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A választások előtt öt nappal: sértő feliratok Szeged utcáin

TÉMÁINKBÓL
KAMION ROHANT
A CIRKUSZKOCSIBA
Szabálytalanul előző kamion ütközött a Bajai úton Európa Cirkusz egyik kisteherautójának.
Egy artista gerincsérülést szenvedett, három gyermek a csodával
határos módon, karcolás nélkül
megúszta a balesetet.
3. oldal
HUSZÁROK AZ ALAGÚTBAN
Az egykori vásárhelyi huszárlaktanya alagútrendszerét 1958-ban
derítette föl Gazda-Pusztai Gyula régész, aki a város vezetőit is
magával vitte a fölfedező útra. A
föld alatti búvóhely katonai célokat szolgált.
4. oldal
ÖREG ZONGORISTÁK KLUBJA
Régi szegedi bárok egykori éjszakai zongoristái játszanak érzelmes tánczenét a Forrás Szállóban, minden hónap első csütörtökjén. A fülbemászó melódiákra ismét eljárják a régi táncokat
az örökifjú hölgyek és urak.
7. oldal
KISTELEK, KÉPESLAPON
Saját költségére készített képeslapot Kistelekről a helybeli Nacsáné Kovács Mária fényképész.
Huszonhat év után új anzix született az időközben várossá fejlődő településről. A lapon Kistelek
nevezetességei láthatók.
7. oldal

www.delmagyar.hu

Úgy, mint a háború után
A Keresztény, Nemzeti Egyesülés Párt háború utáni választásokra buzdító plakátjainak jó
minőségű reprodukciói jelentek meg tegnap hajnalban Szeged legforgalmasabb pontjain.
Az „Áruló vagy! Ha nem a keresztény pártokra szavazol!" és a
„Testvérek! Tartsunk össze! A választásokon dől el a keresztény
Magyarország jövendője!" feliratú, Szeged legforgalmasabb útjain, terein tegnap hajnalban kiragasztott korabeli választási plakátok miatt ismeretlen tettesek
ellen büntetőfeljelentést tettek a
Szegedi Rendőrkapitányságon. A
rendőrség ma dönt arról, hogy elrendeü-e a nyomozást, vagy feljelentés-kiegészítést
kezdeményez a feljelentő szerint uszító
plakátok miatt.
Szegeden a Mikszáth Kálmán
utca, a Kossuth Lajos sugárút, a
Tisza Lajos körút, a Rákóczi és
Mars tér, valamint több lakótelep lámpaoszlopain, illetve kerítéseken jelent meg a második világháború utáni választásokra
buzdító plakátok nem teljes reprodukciója. A művészeti szempontból ma már nagyon értékes
plakátokat 1945-ben háromezer
példányban készítette a Keresztény, Nemzeti Egyesülés Pártja,
és a választások előtt a fővárosban terjesztette. A szegedi utcáfelbukkant reprodukciók néy ponton eltérnek az eredetipéldául hiányzik a párt neve,
5, és a politikai csoportosulás
egzőjének lenyomata.
: András-keresztes rohamsi-

ÁRULÓ VAGY!
A KERESZTÉNY
É T J E I R E SZAVAZOL!

sakot viselő katonafejet, illetve
egy rabláncaitól megszabadított,
vérző, piros keresztet a mellén
viselő férfialakot ábrázoló plakát
az Index internetes újság választási mellékletében
található.
Ezen belül a Civertan Stúdió Bt.
„Választások anno" című képtárából tölthetőek le. Szeged nagyobb fénymásolóiban azt az információt kaptuk, hogy egy
50x70 centi méretű, jó minőségű, vízálló papírra nyomott plakát ára megközelíti a 6 ezer fo-

