzat főjegyzője,
a területi választási iroda vezetőie 12.00 Hírösszefoglaló 13.00 A nap kérdése 13.30 Humorpercek 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Full extra 20.15 Hyde-park 23.30 Dél-alföldi brrmondó (ism.).

A Rádió Szentes műsora a nap 24 óráiéban ballható
a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 63/315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menb Krónika - hétköznap 17.15-tól 17.45-ig
6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók, útintorm, lapszemle. 9.00 Riportok
-Interjúk. 10.00 Zeneóra 1 X 0 0 Programajánló 12.00 Zene-özön 13.00 Szerkeszbk a hallgatók 14.00 Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin
Szentesi alkotók. Portré. Utazási korkép. 17.15 Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 18.00 Orvos, mikrofonnal. 19.00 Esti mese 20.00 Zenés éjszaka.

Adás naponta 04-07 és 10-13 éra között a 95,7
MHz-en.
4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondia meg.. 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a
stúdióban 6.50 Sorsolás 10.15 Lapszemle
10.40 Aktuális interjú 1X00 Játék. 12.00 Zene délidőben.
Szombaton 11.35-töl Fiatalok kívánságműsora egy
órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.

FM95.7MHZ Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 13.00 és 4.00 óra között. Cím' Szentes, Ftotőfi
u. 5. Tel.: 63312-148. tekfax: 63440-880, E-mail: media6@szentes.media6.hu
7.00 Start napindító magazin. Naptár. 7.30 B8Chírek friss információk. 13.00 Tiszavidéki Hangadó
17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor, 63440-880, aktuális információk, riportok, játékok, esb mese. 2X00*Zenehíd
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• SZEGED, RETEK SS Róna u. sarkánál lévő másfél szobás. bútorozott, gépesített, telefonos lakás április 1-i beköltözéssel 3 főnek kiadó. Ár:
2x12.000 Ff, 1x13.000 Ft + rezsi. Érd.: 30/396-2843.

• SUZUKI Swlff 1.3 GLX,
2001 -es eladó. Extrák: klíma.
2 légzsák, el. ablak, riasztó.
Irányár: 1 750 000 Ft. Érd.:
30/9255-973, Szeged
•
EREDETISÉGVIZSGÁLAT, Intermobil, Szeged, Rákóczi tér, 62/541-410.
• LADA 1500-as 94-es, fehér 60.000 km-rel első tulajdonostól eladó. Irányár: 490.000
Ft. Érd.. 62/491-424. 18 óra
után, Szeged.
• OPEL Astra 1.41 sedan (magyarországi) metálbordó megkíméltem extrákkal eladó.
1 145.000 Ft. 06-20/9285-548.
Makó.
• OPEL Combo 1 7D, 99-es,
fehér, kitűnő állapotban eladó.
Hitel, számla lehetséges. Tel.:
30-9681-680. (Szeged)
• OPEL Kadett 1.3 kombi
(1988). megkíméltem extrákkal
eladó. 650.000.FI 06-20/9285548 Makó.
• PEUGEOT 206-OS, 1.4 cm1es, lehór, 3 éves, háromajtós,
3 óv műszakival, 36.000 km-rel
eladó. Ir.-ór: 1.850.000.06-30299-2399. (Szeged)
• VW GOLF II, 1 3B, 1987, fehér, 3 ajtós, megkímélt állapotban, 1. tulajdonostól eladó.
Forgalmi 2003. őszig. Irányár:
500 E Ft. 06-30/9-247-030.
(Szeged)

ZÖLDKÁRTYA
> Műszaki vizsga
>• Eredetiségvizsgálat

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

3

Állást kínál

• EGYETEMI menzára, 1. és
2. műszakra szakácsokat felveszünk. Érd.: 06-30/9780-145.
• A KEREK-PEREC Kft eladói munkakörbe keres talpraesett, önálló munkavégzéssel
bíró, kereskedelmi végzettséggel rendelkező fiatalokat. Jelentkezni hétköznap 10-15
óráig a Szeged:62/542-055ös telefonszómon.

• A PICK Szeged Rt. központi telepére keres köszörűs
szakmunkást. Jelentkezni lehet: Pick Rt. Szeged, Szabadkai út 18. Nagy Imre csoportvezetőnél. személyesen
• A SZEGED Plazába működő játékterembe játékmestert
keresek. Érdeklőni 10 órától.
Tel.: 06-20/9718-076.
• AZ EPERJESI Agro-Gárda
Rt. növényvédelmi munkák Irányítására, növényvédő szakmérnököt keres. Munkakör betölthető: 2002. 05. 1-től. Érd.:
06-30/244-6370 telefonszámon.
• BELVÁROSI kávéházba
gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk, 06-30/3633734.(Szeged)
• BORDANYBAN a Gyuri
Kocsmában pultos-felszolgálót felveszünk. Jó kereseti lehetőséggel 06/60-325-798.
B BORS-TEX Kft. (Szeged,
Szél u. 2.) gyakorlattal rendelkező varrónőket veszünk fel.
női dlvatárugyártásra. Érdeklődni a helyszínen 8-14 óráig,
illetve telefonon a 444-156-on
Leiénénél.
• CSŐSZERELŐ és lakatos
munkatársakat keresünk felvételre. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óráig, 489-178.
(Szeged).
• KERESKEDELMI részvénytársaság szegedi telepére áruátvevő-raktáros kapcsolt
munkakörbe munkavállalót keres. Alkalmazási feltétel: gépésztechnikusi végzettség, erkölcsi bizonyítvány. Pályázatát „anyagismeret 12685475"
jeligére, Szeged, Pf.: 59.-re
kérjük.
• KERESKEDELMI és gyártó cég nyomdaipari termékek
direkt értékesítésére Szeged
és környékére területi képviselőket keres. Szakmai fényképes önéletrajzokat a 1026 Budapest, Pázsit u. 3. postacímre vagy a pigge@matavnet.hu
e-mail címre várjuk
• KIADÓVÁLLALAT hirdetési képviselőt keres. A jelentkezés feltétele: vállalkozói igazolvány, min. középfokú végzettség. értékesítési gyakorlat. Javadalmazás: fix jutalék +
költségtérítés + teljesítményarányos jutalék. Fényképes önéletrajzokat „Média 12685847"
jeligére várjuk a Sajtóházba
Szeged, Stefánia 10. Határidő: áprilie-5.
• A KREUTER KFT azonnali munkakezdéssel kőműveseket keres hosszú távú folyamatos munkavégzésre. Érd.:
06-30-9459-577-es telefonszámon.
• SZEGED-PETOFITELEPl sörözőbe fiatal, szakképzett pultoslányt felveszünk.
06/20-370-9984. 62/457-489.
• SZERKEZETI lakatosokat
és segédmunkásokat felveszünk 45 éves korig. Érd.: 18
óra után. Szeged, 62/473-672
Tóth József.
• VÉRÓ Szerviz Hódmezővásárhelyi szervizébe tapasztalattal rendelkező autószerelőt keres Hódmezővásárhely.
Szántó Kovács János u. 99.
Érd : 06-30-37-17-569.
• ÜLLÉSEN a Töprengő Sörözőbe pultos-felszolgálót felveszünk. Jó kereseti lehetőséggel. 06/60-325-798.
• KIADÓVÁLLALAT hirdetési képviselőt keres A jelentkezés feltétele: vállalkozói Igazolvány, min. középfokú végzettség, értékesítési gyakorlat. Javadalmazás: fix jutalék + költségtérítés + teljesítményarányos jutalék Fényképes önéletrajzokat „Média" jeligére várjuk
a Sajtóházba (Szeged. Stefánia
10.) Határidő: április 5.
B PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
rendelkező pizzasütőt felveszünk. Érd.: 06-30/978-0145.
(Szeged)

A VIRÁG
CUKRÁSZDA
szakmai gyakorlattal
rendelkező
ÉLELMISZERRAKTÁROST
(elvesz.
Elvárás: számitógép

s

felhasználói szintű ismerete
Jelentkezéseket fényképes
szakmai önéletrajzzal
„Becsületes 12685490"
jeligére a Sajtóházba kérjük
leadni.

O r s z á g o s irodahálózattal rendelkező cég
Szegeden nyíló Irodájába
keres

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
munkakörbe.
ELVÁRÁSAINK
- jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
- minimum középfokú iskolai végzettség.
ELÓNY:

S

- közgazdasági területen szerzett tapasztalat
- számítógépes Ismeretek (Excel, W o r d )
- B kategóriás jogosítvány.
Fényképes szakmai önéletrajzokat megjelenéstől számított
10 napon belül „ S z e g e d 11 ( 0 1 2 6 8 5 5 2 7 ) " jeligére
a szerkesztőségbe kérjük eljuttatni.

( ű z e n e t r ö g z ít 8 i s )

B J Tanfolyam

Apróbörze
Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu
Kereskedelmi
végzettséggel

BOLTI ELADÓT
keresünk.
,
A jelentkezésekel rövid 1
önéletrajzzal
2
„Hölgy 12685704"
°
jeligére a Sajtóházba kérjük.