A lustaság és kényelmesség arra
indította az egymással mobiltelefonon keresztül beszélgető fiatalokat, hogy a több gombnyomással előcsalogatható ékezetes
betűket és írásjeleket mással helyettesítsék. Ezáltal megszületett
az sms-nyelv. A rövid szöveges
üzenetek annyira elterjedtek,
hogy tudományos vizsgálatok is
folynak már e tárgyban. Az alkalmazott nyelvész megmarad a jelenség feltérképezésénél, nem
ítélkezik a tapasztaltak felett.
Szörnyülködni felesleges is, hiszen egy szakember, Ács Péter
szerint az sms-ek szövege nem
lazul annyira, mint gondolnánk.
Kis találékonysággal ugyanakkor
rengeteg információt és érzelmet
lehet sűríteni ebbe a néhány karakterbe. A bensőséges nyelvhasználat közeli barátok közt a
leggyakoribb.
Fotó: Karnok Csaba

Puskás Ferenc, (képünkön) a legendás Aranycsapat legnagyobb
klasszisa tegnap ünnepelte 75.
születésnapját. A világ minden
pontján ismerik a magyar labdarúgólegendát, ha hazánk nevét
hallják; akkor a legtöbb helyen
rávágják: „Puskás Öcsi!" Borókai
Gábor, kormányszóvivő hivatalosan is bejelentette, hogy a fővárosi Népstadion április 2-ától a
Puskás Ferenc stadion nevet viseli. Délelőtt, a Honvéd és a Real
Madrid egykori kitűnősége kezdőrúgással avatta fel a nevét viselő létesítményt. Délután a Magyar Labdarúgó-szövetség díszvacsorát adott a tiszteletére, amelyen az egykori játszótársak közül Grosics Gyula, Buzánszky Jenő és Alfredo di Stefano is együtt
ünnepelt, idézték fel a múltat, a
sikereket, a felejthetetlen mécseseket. Ezen az összejövetelen jelentették be, hogy a hivatalos
névadót, augusztus 21-én tartják: ekkor a magyar labdarúgó
válogatott a spanyol nemzeti
együttest fogadja majd a Puskás-stadionban.

A város legforgalmasabb helycin ragasztották ki az eredetileg a háború utáni választásokon használt
plakátok reprodukcióit.
Fotó: Miskolczi Róbert Réstletek a 15. oldalon

Szerelmi vallomás mobilon

Mobri, ami összeköt minket...

Legenda a
stadionban

rintot. A városban több száz plakátot ragasztottak ki. (Szakemberek szerint 500 példány fölött
már nyomdával érdemes plakátot készíttetni.)
- Ha nem állít meg, fel sem
tünt volna nekem ez a plakát mondta Sebes György. A szegedi
nyugdíjas férfi szerint a választások hetére már az embereknek
„tele van a hócipője" a politikával. - Szinte nem lehet olyan
oszlopot, táblát vagy építési területet védő kerítést látni, amit ne

ragasztottak volna tele plakátokkal - folytatta. A bácsinak - miután alaposan megnézte a sárgás-barna plakátot - elsősorban a
második világháború jutott az
eszébe. - Tudja, én hasonló rohamsisakban harcoltam, mint
ami itt látható. Akkoriban olyan
oldalon állt hazánk, ahol ez volt
a hadi viselet. így nekem ez nem
a nácizmust, nem a gyűlöletet jelenti.
Folytatás a 4. oldalon

A panelházaktól néhány száz méterre új világ kezdődik

Árnyékváros Szegeden

Bővebben a Tisza-partyban

Fizetünk, hogy internetezzen!
2002. május 31-ig m i . bruttó 3 0 0 0 F t havi visszatérítést adunk mindenkinek,
aki új, korlátlan, telefonos internetcsomagot rendel! *

Polgári szokás az erdőben: délutáni kávézás a gát melletti kunyhóban.

* A2 interneten eltötlött minden pere után bruttó 3 Ft értékben.