Q j

Hangszer

0

• „HÉLIA" Bizományi kínálatából: motoros permetezők,
fűnyírók, vízszivattyúk, terB KÖRÚT Régiségkereskedés an- ménydarálók, kompresszorok,
tik bútorok, régiségek vásárlása. mosóautomaták, centrifugák,
62/315-322. 06-30/9558-979.
vlllanyvarrógépek, hűtők, fa• BÚTOROK régiségek, teljes ha- gyasztók, villanybojlerek, gázgyaték vétele! 06-62/216-324, bojlerek, gáztűzhelyek, grillsü06-30/383-7116, Szeged.
tők, szendvicssütők, mikrosütők, kávéfőzők, gázkonvektorok, gázkazánok, vízcsapok,
Egészségügy
mosdók, mosogatók, fürdőkádak,
videómagnók, videóka• PRIVATIZÁLT fogászati vegyeskörzet praxisjoga Szege- merák, televíziók, rádiósmagtői 30 km-re eladó.62/252-722. nók, lemezjátszók eladók!
B ÚJ, NÉMET VÉRNYO- „Hélia" Szeged.Rókusi körút
MÁSMÉRŐ (mérőórás, pum- 9. (62/481-646, 468-633, 20pás, stethoscoppal, leírással) 460-71-32, 30/391-29-49)
folyamatosan kapható. 6500Ft,
utánvéttel is. 06-30/905-2005
Hirdetmény
• KORPÁSODIK, zsírosodik, 11»!
hullik a haja? Megoldás: Kuth B ORSZÁGOS állat-és kiraSpecial Cosmetlc. Ingyenes kodóvásár! Jászárokszálláson,
mikrokamerás hajdiagnosztika. Márc.30-án, szombaton kerül
Info: Szeged 62/455-647, megrendezésre.
Hódmezővásárhely 62/241-103,
Makó 30/488-2658.
Egyéb
• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 06-1/210-49-04,
210-46-73, Szeged.
• SZEGEDEN családi házat,
lakást keresek. Szécsi 0630/297-8741.
• ÓRIÁSVIRÁGÚ nemesített
krizanlémpalánták kaphatók. Tel.:
06-1/226-39-31,06-20/332-78-28

E J ] Panellakás

• 120 B TANGÓHARMO- • ÉPÍTŐ utcában 72 nm-es
NIKA, „B" trombita (Piston) és lakás eladó. Szeged, telefon:
3,5 oktávos szintetizátor 62/479-564.
komplett erősítővel eladó. • ÚJSZEGEDEN trolihoz kö63/315-392
zeli, 8. emeleti 47 nm-es, felújított lakás eladó. Irányár: 4,5
millió. Érd.: 62/277-059.
|<j Haszonállat

B BÁRÁNYOK, anyabirkák
eladók. 62/256-094, Maroslele.
Állást keres
m TYÚKVÁSÁR! Bordányi
úton a zsombói bekötő út után,
• TARGONCAVEZETŐI en- 2 kg 500 Ft/db. Hétfő-péntek:
gedéllyel, kereskedelmi gya- 12-16-ig. Szombat-vasárnap:
korlattal elhelyezkednék. Sze- 9-11-ig. 06-30/239-43-57,06ged. 20/561-6047.
20/918-94-74.
• WEBLAPSZERKESZTŐ
cégeknek munkát vállal.
30/322-20-24
| J J H á z t a r t á s i gép

• DOMASZÉKEN, 850 nmes kiskert, termő gyümölcsössel, víz, villany, hétvégi házzal eladó. Irányár: 750.000 Ft.
62-443-232.
E Q Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, kőnyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körűt AntikváriElveszett
um Szeged, 62/315-322.
B KÖNYVHAGYATÉKOT,
• MÁRCIUS 26-án Alsóvá- magánkönyvtárat, könyveket
roson elveszett fekete-fehér vásárolunk készpénzért. Anspánielünk. Kisgyerekek vár- tikvárium, Szeged,Vitéz u. ISják haza! 62/424-137, 555-150 lö. Tel: 62/423-325.
• BORDÓ személyigazolvány
fontos iratokkal szombaton délben elveszett. Megtalálót juKözlemény
talmazom. 06-30/358-8518.
• ELVESZETT Szeged-ZáBÖLCSŐDEI
kányszék kőzött BSY-446-os
írsz. Megtalálót jutalmazom.
BEÍRATÁSOK
62/290-479. Esti órákban.
A Szeged Megyei Jogú Város

F r \ Régiségek
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Építőanyag

• BONTÁSBÓL nagytégla,
hazai cserép, szarufák, fürdőkád, nagygerendák, félgömbfák, ablakok, deszkák eladók.
Szállítás megoldható. Érd: 0630/9434-643. Lebontásra épületet veszek.
• NAGYMÉRETŰ darabtégla, sóder, 1.50 m vas áthidaló.
Szentes, Somogyi B. U.25/A.
T-Z4-K pótkocsija eladó.
63/318-599 12 órától
B OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep Szeged: 62/471-882,20/3345-171.
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62/484-^33,
62/467-724, munkanapokon.
B ÚJ tatai hornyolt, natúr, 99
Ft/db (600), bontott hódfarkú
cserép 18 Ft/db (4000) eladó,
62-405-829. (Szőreg)

Bőrruházat
Rawhide, Akasso
dzsekik, kabátok,
nadrágok
KIS- ÉS NAGY KEH ESKETI ESE

MIDAS Kft.

Sxeged, Kölcsey u. 4.

ImHtT'fé!4*6

Resztetek a helyszínen!
hétfőtől- pentekig
szombaton:

HORUKK-SPEED BT.
Lomtalonít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számíthat
mindennap
17947

Tel.: 62/251-559
62/277-332.
Rádiótel.: 70/311-7906

nagy választékban,

március 28-án
és 29-én,
csütörtökön
és pénteken,

Szegeden, az Ifjúsági
Ház Kht.-ben
(Felső Ttsza-part 2.)
Nyitva: 10-16 óráig

Bölcsódeigazgatóság. Szeged
m

Tüzelőanyag

• 30 q tűzifa (1000 Ft/q) el• DESZKI új osztásban, tető- adó. Érd.: Szeged, Gém u. 3.,
tér-beépítéses, igényes csa- csütörtökön, 13.00-16.00-ig.
ládi ház szépen parkosítva eladó, 13.800.000-ért, 06-302295-846.
•
HÓDMEZŐVÁSÁRHE- m
Ruházat
LYEN, NYÚL u. 10. ház eladó. Személyesen vagy 0630/299-5749, 06-70/234-7954.
B MÓRAHALOM központjában clrkófütéses családi ház
400 négyszögöl telekkel eladó.
Irányár: 4,8 M Ft. Tel.: 06-20432-67-98.
• SÁNDORFALVÁN 100 nmes magánház telekkel, gazdasági épületekkel eladó, 62473-992 17.00 után.
B VÁSÁRHELYEN, BÚVÁR
utcai ház eladó. 06-30/352-4375.
• ÚJSZEGED, Pinty u , szélső sorház kerttel, garázzsal
sürgősen, megegyezéssel eladó 16 M Ft. Tel.: 62/434-184,
30/9226-858.

A

Megrendelhető telefonon:

perfekt
Támogatás igényelhető
a munkaügyi központtól.
CSONGRÁD MEGYEI j
IGAZGATÓSÁG
jj
Szeged, Mérey u. 6/b. :
Tel : 62/420-652, 481-060

P H Termény, takarmány
• ÁRPA eladó 2000 Ft/mázsa,
szállítás megolodható. Földeák,
Józsel A. 46. 62/295-419.

^Tavaszi, fémzárolt^
vetőmagvak
a Déli-Farm Kft.-nél.

KEDVEZŐ ÁRAK!
KAPHATÓ: hibridkukorica, g
tavaszi árpa, zab, lucerna,
|
UT-1. vetőburgonya (korai)
MŰTRÁGYÁK: ammon-nitrát,
kálisó, kevert műtrágyák.
Kiskundorozsmán, a zöldséggyümölcs nagybani piac mellett.
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök:
8 - 1 6 óráig, péntek: 8 - 1 5 óráig
Érdeklődni: 62/556 120
\
62/556-130 telefonon
/

tanfolyamaink:

virágkötő ,
30j

reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens

•

SZEGED, JÓZSEF A sgt

50., 1 . 5 , 3 , 4 szobás, társasházi
lakások leköthetők! 06-20/9805441.62/461-954 este.

•

SZEGEDEN, reprezentatív,

belvárosi házban I. emeleti 94
nm-es, gyönyörű polgári lakás
bérleti joga eladó,62-444-478,
06-70-250-5494
• Ö T H A L O M utcában II. emeleti
80 nm-es. 4 szobás társasházi lakás, garázzsal együtt 10,5 MFtért eladó.62/485-499.

kéz- és I
mííkörömépítő

|

2

Oktatási KOzpont
6724 Szeged, Rigó u. 24la.
Tel.: 426-587, 425-596
e-mail: miok.szeged@deltav.hu
OKÉV azám: 07-0016-02

MAROSI HOMOK
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása.

- Pénzügyi és számviteli
ügyintéző
- Személyügyi ügyintéző
- Személyügyi gazdálkodó
- Társadalom bizt.
ügyintéző
- Társadalomhizt.
szakelőadó
- Mérlegképes könyvelő,
intenzív
(előképzettséggel)
- Mérlegképes könyvelő
2 év (megszerezhető
előképzettséggel)
- Adótanácsadó
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr (mérlegképes
könyvelőknek)
- Okleveles pénzügyi
revizor
(oki könyvvizsgálóknak)

Április hónapban induló

fodrász

6772 DESZK,
Alkotmány u. 43.

BEISKOLÁZÁS
A PERFEKTNÉL

i

TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!

P. U. 1 . SZ. alatt induló,
lakóparkjtlltgíi épületegyüttesben

lakások (14« E Ft/nm),
garázsok (101 E Ft/nm)
és üzletek (160 E Ft/nm)
szeikezedcész áron leköthetik.
Érd.: «1/410-018«

16/4888-681

Gólyahír

|

62/271-407

f T l Üzlethelyiség
• SZEGED, Kígyó utca 2.
szám alatti üzlethelyiség kiadó. Érd.:06-20-961-3713.
• SZEGEDEN a Hont Ferenc
utcában garázs kiadó. Érd.:0620-961-3713.

Baráth Norbert vagyok.
2002. március 25-én, 02 óra 15 perckor
megszülettem.
Édesapám Baráth Péter.'
Édesanyám
Baráthné Máder Edit.
Súlyom
3190 gramm.
Hosszúságom 54 cm.

Gratulálunk

Boldog

születésnapot

MATUSZKA LAJOST
70.
születésnapja alkalmából
szeretettel köszönti:
fia, menye,

unokái:

Melinda és Amarilla

SZEGEDEN
LEGNAGYOBB!

Boldog

SZEMBEN)

Boldog születésnapot

K0CH SÁNDOR TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT
Áprilisban:

felsőfokú környezel és hidrottchnológus-unfolyimot

Szeptembertől:

logisztikai ügyintéző
- felsőfokú humánpolitikai controliing
Felsőfokú társadalombiztosítási szakelőadó tanfolyamot indítunk.

Munkanélküliek, gyesen, gyeden lévők a munkaügyi központ támogatását kérhetik.

Érdeklődni lehei Szeged, Kárász u. 11.Telefen: 61/416-419

születésnapot

Alsóvárosra, Sánta Jánosnak
75. születésnapja alkalmából gratulál
jSjfe» és jó egészséget kíván családja

Tanfolyam

-

MIOK

Magyar Iparszövetség

N Y I T R A U. 2 . ( A % E S C Ó V A L

m

«

gyógymasszőr

MAROSD<K£>MPER

01, OLASZ
BŐRKABÁTOK
VÁSÁRA

U AZ EGIDA Nyelviskola vállalja külföldi (angol, német,
francia, spanyol, olasz) nyelvtanfolyamok közvetítését. Érd.:
06-20-435-6063. (Szeged)
• INGYENES IS lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! 62/424484 HUNIT-Magyarország (060068-98).
• INTENZfV 150 órás (3x4)
angol, német kezdő és középhaladó nyelvtanfolyamokat indítunk április 8-tól az Európa
Nyelviskolában. Telefon: 62486-453, 70/241-7359.
• ROKKANTNYUGDÍJASOK, megváltozott munkaképességűek számára április 2án Indítjuk számítógép-kezelő
OKJ-s tanfolyamunkat. Jelentkezni lehet: Szeged, Kálvária
sgt. 14. Tel.: 426-396.
• SZEMÉLY és vagyonőr tanfolyamot indít a Goldex Security Kft., fegyvervizsgával. Munkanélkülieknek támogatással,
munkalehetőséggel, áprilisi
kezdéssel, részletfizetéssel.
Érd: 06/20-9-214-585, Szeged
• SZEMÉLY-és vagyonőri tanfolyam indul Szegeden, a Deák
F. u. 22. szám alatt április 22-én
8 órakor. Regisztrált munkanélküliek képzési támogatást és
90%-os utazási kedvezményt
igényelhetnek a helyi kirendeltségeken. A szakképesítő vizsga várható időpontja: 2002. július 10-ig. Információ: 420-898,
325-294,06-20-9-721 -847 telefonokon. Latencia Bt. Eng. sz.
06-0005-97 .
• VIA LINGVA Nyelvstúdió
folyamatosan angol, német,
olasz, spanyol, francia, szerb
nyelvvizsgaközpontú tanfolyamokat indít. Szeged, Moszkvai krt.20/B. 62/488-004, 0630/307-37-97,06-70/251-0328.
• KÉZ- és lábápoló, műkörömépítő OKJ tanfolyam indul.
Szakmunkás-bizonyítványt ad.
Ökrös Anikó Szeged, Horváth
M. u.7. 62/42-99-66.

frissítő masszőr

62/420-378.

A szúlök az általuk kiválasztott
bölcsödében jelezzék beiratási
szándékukat a bölcsödé
vezetőjénél.

B CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.
a ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt. nehézgép, kőnnyűgép, targonca.
ADR, TIR, TAXI-vezető, TAXIvállalkozó, belföldi fuvarozó,
belföldi buszvezető szaktanNövény
folyamokat indít. Szeged, Berlini krt. 16 62/422-240, 06• GYÜMÖLCSFA árusítás,
20/9431-444.
ahol minden fajta almacsemete árengedménnyel, 300 Ft/db,
Szeged, tel : 62/407-493: Man i Hagyaték
kó. tel.: 62/215-341; ZákányB KÖRÚT Régiségkereske- szék. tel: 62/290-061.
dés, antik bútorok, régiségek • OSZLOPOS tuják, akciós
vásárlása készpénzért. Hagya- áron, gömbtuják, botanikai ritték-felszámolás. Szeged,62- kaságok és díszfák széles választékban. Bolgár Díszfaisko315-322, 06-30/9-558-979.
• HAGYATÉKOT felszámo- la, Szeged, Gera S. u.18.
lok, mindenféle régi bútorokat, 62/427-991. Nyitva egész nap,
régiséget vásárolok, azonnali hétvégén is.
készpénzfizetéssel! 06-62/216- • SZÁRÍTOTT dughagyma el324.06-30/383-7116, Szeged. adó. Csanádpalota 62/263-424.

H*LÓc»f;

Átrium Kávéház (I em ). S/rged,
Kárász u. 9.. Tel 425-264. 17 óráig
INGYEN/
FREEf
I N T E R N E T
INGYEN.'
FREEt
I N T E R N E T

A Royal fíb.|i»lánl «xsmb.n

a 0-3 éves korú gyermekek
2002. évi beiratása
,,
2002. április 15-30.
|
között lesz.
o

H Magánház

E 2 Számítástechnika

09 .22' NYITVA 10 -22"
• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi por- 1 J J Szolgáltatás
celán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
felszámolása azonnali kész1000 FT-TÓL,
pénzfizetéssel, díjtalan kiszál1 ÉV GARANCIÁVAL!
lással. Szeged, Tisza L. krt.
SZEGED: 62/485-774.
59. 62/315-322,30-9558-979.
• KORREKT áron vásárolok
hagyatékot, régiségeket, óráDUGULÁSELHÁRÍTÁS
kat, porcelánokat, nippeket,
ezüst, réz, bronz dtsz,-üvegtár- GARANCIÁVAL (SZEGED
ÉS CSONGRÁD
gyakat, könyveket, játékokat,
konyhai-háztartási eszközö- MEGYE). 06-30/9457-577,
ket. Szeged,62/483-641
06-62/533-999.
• RÉGISÉGEK vétele, SzeSZÁSZ PÉTER
ged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer• RÉGISÉGKERESKEDÉS vizügyelete folyamatosan! Hia legmagasabb áron vásárol babejelentés: 06-20/33-56régi bútorokat, (lehet romos 114, Szeged.
isi), festményeket, porceláno- • HOMOKSZÓRÁS korrókat, órákat, tollneműt, teljes zióvédelemmel, festéssel. 06hagyatékot! Azonnali kész- 62/267-554, 06-30/9550-537,
pénzfizetés! Vidékre díjtalan Szeged.
kiszállás. 06-62/216-324, 06- • LÁKSPED. Költöztetés, ne30/383-7116, Szeged.
héz tárgyak szállítása, belső
rakodás, lomtalanítás hétvéTOLLFELVASARLAS
gén is. Dobozokat, rekeszeket
TESCÓVAL SZEMBEN.
biztosítok! 62/497-358, 0660/304-690.
SZEGED, RÓKUSI 25.
• REDŐNY, reluxa, szalagTEL: 06-62/489-603.
függöny, harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel. 489-603,
498-130, 06-60/381-147.
23! R u h á z a t
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS Keretlécek 40%-os
kedvezménnyel' SZILÁNK*
Szeged, Teréz u. 42., Tel.:
62/425-555.

önkormányzat Bölcsödéiben

f f l Gépjármüvez.-k.

3 Állást kínál

fiatal, agilis m u n k a t á r s a k a t

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

s

1

18. születésnapod
alkalmából
nagyon sok boldogságot
kíván a család,
akik a világon a legjobban 5
St
szeretnek!

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁRCIUS 28.
I
P
MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA
OKTATÁSI KÖZPONT
Reg.

•

K A M A R A

RENAULT

Luxus elérhető áron!

szám: 01 -0070-99

2002. TAVASZI
SZAKKÉPZÉSEK

•

,* HHHAUUr ,

w

T

ARVARAZS

• Okleveles
könyvvizsgáló

• ittlai-iyillli

Időpont 2002-ben Helyszín

Makó Expó

általános fogyasztásicikk-vásár
a makói önkormányzat
és a vállalkozók klubja támogatásával

május 30.június 2.

Makó

Szeged Expó
építőipari
szakkiállítás

általános fogyasztásicikk-vásár,
építőipar, építészet, lakberendezés,
ingatlanfejlesztés, befektetés,
nehézgép-kölcsönzés, irodaház-,
lakóparktervezés, -értékesítés,
építési hitel, lízinglehetőségek,
szakmai szövetségek bemutatkozása

július 3-7.

Hangár Expó
és Konferencia
Központ

Mezőgazdasági
szakkiállítás

növénytermesztés, állattenyésztés,
élelmiszeripar, csomagolástechnika,
gasztronómia, vendéglátás szolgáltatói
és technikai eszközgyártói
reformtermékek

szeptember
26-29.

Hangár Expó
és Konferencia
Központ

Országos
kamarai
vásár

Az ország kamaráinak bemutatkozása,
fogyasztási és beruházási javak vására

október 17-20.

Hangár Expó
és Konferencia
Központ

Autóshow

személygépkocsik, motorok, buszok,
november
tehergépjárművek, alkatrészek,
15-17.
tartozékok, szerviztechnika, lízingés hitellehetőségek, franchise-rendszerek
kenőanyagok, olajipari cégek, benzinkútüzemeltetök, gépkocsi-behozatal, vámolás

Karácsonyi
vásár

karácsonyi ajándékvásár

• Adótanácsadó

A Renault Laguna a legújabb műszaki megoldásokat tömöríti,

• Vállalkozási ügyintéző
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

amelyek merőben más érzést szolgáltatnak a biztonság, a menetkényelem, a vezetési élmény és a gondtalan autóhasználat
területén. Egyes modelleknél most 5 5 0 . 0 0 0 , - F t á r e l ő n y t
is elérhet, ha új Lagunáját most rendeli meg nálunk!

•Tb-ügy intéző
•Tb-szakelőadó
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
kedvező fizetési feltételekkel
KÉRJE RÉSZLETES
TÁJÉKOZTATÓNKAT!

RÁADÁS A MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT. É S A
P L U S Z
KAIFFEISFN LÍZING KÖZÖS AKCIÓJA!

11,-Ft
'IV W |

Szeged,

I l

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

A szerencsés nyertest 2002. május 06-án sorsoljuk ki vásárlóink közül!

Kossuth Lajos sgt. 17.
Tel.: (62) 542-500,542-501
A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI
HÁTTÉR!