Szegeden mintegy százan élnek a körtöltés mellett
húzódó erdósávokban. Az árnyékváros lakói nem
hagyják el kalyibáikat, hiszen nincs hová menniük. Egyelőre senki n e m tud megoldást sorsukra.
Hangos kutyaugatás tántorít el bennünket attól,
hogy a Zsámbokréti sort keresztező töltésről a fák
közé merészkedjünk. A gát tövében álló bódé mellett színes szeméthalom, a házigazda közeledtünk-

axclcro

Internetezzen, hogy Krétán nyaralhasson!

Szeged. Feketesas u. 28.
Tet.: (62) 424-624

Aki a 2002. június 3-i sorsolás napján telefonos
internetelöfizetőnk, kétszemélyes krétai nyaralást
nyerhet.

www.tiszanet.hu
• internet ezerrel

Fotó: Miskolczi Róbert

re a kunyhóba húzódik. A kutyák egyre vérmesebben csaholnak, kalauzunk, Kiss István, a szegedi
kerületi vezető erdész azt javasolja, vonuljunk viszsza. Itt más szabályok érvényesek, mint a városban. A panelházaktól néhány száz méternyire új világ kezdődik: ez már egy másik Szeged.
Folytatás a 6. oldalon
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A Közgázon tartják
a pártelnökök vitáját
BUDAPEST (MTI)
Pokorni Zoltán és Kovács László
vitájával zárul a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Politikatudományi Tanszéke, illetve a Magyarország Politikai Évkönyve
szerkesztősége és kiadója által
szervezett Pártelnökök a Közgázon című sorozat csütörtök este.
A szervezők tájékoztatója szerint
a Fidesz és az MSZP elnöke az elmúlt kormányzati ciklus értékeléséről és a következő kormányzati időszak legfontosabb feladatairól vitatkozik majd. A vita
időtartama 110 perc, a műsorvezető Betlen János lesz. A műsorvezető a két téma köré csoportosítva teszi fel kérdéseit egyszerre
mindkét felhez; az előbb jelentkező vitázó fejtheti ki először az
álláspontját. Az elhangzottakra a
másik fél reagálhat, az elnökök
egymáshoz is intézhetnek kér-

dést, és reagálhatnak a másik fél
által elmondottakra. Az elnökök
a zárszóban a vita alapján összefoglalják pártjuk választási programjának legfontosabb téziseit.
A rendezvény zártkörű, azon
csak a közgazdaság-tudományi
egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói, a pártok vendégei - 80-80
fő - , a sajtó akkreditált munkatársai, a diplomáciai testületek
bejelentkezett képviselői vehetnek részt. A szervezők - utalva
arra, hogy a sorozat évtizedes hagyománya a tetszésnyilvánítás
kulturált kifejezése - közlik, a
pártok vállalták, hogy saját vendégeiket arra kérik: tetszésnyilvánításukat kulturált, a közvetítésre és a szereplő személyekre
nézve nem bántó módon tegyék
meg. A vitát az egyetem és az
MTV Rt. közötti megállapodás
alapján élőben sugározza az m l
csatorna. A Kossuth rádió is élőben közvetíti a teljes vitát.

Ügy a Kövér-riogatás
BUDAPEST (MTI)
Szó sincs arról, hogy Kövér László öngyilkosságra szólította volna fel a kormánnyal szemben állókat - hangsúlyozta Pokorni
Zoltán budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet Dávid
Ibolya
MDFés
Harrach
Péter
MKDSZ-elnök társaságában tartott. A Fidesz elnöke örömét fejezte ki, hogy a Fidesz ügyvezető
alelnöke által elmondottak szó
szerint napvilágot láttak az interneten, mert így - mint mondta mindenki meggyőződhet arról,

hogy mi hangzott el. A politikus
úgy látja, lassan nincs olyan ünnep, hogy „valamilyen riogatással" elő ne rukkoljon valaki. Karácsonykor Orbán
Viktort,
húsvétkor Kövér Lászlót állították a célkeresztbe. Pünkösdkor
vajon kit állítanak oda? - tette fel
az elkerülhetetlen kérdést a Fidesz elnöke. Pokorni Zoltán cáfolta Kovács László szocialista
pártelnök azon kijelentését, miszerint az angol BBC-nek a MIÉP-pel való kormányzati együttműködés lehetőségéről szólt volna.