M O L N Á R A U T Ó H Á Z KFT.
6 7 2 8 S Z E G E D , D O R O Z S M A I ÚT 8 .
TELEFON: ( 6 2 ) 4 2 0 - 0 6 2

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
BACSÓ SZILVESZTER
elhunyt, temetése 2002. április 2-án, 14 órakor lesz a dorozsmai temetőben.
012685794
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér és rokon,
KÓNYA ANTAL,
Szatymaz, IV ker. 323. szám
alatti lakos 2002. március 27én, 82 éves korában, hosszan
tartó betegség után elhunyt,
temetése 2002. március 29én, 13 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben. Szentmise
március 28-án, a mai napon,
16 órakor lesz a sándorfalvi
templomban.
Gyászoló család, Szatymaz,
Sándorfalva

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
TASSI JÓZSEF
66 éves korában, rövid, súlyos
betegség után elhunyt, temetése március 29-én, pénteken,
12 órakor a Belvárosi temetőben lesz.
0,2685795
Gyászoló család
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk,
csöndesen..."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
KURUC ÁRPÁDNÉ
HÓDI JOLÁN
2002. március 18-án, életének
91. évében elhunyt. Búcsúztatása családi körben történik.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, vadásztársaknak, szomszédoknak, akik
ID. FRÁNYÓ MIHÁLY
temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Deszk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett fiunkat,
KISPÁL TIBORT
utolsó útjára elkísérték, mély
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a sebészeti klinika intenzív osztály orvosainak,
ápolóinak, áldozatos munkájukért.
Gyászoló szülei, Röszke
01:584945

Czegi és Zsa

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BÖRCSÖK J Á N O S N É
K O M Ó C S I N ETELKA
temetésén részt vettek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
012685376
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesapánk,
Ö Z V SZEKERES
FERENC
temetésére eljöttek vagy táviratban fejezték ki együttérzésüket. Külön köszönjük a
rendőrség segítőkészségét és a
tiszteletadásban részt vevő
rendőrök példás hozzáállását.
012685849
A gyászoló család

Temetkezési Iroda Szeged

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

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A L E G K E D V E Z Ő B B ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NÉMETH JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
NYÁRI JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló eltartói
(112280/9,1

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
MEGGYESI
ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték.
012685845
Gyászoló család

Érdeklődését
várjuk a Kamara Expo Kft. címén: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4. |
Telefon: 62/423-243. Fax: 62/426-149. E mail:
expo@csmkik.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
LÁZÁR F E R E N C E T
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„A lelked tovaszállt, mély
álomba merültél, búcsú nélkül, csendben elmentél. Számomra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok."
Fájó szívvel emlékezem drága fiam,
M O L N Á R LÁSZLÓ
halálának 1. évfordulójára.
Édesanyja

SZENTES
GYÁSZHÍR

012685600

Hangár Expó
és Konferencia
Központ

december 2-23. Szeged
belvárosa

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZARKA S Á N D O R ,
Szentes, Somogyi Béla u. 9.
szám alatti lakos 54 éves korában elhunyt. Temetése március 29-én, pénteken, 13 órakor
lesz a szentesi Kálvária temető
ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér és rokon,
DOBRAI ANTAL,
szentesi lakos 49 éves korában elhunyt. Temetése március 29-én,
pénteken, 15 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
.„„„.,
Gyászoló család, Szentes

-•-'

-

v *j

„te, aki annyi szeretetet adtál, te, aki mindig mellettünk álltál. Te, aki sosem kértél,
csak adtál, mindig élni akartál, most minket örökre itthagytál. Öleljen át a csend és
a szeretet."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretettel imádott feleség, édesanya,
nagymama^ anyós és rokon,
TÓRÖK E R N O N É
C S O N T O S MARGIT,
volt MÁV-dolgozó, Székkutas, Sztahanov u. 4. szám alatti lakos 68
éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt, temetése március 29-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
0(2685712
»
Gyászoló család

A gyászoló család soha el
nem múló fájdalommal tudatja, hogy
Szeged, luharfás u. 5/b (Vásárhely, Sas u. 12.] szám
alatti lakos 49 évesen, hősies türelemmel viselt szenvedés után 2002. március
14-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás
utáni búcsúztatása április 2án, fél 11 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
Lelki üdvéért mondott gyászmise temetés után a Szent
István-templomban lesz.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
HORVÁTH LAJOS,
Hódmezővásárhely, Tanya
4272. sz. alatti lakos 60 éves
korában elhunyt. Temetése
március 29-én, 10.30 órakor
lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló testvére, Bálint
(1176859(17

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága édesanyánk,
PALÓCZ E R Z S É B E T
temetésén megjelentek, gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZÉS
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak
egy sugarat hagytál, fájó emlékedet."
Fájó szívvel emlékezünk
KÚSZ IMRÉNÉ
CSÁNYI MÁRIA

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

-! ?

GYÁSZHÍR

SZŐKE ISTVÁN,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
FARMASI LÁSZLÓ,
szeretett édesapa, nagyapa, após
hosszan tartó, súlyos betegség
után, 2002. március 25-én
örökre megpihent. Temetése
március 29-én, pénteken, 14
órakor lesz a szentesi Hékédi temetőben.
Tóth lánosné és családja

Kft.

Tematika

Nemzetközi adózási szak

• Mérlegképes könyvelő

+ Kamara Expo Kiállítás- és Vásárszervező
'
2002. évi programterve

Kiállítás

• Okleveles adószakértő

• Pénzügyi számviteli
szakellenőr
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H I R D E T É S "

halálának 2. évfordulójára.
Szerető családja

012685199

„Az élet addig boldog és vidám, míg mondhatjuk, édesanyám, de a
kegyetlen sors azt összetépte, és halálát követelte. Tied a csend, a
nyugalom, miénk a könny, a fájdalom."
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a drága édesanya, nagymama és dédi,
SÍPOS JÓZSEFNÉ
PETROVSZKIJ M A G D O L N A
„Magduska"
temetésén megjelentek, virágokkal osztoztak családunk gyászában.
Külön köszönet fia munkatársainak, a piactér dolgozóinak.
A gyászoló család, Makó, Szeged és Baja
012685717

„A lelked tovaszállt, ki tudja,
merre jár, mély álomba merültél, búcsú nélkül, csendben elmentél."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
ID. ÚJVÁRI PÉTER
halálának 3. évfordulóján.
Szerető családja,
o(268574i
Vásárhely, Batida

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlemény
megrendelésekor
kérjük
a személyi Igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!
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Két meccs szombaton

Tíz év után érem nélkül

KOSARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

RÖPLABDA
A szegedi férfi ríiplabdacsapat (Papíron SC vagy Medikémia néven)
egy évtizeden keresztül minden
esztendőben érme(ke)t nyert. A
sorozat megszakadt. Pedig csupán
egy szett hiányzott ahhoz, hogy
Nyári Sándor csapata elrabolja az
MK-bronzot a Dunaferr-től. Az
Extraligában hatodik lett a klub.
- Elég gyűröttnek tűnik... - fordultam „udvariasan" Nyári Sándorhoz, a DFRC-Szeged vezetőedzőjéhez.
- Ennyire látszik? A felnóttbajnokságnak ugyan már vége, most
azon töröm a fejem, hogy miből fedezzük az országos döntőbe jutott
serdülógárda kaposvári költségeit.
Öröm, hogy újrateremtődött az az
utánpótlás, amely egyszer már bajnokká érett, de egyben gondot is
jelent ebben a szűkös időszakban.
Minden elismerést megérdemel Titkos Lajos, Nusser Elemér, Virga Iámás, Ducsai Géza és [unj Meinicsuk. Ók is abban biznak, ennél
csak jobb jöhet...
- Ebben reménykedett már a
rajt előtt is, amikor csak öt-hat játékos .Jézengett", focizott az első
tréningen *
- Az áprilisi kupagyőzelemhez
képest a B csapat állt rendelkezésre, nem is lehetett más célunk,
mint az élvi malbeli tagság megőrzése. Ezzel a kerettel meg kellett elégednünk a részsikert jelentő játszmagyőzclmekkel.
- Ráadásul menet közben kellett
feltölteni a sorokat. Ez miként befolyásolta a csapatépítést1
- Eredetileg Vtkulya Gábornak
és Hulmann Zsoltnak is főszerepet
szántam az új, a teljesen átalakult
DFRC-ben. kutya, ha rendszeresen játszik, legalább annyit fejlődhetett volna, mint Nacsa és Maksa.

A Szeviép-Szeged A csoportos női
kosárlabdacsapatára újabb fontos
mérkőzés vár: szombaton este 7
órakor hazai környezetben, a Nagykanizsa együttesét fogadja. Az egyesület vezetői megegyeztek a Pick
Szeged vezérkarával, hogy a bérlettulajdonosok - mindkét csapatra
vonatkozik - a kézilabda- és a kosárlabda-mérkőzést is megtekinthetik. Közös lesz a belépő is: mindkét összecsapásra érvényes, így a
szurkolók két meccset izgulhatnak végig.
A szegedi kosoras lányoknak el
kell majd a biztatás, a Kanizsa ellen fontos lenne megszerezni az
ötödik győzelmet. Antal András

vezetőedző a sok sérült ellenére
bizakodó hangulatban várja a
meccset; csapata a BSE ellen remekül játszott, jó formában van. A
fiatal szakembernek csak hat
felnőtt - Donkó, Varda, Mirkov,
Madaras, Szopkó, fex - játékosa
maradt, akik az ifistákkal kiegészülve próbálják majd meg legyőzni
a vendégeket.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. GYSEV-Ringa 15 0

1481-722
1276- 878
3. Soproni Postás 11 4 1111-889
4. Szekszárd
11 4 1151- 999
5. DKSK
9 5 1068-951
6. Szolnoki
10 7 1176-1142
7. BSE
8 6 1040-919
8. Szeviép-Szeged 4 12 944-1195
8. BEAC
3 13 765-1306
10. MÁV NTE
1 16 883-1532
11.ZTE-Zala Volán 0 16 858-1410
2. MiZo-Pécs
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1,000
0,833
0,887
0.887
0,821
0,794
0,786
0,625
0,594
0,529
0,500

Dobogós vasutasok
Nyári Sándor vezetőedző idény közben próbált meg csapatot fabrikálni.
De ő a tanulásra voksolt, Hulmannnak pedig többször is kiújult súlyos vállsérülése.
- Kik voltak a húzóemberek I
- Jurij Melnicsuk és Péterfy Tibor,
de egy-egy meccsen jót produkált
Nacsa Gábor, Rácz László és a liberó Szeleczky Ádám.
- Gyanítom, most sem gazdagabb az egyesület, mint ősszel. Mi
jelentheti a talpon maradást, a
túlélést?
- Ha a városi illetékesek egy kicsit többet törődnek velünk és hatékonyabban segítenek új szponzorok megtalálásában - erre más
szakosztályoknál akadt példa.
Amennyiben a nagyra becsült önkormányzati támogatás összegét
a lobbizás segítségével sikerült
volna megduplázni, idén is a ha-

gyományokhoz hűen szerepelünk.
~A sztárokat a főszponzor kilépése, a tízmilliók elvesztése miatt
nem sikerült tavaly megtartani.
Mi lesz a mostani kerettel?
- Játékosaink közül egyedül Péterfy Tibit keresték meg, öt a Kecskemét „kerülgeti". Leültünk beszélgetni és megegyeztünk, Szegeden
folytatja a pályafutását. Már ennek
jegyében csütörtökön vizsgálaton
esik át a sportkórházban, ahol Berkes doktor mond véleményt a szinte állandóan sérült térdéről. Ezt követően döntünk, milyen terhelést
bír el a következő alapozáskor. Ha
az anyagi helyzetünk úgy alakulna, valószínűleg visszajönne Vjacseszlav Nyirka, Úrfi Csaba, a gyógyulófélben lévő Berkes Zoltán, de

Fotó: Miskolczi Róbert

szívesen látnám Szegeden Torma
Pétert és Mondi Gergelyt is.
- Már többször szóba keriilt a
pénz...
- A múlt évben későn, csak augusztusban eszméltem, akkor kezdtem el kilincselni, kalapozni, most
több időm lesz erre a munkára.
Csak akkor megyek el nyaralni, ha
júniusig tiszta lesz a kép a szponzori téren és a játékosállományt tekintve egyaránt. Akadnak lehetőségeink, folyamatosarí tárgyalunk,
egyeztetünk a partnerekkel, a támogatójelöltekkel.
- Vagyis 1
- Optimista vagyok, egy-két évet
még rászánok a röplabdára, mert
szeretném, ha a meccseinken ismét megtelnének a lelátók.
IMRE PÉTER

ATLÉTIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL
A legfiatalabb SZVSE-atléták az
idén sem akarnak elmaradni a korábbi évek kiváló eredményeitől;
minden versenyen szorgalmasan
szerzik az érmeket, de az idősebbek is igyekeznek lépést tartani
velük. A diákolimpiákon az iskoláiknak is gyűjtötték a babért a
fiatalok.
Mezeifutó-diákolimpia,
megyei
döntő, Szeged. III. korcsoport, lányok: 1. Papp Gabriella, 2. Tűhegyi Sára (mindkettő Gedói, Szeged), 3. Maszlag Anett (Ének-zenei,
Csongrád). Fiúk: 1. Tűhegyi Boldizsár, ...3. Jáger Bence (mindkettő
Gedói. Csapat: 1. Gedói Általános Iskola (Tűhegyi B., fáger,
Kreininger, Tűhegyi S., Gömöry)

23 helyezési pont. Országos mezeifutó-bajnokság, Csákvár. Gyermek fiúk, 1500 m (100 induló):
...5. Tűhegyi Boldizsár; lányok,
1500 m (100 induló): ...8. Széles
Flóra, ...14. Fodor Emese. 13 éves
lányok, 3000 m (62 induló): ...3.
Papp Gabriella, ...8. Tűhegyi Sára.
Csapat: ...3. Szegedi VSE (Papp,
Tűhegyi, Farkas Ilka). 14 éves lányok, 3000 m (60 induló): ...4.
Szegedi VSE (Ferenczi Flóra, Szerencsi Dóra, Tallér Szandra). 14
éves fiúk, 4500 m (60 induló):
...15. Balla Tamás 16:37. Csapat:
...6. Szegedi VSE (Kozári András,
Balla, Treitz Ákos). Felnőtt férfiak, 6000 m (100 induló), csapat:
...6. Szegedi VSE (Hatószevics Péter, Besenyi István, Szalóki Róbert).
Edzők: Antal Andor, Kéri Ferenc,
Menyhárt Zoltán, Szerencsiné
Csamangó Jusztina.

M a g y a r o r s z a g többet erdemei!
Politikai hirdetés

Velünk az ország!
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Alacsonyabb lesz a személyi jövedelemadó, a minimálbér után nem kell szja-t fizetni.
Felemeljük, majd értékén tartjuk a családi pótlékot, az anyasági támogatást
és a gyermekgondozási segélyt.
Ingyenes lesz az étkezés a bölcsödékben és az óvodákban, valamint a bejáró diákok
közlekedése az iskolába.

Pulykametlfllé
FANTASZTIKUS
HÚSVÉTlARONI

lakóhelyünk

infrastrukturális fejlettsége meghatározza közérzetünket.

A Magyar Fejlesztési Bank által alapított Első Magyar Infrastruktúra
Befektetési Rt. azt a célt tűzte ki, hogy elősegíti és jelentősen felgyorsítja
a települések közvilágítás, gáz-, víz- és szennyvízszolgáltatásának korszerűsítési
folyamatát. Az önkormányzati Igények messzemenő figyelembevételével
kidolgozott koncepció segítő kezet nyújt a települések közmű-rekonstrukciós
fejlesztéseihez. A több, mint 300 együttműködési megállapodás bizonyítja:
közös gyarapodásunkért dolgozunk.

PULYKAMhl LFILt

bnnnam m nnnrffcm
Az ország összes Match és Smatch üzletében.

I

A f e j l ő d é s mozgató

ereje

Magyar Fejlesztési Bank Rt.
AZ O R S Z Á G BANKJA
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Javított az AL-KO

Megvan a válogatott idei első győzelme

MUNKATÁRSUNKTÓL

Gólszerzők: Zentai (2), Körmöczi, ¡11. Hodován, Simon.

Salgótarján adott otthont a női
teremlabdarúgó-bajnokság felsőházi második csoportkörének.
Az AL-KO Szentesi TE az előző
forduló négy pontja után ezúttal
már jobban szerepelt, és a táblázaton megközelítette az éllo-

Nagy iramú, kemény csatában
fordított a Szentes.
Krám Lehel: - Értékes ez a győ-

zelem, komolyriválistsikerült legyőznünk.

vas Postást. Eredmények:
A L - K O Szentesi T E Szekszárd 3 - 2 ( 0 - 1 )

Szentes: Balázsné - Juhász, Körmöczi,
Rosta, Kiss E., Sebestyén. Cserék: Zentai,
Kiss Á., Milovanovics, Üveges, Tóth (kapus). Edző: Krám Lehel.

Salgótarján-Szentes 2-4 (1-2),
gólszerzők: Brunda, Gál, ill. Rosta (2), Juhász, Zentai; Bp. Postás-Szentes 0 - 0 , Szekszárd-Bp.
Postás 0 - 2 (0-1), g.: Nagy, Szabó;
Bp. Postás-Salgótarján 3 - 1 (2-1),
g.: Nagy (3), ill. Gáspár,- Szekszárd-Salgótarján 1 - 2 (0-2), g.:
Marosi, ill. Bmnda (2).

Halasi régióbajnokság
TANC
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kiskunhalason befejeződött a kelet-magyarországi területi táncbajnokság. Az eseményen a szegedi
B.E.S.T. KSE növendékei három
első, öt második és három harmadik helyet szereztek. A hódmezővásárhelyi Promenád TSK is két
aranyéremmel gazdagodott.
Eredmények, gyermek I., latinamerikai táncok: ...5. Makra Dániel, Farkas-Csamangó Fanni. Junior I., standard: 1. Kovács Andor, Gábor Anita-, ...3. Rúzsa Viktor; Sándor Nikolett, ...6. Kanyó Balázs, Rabi Dóra. Latin: 1. Kovács,
Gábor, ...3. Rúzsa, Sándor. E junior II., standard: ...2. Perity Bálint,
Benedeczki Bettina, ...6. Vőneki
Csaba, Kovács Adrienn. Latin: ...3.
Perity, Benedeczki. D junior II.,
standard: 1. Rabi László, Vincze Tímea, 2. Várkonyi Tibor, Horváth
Alexandra, ...5. Szabadi László,

Péter Lili. Latin: ...4. Várkonyi,
Horváth. C junior II., latin: ...2. Rabi, Vincze, ...5. Szabadi, Péter B junior n., standard: ...2. Varga Tamás,
Lovász Vivien. Latin: ...2. Varga,
Lovász. E ifjúsági, standard: ...6. Feleld Tamás, Tóth Krisztina (Promenád). D ifjúsági, standard: 1. Szél
István, MarkóÁgnes (Promenád).
C ifjúsági, standard: ...6. Vőneki
Tamás, Nagy Andrea. Latin: ...4.
Molnár Ádám, Szügyi Tímea (Promenád). B ifjúsági, standard: ...4.
Papdi László, Szabó Sára, 5. Kunhalmi István, Borbély Diána. Latin: 1. Pogyina Péter, Varga Judit
(Promenád), ...5. Kunhalmi, Borbély, 6. Papdi, Szabó. C felnőtt,
standard: ...4. Bartolák János, Bartolák Katalin. Latin: ...4. Dosualdo Krisztián, Illich Katalin (Promenád). B felnőtt, standard: ...6. Tóth
Béla, Vadaszán Terézia. Latin: ...6.
Németh Arnold, Kovalik Zsófia
(Szeged TSK). A felnőtt, standard:
...3. Pap Balázs, Zabos Orsolya. A
nem jelöltek a B.E.S.T KSE versenyzői.

Kilenc SZVSE-arany
TAJEK0Z0DAS1FUTÁS
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Csongrád Megyei Tájékozódásifutó-szövetség szervezésében Zsana környékén rendezték meg az
idei első viadalt. A versenyen az
SZVSE sportolói taroltak: kilenc
aranyérmet szereztek.
Férfiak, 21B: 1. Nagy Róbert, 2.
Bodó Tibor, 3. Sinkó János. 16: 1.

Viczián Péter, 2. Gál Norbert, 3.
Takács Balázs. 14: 1. Horváth Tamás. 10:1. Búza Balázs, 2. Gera Tamás, 3. Bánfi János. 35: 1. Gera
Tibor N ő k , 21B: 1. Szerencsi Ildikó, 2. Csiszár Adrienn, 3. Balogh Piroska. 16: 1. Zsolnai Eszter, ...3.
Buknicz Ivett. 14:1. Nagy Virág. 10:
1. Szokni Mónika, 2. Hoffman Lilla, 3. Csűrei Beáta.
A versenyzők edzői: Szerencsiné
Csamangó Jusztina, Korsós Zoltán, Gera Tibor.