GLÓBUSZ
SENCSOU3
A Sencsou 3 elnevezésű, személyzet nélküli kínai űrhajó kabinja sikeresen földet ért Kína
Belső-Mongólia Autonóm Területén. A távol-keleti ország nagy
lépést tett afelé e sikeres kísérlettel, hogy embert küldhessen a világűrbe. A Sencsou 3 személyzet
nélkül űrhajó március 25-én indult Föld körüli útjára. 108-szor
megkerülte a Földet.
ÖT MAGYAR AJKÚ ÁLDOZAT
Ötre nőtt a múlt szerdai netánjai
merénylet magyarországi születésű halálos áldozatainak száma,
mivel további két magyar ajkú
izraeli személy halt bele sérüléseibe. A netánjai merénylet halá-

los áldozatai között a múlt héten
három magyarországi születésű
izraeli személyt azonosítottak,
azonban egy idős magyar ajkú izraeli házaspár, akiket sérülésekkel kórházban ápoltak, időközben belehalt sebesüléseibe.
ROMÁN AGGODALOM
A román külügyminisztérium
meglepetését és aggodalmát fejezte ki azokkal a kijelentésekkel
kapcsolatban, amelyeket Csurka
István tett a Magyar Hírlap c. újságnak adott interjújában. A lapban megjelent kijelentéseivel
Csurka az agresszív revizionizm u s ósdi téziseit porolta le hangsúlyozta közleményében a
román külügyminisztérium.

-
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A tízezredik gazdálkodó vehette át az oklevelet

Májustól Széchenyi-kártya
BUDAPEST (MTI)
Várhatóan májustól megkezdődik a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására létrehozott Széchenyi-kártya közrebocsátása - jelentette be a kormány
keddi ülését követően, Budapesten Borókai Gábor. A kormányszóvivő elmondta, hogy az elsősorban a folyóeszköz- finanszírozást elősegítő Széchenyi-kártyá-

ra kiírt pályázaton három bank,
az OTT) a Postabank és a Magyar
Kereskedelmi és Hitelbank ajánlatát fogadták el.
Matolcsy
György gazdasági miniszter arról
adott tájékoztatást a kormányülésen, hogy a három hitelintézettel csütörtökön írják alá a
szerződést, ezt követően a Vállalkozók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke több mint

százezer vállalkozót értesít levélben a Széchenyi-kártyához történő csatlakozás feltételeiről. Mint
elhangzott, a pályázat iránt eredetileg 12 bank érdeklődött, közülük öten nyújtották be pályázatukat, és hárman maradtak
talpon.
Már a tízezredik családi gazdálkodó vehette át az agrárminisztertől a számukra kiadható
oklevelet kedden Bölcskén -

Arafatot végül száműzik?
JERUZSÁLEM, MADRID, BRÜSSZEL (MTI)
Az izraeli kormány egybehangzó
jelzések szerint elhatározta, hogy
örökre száműzi Jasszer Arafatot
a palesztin önkormányzatú területekről. Szerdán Kairóban rendkívüli ülést tartanak az arab országok külügyminiszterei, az Európai Unió (EU) soros spanyol elnöksége pedig ugyanilyen ülést
indítványozott az EU-tagországok számára. A kormány a palesztin vezető elűzésére vonatkozó indítvány előterjesztésére készül - közölte egy magas beosztású izraeli tisztségviselő. A kabinettitkár megerősítette a Háárec
című liberális tel-avivi napilap
beszámolóját, amely szerint az
Arafatot ostromlott rámalláhi
hivatalában meglátogatni kívánó
európai diplomatákkal közölték
az izraeli miniszterelnöki hivatalban: csak akkor találkozhatnak a palesztin vezetővel, ha rábeszélik az emigrációra. Az
ITAR-TASZSZ hírügynökség úgy
tudja, hogy Izrael egy európai országot javasolt Arafat száműzetési lakhelyének. Az izraeli rádió
pedig Ariel Sáron kormányfőt
idézte, aki elmondása szerint közölte Miguel Moratinosszal,
az
EU közel-keleti különmegbízottjával: helikopteren elrepülhetnek a palesztin vezetővel, aki
bárkit magával vihet környezetéből - „a körülötte levő gyilkosokat" - , de vissza n e m térhet. A
Háárec úgy tudja: Simon Peresz
izraeli külügyminiszter már tett
olyan kijelentést, hogy engedélyezik Arafat kiutazását külföldre, ha az adott ország hajlandó
befogadni és menedéket nyújtani
számára. Peresz állítólag már
megvitatta a tervet egyiptomi
tisztségviselőkkel és más országok illetékeseivel, akik azonban
visszautasították az elképzelést.