TOTOMONOLOG
A szegedi Tigers SE kick-box
szakosztályának trénere, Stricz
Richárd (képünkön) állandó totózónak számított; azonban tizenegy találatnál n e m jutott
többre. Ez a sikertelenség rádöbbentette arra, hogy n e m az ő világa a szerencsejátékok ezen változata. Ettől függetlenül a labdarúgás azért örök szerelme maradt, élénken emlékezik például
még ma is azokra az időkre, amikor a szegedi NB l-es csapat az
SZVSE-pályán, telt ház előtt rengeteg örömet szerzett a híveknek. Edzőként Stricz Olivér és
Meiszter Gábor személyében Eb
2. és vb 3. neveltjei vannak.
- A magyar NB I-ben megtartja jó formáját a ZTE ellen is a

Debrecen - vélekedett Stricz Richárd. - A Bundesligában bízom
a Bayernben és a Herthában,
míg az olasz Seria A-ban a döntetlenek jellemzik majd a fordulót. Remélem, kedvenc együttesem, a Juventus a pluszmérkőzésen legyőzi a Laziót.

ÍME. A TIPPJEIM:

1. Debrecen (8.J-ZTE (2.)
2. Vasas (12.)-Sopron (7.)
3. Haladas ( l l . ) - D u n a f e r r (6.)
4. FTC (3.)-Videoton (4.)
5. Hamburg (ll.)-Bayern (3.)
6. K'lautern (6.)-Leverlsusen (1.)
7. M'gladbach (12.)-Hertha (5.)
8. Stuttgart (9.)-Dortmund (2.)
9. Florentina (17.)-Inter (1.)
10. Milán (6.)-Parma (12.)
11. Perugia (9.)-Chievo (5.)
12. Roma (2.)-Bologna (4.)
13. Verona (1 l . ) - I b r i n o (8.)
pluszmérkózés:
14. Juventus (3.)-Lazio (7.)
Előző heti tippelőnk, Móricz István 5 találatot ért el.
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A játék még javítható
LABDARUGAS
M0LD0VA-MAGYARORSZÁG 0-2 (0-1)
Kisinyov, 2000 néző. Vezette: Goduljan
(ukrán).
Moldova: Hmaruc - Catinsus, Sosnovschii (Olexici), Rebeja (Andronic), Covalenco - Pogreban, Ivanov (Covalciuc), lepureanu (Curteian), Borét - Patula (Berco),
Clescenco (Gólban). Szövetségi kapitány: Viktor Pasulko.
Magyarország: Király (Szűcs) - Bodnár,
Kuttor, Juhár, Mátyus (Hrutka) - Kabát
(Böör), Sebők V. (Tóth N.), Lisztes (Bárányos), Dárdai - Kenesei K. (Ferenczi), Gera (Fehér). Szövetségi kapitány: Gellei
Imre.
Gólszerzők: Kenesei (14.), Tóth N, (50.).

A magyar labdarúgó-válogatott az
idei harmadik barátságos mérkőzésén, Kisinyovban Moldova ellen
lépett pályára. A mieink egy hatalmas védelmi hibát kihasználva az
első negyedóra végén vezetéshez
jutottak. A 14. percben Dárdai bal

X
X
X

oldali beadásánál az egyik hazai
védő óriásit hibázott, mivel nem találta el a labdát. Kenesei egy testcsellel becsapta Hmarucot, majd
három méterről a hálóba helyezett, 0-1.
Ezután a moldávok átvették az
irányítást, a vendégek pedig a kontrákkal igyekeztek Hmarucnak gondot okozni. A 31. percben Király
vetődött bele Patula hétméteres
lövésébe. A 33. percben növelhettük volna az előnyünket, de Mátyus beadása után Gera nyolc méterről centiméterekkel fejelt a kapu mellé.
A szünetben két labdarúgót cserélt be Gellei Imre szövetségi kapitány, és a játékosok azonnal meghálálták a bizalmat. Az 50. percben Böőr a jobb oldalról laposan
középre adott, Tóth Norbert mögé jött ugyan a labda, de a Vasas középpályása jobb belsővel az üres
kapuba helyezett, 0-2. Tóthnak
szerencsét hozott a tizenharmadik válogatottság. A moldávok ezután okoztak néhány kellemetlen
pillanatot a magyar kapu előtt Borét például ballal ahg lőtt a bal
kapufa mellé - , de valamennyi kí-

sérletet elrontottak, vagy a rendkívül magabiztos Király védett. A
meccs utolsó tizenöt percében
Böőr és Fehér lábbal, Ferenczi pedig fejjel veszélyeztette a hazai hálót. Az eredmény megfelelt, a játék
még javulhat - foglalhattuk össze
a meccset követően.
Gellei Imre: - Rendkívül nehéz

talajon a küzdő jelleg dominált.
Az idegenbeli győzelmet mindig
meg kell becsülni, bárhol is érjük
azt el.
Az Alpok-Adria-kupán, La Speziában:
Olaszország-Magyar
olimpiai A válogatott 2 - 2 (2-1), a
magyar gólszerzők: Bajzát, Torghelle.
Az olimpiai B válogatottak mecscsén: Moldova-Magyarország 3 - 4
(3-2), a magyar gólszerzők: Kovrig,
Rajczi, Halgas, Czeglédi.
A további felkészülési mérkőzéseken: Grúzia-Dél-Afrika 4 - 1 ,
Bosznia-Hercegovina-Macedónia
4-4, Lengyelország-Japán 0-2, Rom á n i a - U k r a j n a 4-1, AlbániaAzerbajdzsán 0 - 0 , ÉsztországOroszország 2-1, HorvátországSzlovénia 0-0.

0ZD KC-PICK SZEGED
13-32 (8-14)
Férfi kézilabda Magyar Kupa negyeddöntő, első mérkőzés, Ozd, 1000 néző. Vezette: Láda, Sebők.
Ózd: Rapovec - Orosz 1, Vitális 1, PAPP
4, Ördögh, Lovas 2, Bencze 2. Csere:
György (kapus), Bidlek 2 (1), Harkó 1
(1), Pónyi. Edző: Závodszky István.
Pick Szeged: IVANOV - Berta 2, BÉCSI
4, Eklemovics 2, Doros 2, Bajusz 3, Matics 2. Csere: FEKETE (kapus), LALUSKA
4, Németh 2, MEZEI 5, dr. Oszlánczi 3,
Buday 3, llyés. Edző: Oragan Djukics.
Hétméteresből: Ml, ill. - .

Kiállítások: - , ill. 2 perc.

Buday Dániel (jobbról) a második félidőben háromszor vette be
az Ó z d lcapuját.

pickesek könnyelmúsködését könyörtelenül kihasználta az NB KB
hstavezetője, feljött 8-14-re.
Djukics-mester teljes sort cserélt, új csapatot küldött a pályára. Gyorsan lendületbe jöttek Mezeiék, egyre nőtt a különbség, a
40. percben már 21-9 volt az eredmény. Fekete Róbert is lehúzta a
rolót, a 45. percben zsinórban a
harmadik hetest védte. Az iramból n e m vettek vissza Laluskáék,
élvezték a játékot, a helyzeteket
pedig biztosan értékesítették. Iga-

fotó: Káinok Csaba

zán ekkor jött ki az osztálykülönbség, az ózdiak egyre jobban fáradtak, lövőhelyzetbe sem kerültek, így a végén a Pick Szeged tetemes előnyre tett szert az április
9-i visszavágóra.
Závodszlcy István: - Sportszerű meccsen hazánk egyik legjobb
együttese bizonyította a klasszisát.
Dragan Djukics: - Örülök, hogy
komolyan vette a csapat az összecsapást. A védekezésünkkel
nagyon elégedett voltam.
SÜLI RÓBERT

Második a Dorozsma
A kézilabda NB II-ben jól szerepelnek a Csongrád megyei alaloilatok, bár a Phoenix Szeged férficsapata legutóbb meglepő vereséget szenvedett Szarvason; a
Szekahőszer-Dorozsma viszont
nyert és pillanatnyilag a második
helyen áll. Az Algyő KE gárdája
a legutóbbi két fordulóban idegenben lépett pályára, de ez sem
akadályozta meg a Dankó-lányokat a siker kivívásában.

rolyi, Nyilasi, Szabó H. 1, Horváth. Edző:
Dankó Ervin.
Ifjúságiak: Békés—Algyő 11-30.

Eredmények, nők:

Phoenix Szeged-Mezőhegyesi SE
34-19 (17-7)

Karcag-Algyő KE 2 0 - 2 5 ( 1 3 - 1 5 )

Karcag, 100 néző, vezette: Taizs, Taizs. Algyő: PIGNICZKI - Homai, Arany 4, NAGY 3,
SÓLYOM 4, Búkor 2, Farkas Zs. 1. Csere:
Scholtz, Frank 2, T0TH 9, Károlyi, Nyilasi,
Szabó H., Horváth. Edző: Dankó Ervin.
Ifjúságiak: Karcag-Algyő KE 21-26.
Békés—Algyő KE 1 3 - 1 8 (5-9)

Békés, 100 néző, vezette: Horváth, Jártass. Algyő: PIGNICZKI - Homai 1, Arany
1, NAGY 3, SÓLYOM 3, BUK0R 1, FARKAS
ZS. 3. Csere: Scholtz, Frank 3, Tóth 2, Ká-

Férfiak:
HC Szarvas-Phoenix Szeged
30-26 (14-15)

Phoenix Szeged: KOLLÁR - Visy 2, LELKES 6, Halász 3, Szögi Z. 2, SUTKA 6,
Csontos 2. Csere: Miklós (kapus), MAJOR
4, Virág 1, Jártass, Veszelszki, Pocsai.
Edző: Giricz Sándor.
Ifjúságiak: HC Szarvas-Phoenix Szeged
26-33 (10-16).

Szeged, Etelka sori munkacsarnok, 100
nézd. Vezette: Rapi, Simó. Phoenix Szeged: KOLLÁR - Visy 4, Lelkes 3, Halász 4,
Szögi 2, SUTKA 9, VIRÁG 6. Csere: MIKLÓS (kapus), Major 4, Csontos, Jártass 1,
Veszelszki, Pocsai. Edző: Giricz Sándor,
Avar György.
Ifjúságiak: Phoenix Szeged-Mezőhegyesi
SE 45-13 (24-6)
Szekahőszer-Dorozsma-Berettyó M S E
45-30(22-13)

SZEGED-NÉGYES
Előkészületi focimeccsen: Dorozsma-Szeged 0 - 4 (0-1), gólszerzők:
Szekeres (2), Kulacsik, Bab.
HALÁSZEVICS-ARANYAK
Kaposvárott rendezték meg a pedagógusok és pedagógusjelöltek országos duatlonbajnokságát, mely
szép szegedi sikert hozott. Halászevics Péter korosztályában és az abszolút kategóriában is az első helyen végzett.
IFJÚSÁGI SIKER
NB Il-es ifjúsági kézilabda-mérkőzésen hazai pályán hatalmas
küzdelem után, jó játékkal végig
biztosan vezetve szerezte meg a
győzelmet a SZTE-KSZSE. Eredmény: SZTE-KSZSE-Csorvási SK
23-22 (12-10). KSZSE: Labbancz
- Andirkó 2, Mayer 2, Szalma 6,
Keresztesi 3, Papp 2, Gémes 7.
Csere: Szekeres, Varga (kapusok),
Miklós, Sárközi, Ecker 1, Bódi.
Edző: Pördi Péter.
ODESSZÁS ELSŐSÉG
Hat csapat részvételével bonyolították le az új szegedi sportcsarnokban
a Tavasz-kupa utánpótlás női
kézilabdatornát. Eredmények:
Odessza-KSZSE B 10-5 (7-1),
KSZSE A - M a k ó 1 0 - 1 2 (5-6),
KSZSE B-Mórahalom 11-4 (5-2),
Makó-Deszk 14-9 (4-1), Odeszs z a - M ó r a h a l o m 10-1 (6-1),
KSZSE B - D e s z k 1 9 - 9 (8-3),
Odessza-KSZSE A 7 - 4 (4-3),
KSZSE B-Makó 9 - 1 5 (4-9), Mór a h a l o m - D e s z k 6 - 1 2 (1-7),
Odessza-Makó 16-7 (9-4), KSZSE
B-KSZSE A 11-6. Végeredmény:
1. Odessza II. (edző: Mandl Abce)
8, 2. Makó (György Ferenc) 6, 3.
KSZSE B 4, 4. KSZSE A (utóbbi
kettő: Pördi Péter) 2, 5. Deszk
(Gyorgyev Vojiszláv) 2, 6. Mórahalom (Ördög Erzsébet) 0 ponttal.

KÉZILABDA

A mérkőzés előtt Dragan Djukics
arra hívta fel a játékosok figyelmét, hogy végig vegyék komolyan
az összecsapást, hiszen ez a találkozó remekül illeszkedik a felkészülési programba.
A szegediek megfogadták a tanácsot: jól védekeztek, lendületesen
támadtak, kiválóan értékesítették
a helyzeteket, s a fébdő közepén
már 9-3-ra vezettek. Ivanov remekelt a kapuban, a 20. percben
már a második hétméterest hárította, ennek eredményeként a vendégek alaposan megléptek, 4-13
állt az eredményjelzőn. Az első
játékrész hajrájában azután a

MECCS JVIAKON
Csütörtökön, 18 órakor a makói
városi sportcsarnokban a hazai férfi NB PB-s kézilabdacsapat a jugoszláv RK Beograddal játszik edzőmeccset.

MÁDI JÓZSEF

Formalitás a visszavágó

2
2

REFLEKTOR

Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Babucz, Gyurica. Dorozsma:
Porobic - Miksi 2, Mendebaba 5, BESSENYEI 7, Szepes 7, Pusztaszeri 4, Balogh 2. Csere: Mikus (kapus), Márta 3,
NAGY 9, Magyar 6. Edző: Ördög József.
Ifjúságiak: Szekahőszer-Dorozsma-Berettyó MSE 24-23 (9-10)

További e r e d m é n y e k : Törökszentmiklós-Martfú 32-26,
Mezőtúr-Algyő 3 5 - 2 7 , Mezőhegyes-Gyomaendrőd 26-28.
A FÉRFIBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Mezőtúr
2. Dorozsma
3. Gyomaend.
4. Martfű
5. Phoenix Sz.
6. Szarvas
7. Törőkszent.
8. Kondoros
9. Algyő
10. Berettyó
11. Mezőhegy.

1313
13 9 1 3
13 7 1 5
13 6 3 4
13 7 -- 6
12 6 . 1 5
6 - 7
3 6
1 8
110
110

456-348
423-373
348-339
358-359
402-386
330-335
395-404
330-340
395-413
349-424
296-361

26
19
15
15
15
13
12
9
9
5
3

XVII. GÁBOR-KUPA
Március 30-án és 31-én rendezik
meg nyolc csapat (temesvár, Metalac, Csonka, Gábor Dénes, Széchenyi, Arad, Békés, Gyönk) részvételével az újszegedi sportcsarnokban a XVII. Gábor-kupa fiúutánpótlás-kézilabdatornát. A mérkőzések mindkét napon 8 órakor
kezdődnek.
MEGYEI PÓLÓSGÓLOK
Az országos I. osztályú utánpótlás
fiú vízilabda-bajnokságban felemás eredményeket értek el megyénk csapatai. A Szentesi VK eredményei, ifjúságiak (edző: dr. Tóth
Gyula): Szentesi VK-Honvéd
17-13, a szentesi gólszerzők: Hyc
T., Somogyi 5-5, Szabó N. 4, Vígh
R. 3. Serdülők (edző: dr. Tóth Gyula): Szentesi VK-Honvéd 15-5, g.:
Somogyi 5, Beretka, Németh D. 33, Döbrössy 2, Juhász Zs., Herczeg l - l . Gyermek (edző: Pengő
László): Szentesi VK-Honvéd 7-8,
g.: Ranca 4, Jaksa, Szeleczkei, Samuela l - l .
A Szegedi Vízipóló Sub eredményei, ifjúságiak (edző: Éles Vilmos):
KSI-SZVPS 14-6, g.: Horváth,
Veszprémi 2-2, Várhegyi, Fülöp 11. SZVPS-UTE 7-9, g.: Barna, Fülöp 2-2, Várhegyi, Veszprémi, Szabó l - l . Szolnok-SZVPS 16-6, g.:
Várhegyi, Horváth 2-2, Veszprémi, Barna 1 -1. Serdülők (edzó: Éles
Vilmos): Miskolc-SZVPS 8-8, g.:
Harmos 3, Nagy 2, Fabó, Dányi,
Brunner l - l . SZVPS-Tatabánya
6 - 6 , g.: Nagy 4, Fabó 2. Szolnok-SZVPS 7-10, g.: Vincze,
Brunner, Nagy, Görög 2-2, Fabó,
Harmos l - l . Gyermek (edző: Lakó Gábor): KSI-SZVPS 12-9, g.:
Szabó 5, Vincze 2, Matiasvili, Barna T. l - l . SZVPS-UTE 3-6, g.:
Donauer, Barna M., Matiasvili
l - l . Szolnok-SZVPS 9-19, g.: Szabó 5, Barna M., Vincze 4-4, Donauer 3, Matiasvili, Bódis, Barna l - l .
A HVSC eredményei, serdülők
(Leffler Gyula): Vasas II.-HVSC
3-6, g.: Rácz V 3, Földesi 2, Komáromi 1.
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A kétarcú
Mars titka

Reggeli üzenet
BAKOS ANDRÁS

Időnkénti f e l h ő s ö d é s
Késiftatta:

BOSTON (MTI)

A fiú azt mondta a lánynak, hogy sohasem jár
diszkóba. Túl zajos hely az, egyébként is jobb, ha
az embert éjszaka már csönd veszi körül. Ha nem
lehet, akkor is sokkal jobb ülni egy rozoga teherautó fülkéjében az országúton, két nagyváros között; az aszfalt hullámait a platóra pakolt porcelánok zörrenése nyugtázza... A lány azt mondta a
fiúmik, általában ö se jár diszkóba. Alig értették egymás szavát, a hangos, ritmusközpontú zene miatt.
Azt mégis megállapították, hogy ezek szerint „többszörös véletlenre" volt szükség ahhoz, hogy találkozzanak. Ezen aztán fel is lelkesültek, ahogy az
lenni szokott ilyen fiatal embereknél. A találkozás
felett érzett öröm, és az örömteli beszélgetés aztán
azt is feledtette velük, hogy nem tudják agymás vezetéknevét. sőt, egymás telefonszámát sem írták
fel. A fiú mintha azt is mondta volna, ő minden telefonszámot megjegyez. Most aztán kiderül, hogy
még sincs ify: legalábbis, még nem telefonált. A lány
pedig most keres egy fiút, akit Istvánnak hívnak,
1974-ben született, és gépkocsivezető egy szegedi
cégnél, amely porcelánt szokott szállítani.
A lány mosolyog, miközben mesél. Mégis látszik
rajta, hogy feszült. Meri mit is tehetne most 7 Igen,
ilyenkor némelyek hinletést adnak föl, leírják, mit
tudnak arról az emberről, akit keresnek. És miközben a szöveget fogalmazzák, rájönnek, hogy nagyon
keveset tudnak; azt viszont, amit a legfontosabbnak gondolnak, nem írhatják bele a hirdetésbe.
Ettől aztán elkedvetlenednek. A lány is azt mond-

ta, olyan idegennek érezne egy ilyen próbálkozást.
Később azt meséli, lehet, hogy hamarosan egy kereskedelmi rádió műsorvezetője lesz, önálló műsort kap minden reggel. Mi lenne, tényleg, mi lehetne. ha minden műsor végén egy szépen hangzó. de mások számára érthetetlen üzenettel köszönne el? Ez lenne az 6 szignója, mint más műsorvezetőknek a kedvenc zenéjük. Nem, ezt biztos nem
engednék meg.
Esetleg el lehetne menni még egyszer abba a
diszkóba. Ahová, ugye, egyébként egyikük se jár.
Erős. hideg szél fújt, és 6 hunyorogva nézett föl
a csillagokra, a körtefán csillogó virágokra a kapujuk előtt, amikor még egyszer eszébe jutott a reggeli beszélgetés és a kislány, a volt kolléganő, aki
a húgával egyidős, és csak benézett, mert kíváncsi
volt, hogy vannak. Mintegy mellékesen mondta el,
mi történt vele, de ö most, a kapu előtt állva kezdte szégyelhti magát amiatt, hogy nem tudott tanácsot adni a lánynak. A házban már mindenki aludt.
Odaült a számítógépe elé, lehúzta róla a takarót,
bekapcsolta. A világos, majd elsötétülő képernyő,
a szálló, színes ablakok látványa, úgy hitte, mindig, segít a gondolkodásban. A sivatagban rekedt pilóta fog hozzá így a sokadik éjszaka után a repülőgép szereléséhez.
Mit lehet ilyenkor tenni 7 Nem tudja. Pedig - erre most, ezen a hideg tavaszon döbbent rá először
- már nem is annyira fiatal.

A vörös bolygó déli féltekéjének
magasabb területei által gerjesztett légköri mozgásoknak köszönheti két arcát a Mars. Amerikai
kutatók a Mars atmoszférájának
számítógépes képéből arra a következtetésre jutottak, hogy a vörös bolygó rendkívül vékony és főként széndioxidból álló légköre
erőteljesebben tágul és szűkül a
déli féltekén, mint az északin. A tudósok úgy vélik: a légkör mozgásának egyenetlensége okozza, hogy a
bolygón keletkezett vízgőz folyamatosan a déli pólus felől az északi felé áramlik. Véleményük szerint ez
a jelenség lehet a magyarázata a két
sark légköri különbözőségének.
Korábban azt gondolták, hogy a
Mars kétarcúságát a bolygó Nap
körüli pályájának módosulása
okozza. A Mars északi sarka vízjégből áll, míg a déli pólust elsősorban megfagyott széndioxid és száraz jég alkotja. Déli féltekéjén több
milliárd éves sűrűn kráterezett,
bazaltos felföldek találhatók, míg
északi féltekéjét 2-5 kilométerrel
mélyebb, fiatalabb, főként andezites síkságok borítják.

ISTEN ELTESSE!
GEDEON, JOHANNA

A Gedeon származása ősi héber
mondák ködébe vész. Eredeti formája a Gideon volt, s jelentése:
„Baál álljon bosszút!" A Johanna
is héber név, s a János női megfelelője.

Ma általában több órás napsütés vártató, u «tönként megnövekvő felhőzet ellenére. Eső, zápor nem tesz. A z északi szelet többfelé erős lökések kísérik.
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További kilátások
A hét végé« jelentfis változás nem várható időjárásunkban Általában kevés felhő
lesz az égen, folyatatödik a nagyrészt napos idő, és mindenütt mérséklődik a szél.
Egyre lobban enyhül az idő, naprdl-napra melegebb várható.
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Szamba!
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Vízállás:
A Tisza S z e g e d n é l 3 6 8 c m (hőfoka
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. 8 C°), C s o n g r á d n á l 3 5 0 c m ,

Mindszentnél 3 9 5 cm. A Maros Makónál 50 cm.
A N a p kel: 5 . 3 2 , n y u g s z i k : 1 8 . 0 8 . A H o l d kel: 1 T 4 7 , n y u g s z i k : 5 . 4 S .

Gépfegyveres bajnok Elárasztva
DUBAJ (MTI)
MOSZKVA (MTI)

Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték Dzsabrail Dzsabrailov orosz profi ökölvívót.
A 28 éves bokszolót decemberben tartóztatták le, amikor kocsi-

jában gépfegyvert találtak. Az ártatlanságát hangoztató Dzsabrailov tavaly megszerezte a WBC
kisnehézsúlyú interkontinentális
címét, de a mostani bírósági határozat miatt le kell mondania az
övéről.

Koporsók a Tejút
vonzó motívumaival
„Piaci tendencia."

Nyuszi

Németh

György

karikatúrája

Téglám, szépségem

NEW YORK (MTI)
ALICANTE (MTI)

A csődbe ment Enron amerikai
áramfogalmazó óriásvállalat női
dolgozói között keresi legújabb
nyuszijait a Playboy erotikus magazin. „Az Enron asszonyai" elnevezésű pályázatra bikinis fényképpel és portréképpel jelentkezhetnek a hölgyek. Gary Colé, a
szexmagazin fotórészlegének vezetője szerint a Playboy egyedi lehetőséget ajánl az áramforgalmazó néhány elbocsájtottjának.

A NAP VICCE
Fogorvos a zsugori betegnek:
- Nem, kedves asszonyom, nem
tudunk a (ogtisztítás és polírozás
árából kedvezményt adni a hiányzó fogaira!

Kenőpénzzel lett a spanyolországi
szépségkirálynő választás egyik
elődöntőjének győztese, Alicante
szépe egy újságírónő. A zsűrit azért
pénzelte le, hogy leleplezhesse:
megvásárolható a cím. Az ár 27
ezer euró volt. „Miss Tégla" manökenes léptek helyett szándékosan „focistás" járással lejtett végig a színpadon, még el is esctt(l)
- a közönség füttykoncertjét kiváltva -, ennek ellenére győzött. Az
El Mundo című lap újságírőnője,
Gcma Garda Marcos első lépésként leleplezte, hogy a korküszob
könnyedén áthágható. Marcos kisasszony kétségkívül rendkívül csinos - 172 centiméter magas, méretei: W6.WO ám 30 fölött jár
már, így igencsak túlkoros a szép-

ségkirálynői viadalhoz, amelyhez
feltétel a 18 és 24 év közti életév.
Az újságírónőnek ennek ellenére
semmilyen nehézségbe nem ütközött elindulnia az alicantei versenyen, és azt is leleplezte, hogy a
résztvevők nem egyszer kiskorúak.
„Miss Tégla" beszivárgásáról az
El Mundo nem csak cikkekben,
hanem kétrészes tévéadásban is
beszámolt, egyebek közt rejtett kamerás felvételekkel bizonyítva állításait. A versenyen a korküszöb
mellett a lakhely sem akadály. Gema Garda Marcos nem aheantei
lakos, de egy nappal azután, hogy
oda bejelentkezett, felvették a résztvevők listájára. Másnap aztán már
ki is jelentkezett ottani, hamis címéről. Magát a lepénzelést az újságírónő állítólagos képviselője intézte.

A mobil veszélyesebb az italnál
DERBY (MTI)

A „félkezes" mobiltelefonáló autóvezető veszélyesebb, mint az ittas
- állítja egy brit tanulmány. Reakcióideje átlagosan 30 százalékkal,
egyharmad másodperccel hosszabb
egy telefonáló vezetőnek, mint egy
olyannak, aki nem részeg ugyan,
de többet ivott a törvényesen

megengedettnél. A telefonálósnak
50 százalékkal, fél másodperccel
tovább tart reagálni, mint annak,
aki színjózan - és persze nem telefonál. A mobilozó vezetők emellett kevésbé képesek tartani a biztonsági követési távolságot és a sebességet - hol gyorsulnak, hol lassulnak a beszélgetés hatására. A
tesztek megmutatták, hogy nem

csak a „félkezes", hanem a kihangosítva telefonálók esetében is jelentős a reakcióidő növekedése. A
felmérést egy biztosítótársaság rendelte meg. Közlekedésbiztonsági
kampánymenedzsere közölte: végső céljuk elérni azt, hogy a telefonáló vezetőt a társadalom ugyanúgy elítélje, mint az ittasat - jelentette a Reuter.

KÖLN (MTI)

Új dizájn segítségével remél fellendülést a német koporsógyártó ipar
„Vonzóbb külsőt kell adnunk a koporsóknak anélkül, hogy hagyományt sértenénk" - jelentette ki
Kölnben az új trendekkel foglalkozó tanácskozáson Bert Hassel, a
koporsógyártók országos szövetségének elnöke. Németországban
1993 óta több mint évi 150 ezer darabbal csökkent a koporsógyártás.
2001-ben 343 ezer koporsó került

a piacra. A hanyatlást részben a halálozások számának csökkenése,
részben pedig az olcsó importáru
idézte elő. Az elhunytak hozzátartozói újabban egyre inkább a feltűnő színű és formájú koporsókat
kedvelik. Az új modellek egyike,
amelyet az olasz sztár-dizájner,
Luigi Colani tervezett, különösen a
világűrért lelkcsedők számára tűnhet vonzónak a koromfekete koporsót ugyanis különböző bolygók és a
tejút motívumai ékesítik - olvasható a dpa jelentésében.

Több mint 20 embert ölt meg az
Egyesült Arab Emírségek partján
fekvő Duhajban egy szárazdokk
eltörött kapuját átszakítva bezúduló víztömeg. További 150 ember
megsérült a hajókarbantartó üzem
kidőlt kapuján átömlő nagytömegű tengervíztől. Őket kórházba
szállították. Hajózási források arról számoltak be, hogy a szerencsétlenség idején mintegy 500
munkás dolgozott a dokkban,
amely a világ legnagyobbjai közé
tartozik. A tragédiát okozó víztömeg a hajókarbantartó üzem három dokkja közül a legnagyobbat
árasztotta el. A munkások szerint
több ezren tartózkodtak a dokkok
térségében, amikor a víz áttört a kapun. A pusztító erejű áradat szerteszét szórta a nehéz gépeket.

Lottószámok
SKANDINÁV LOTTÓ

A: 1,3,4,5,23,29.31
B: 2,3,5,6,11,20,31

Ki a vérbeli; igazi kanadai?
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 1. számú soraiban Pierre Berton kanadai író meghatározása olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Kiegyenlít.
13. Német tanács. 14. Rögzíti az emlékeit. 15. Falpan
kéziszerszám. 17. Előkelő. 18. Faragott konyhai edény.
20. Juttat. 21. Fürdő németül. 22. Forma. 23. Izomszalag. 24. Amely személyek. 26. Szintén. 27. Kapaszkodó
hajtás. 29. Nitrogénjel. 30. Dolgozik a gyermek. 33. Ruténium kémiai jele. 34. Esel! 36. Viszont. 37. Nyugtalan.
39. Z.I.Á. 41. Testkép. 43. Támad a ló. 44. Iható leányka. 46. Nagyon régi. 48. Jár. 50. Visszayelez. 52. Vadmadarak. denevérek trágyája. 55. Szerv a fejben.
FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második része. 2. Vadászkutyák. 3. Sokáig 31 forint volt. 4. Mind németül.
5. Hatalmas kerti növény. 6. Vele szintén (két szél. 7.
Csacsibeszéd. 8. Moszatok. 9. Házvég! 10. Feleségjelölt. 11. Izgalmas olvasmány. 16. Y.L. 19. Lökj! 23.
Izomrost. 25. Nagy edény. 27. Egypetéjű testvér. 28.
Ausztria eleje! 31. Üdítő folyadék. 32. Idősb röviden. 35.
Játszópark. 38. Volt szovjet büntetőtábor. 40. Ellenértékek. 42. Német nagyváros. 45. Szófaj. 47. Határrag. 49.
Olasz folyó. 51. Magáz a végén! 53. Ugyanaz röviden.
54. Félig! (n. magyar)
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Hová tűnnek a szavak, amiket kiradírozunk?
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