hangzott el a kabinet keddi ülését követő tájékoztatón, Budapesten. Borókai Gábor kormányszóvivő elmondta, az ülésen
Vonza András földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter arról számolt be, hogy a kedvezményes agrárhitelből a hét végéig 22
milliárd forintot folyósítanak. A
hiteleket felvevők közül 533 a
családi gazdálkodó, 158-an pedig
egyéb agrárvállalkozók.

RÖVIDEN
AZ FKGP NYÍLT LEVELE
A Független Kisgazdapárt nyílt
levélben fordul a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz Kövér László
Fidesz-alelnök „öngyilkosságra
buzdító" kijelentése miatt és arra
szólítja fel a püspököket, hogy tegyenek közzé egy olyan nyilatkozatot, amelyben elhatárolódnak
„a korábban támogatott Fidesztől".
BÉLYEGPER
A Bonyhádi Városi Bíróság kedden, új eljárásban hozott elsőfokú ítéletében felmentette azt a
bélyeggyűjtőt, akit jogtalan elsajátítás vétségével vádoltak egy
3,5 millió forint értékű bélyegritkaság kapcsán. A tényállás szerint a „Szigetvári provizórium"
nevű bélyeg három évvel ezelőtt
egy hagyatékból került elő,
amelyből a levelezést az örökösök - közvetítő révén - eladásra
kínálták fel.

ELLENZÉKIEK
MEGÁLLAPÍTÁSA
Az Orbán-bányákkal foglalkozó
ellenzéki képviselői munkacsoport vizsgálatai szerint a Dunaferr Rt.-nél bekövetkezett vezetőváltás, illetve a cég dolomitbeszerzésénél a rendszeres szállító
megválasztásában bekövetkezett
változás között összefüggés állapítható meg. Az MSZP-s és
SZDSZ-es parlamenti képviseKét tank és egy buldózer vonul be a ciszjordániai Betlehembe. lőkből álló munkacsoport keddi
sajtótájékoztatóján
A buldózer a rombolás fegyvere.
MTI Telefotó/EPA/Thomas Coex budapesti
Bauer Tamás (SZDSZ) úgy vélekedett: minden bizonnyal politiAz izraeli külügyminisztérium- tűzharcban kedden életét veszkai befolyásolás figyelhető meg
ban tagadták, hogy ez ügyben tette egy 65 éves olasz katolikus
az
állami
autópálya-építés
megbeszélést folytattak volna pap is, templomától n e m messze
anyagbeszerzésében.
Egyiptommal. Szaeb Erakat pa- - jelentette egy római székhelyű
lesztin miniszter a Reuters sze- hírügynökség. Az áldozatot még
rint reagálásában mindenesetre n e m sikerült azonosítani. Izraeli ÚJ LAKÁSOK
leszögezte: Arafat semmilyen katonák palesztin fegyveresekkel Az épülő új lakások száma
körülmények között n e m fogad- folytatott lövöldözés során lelőt- 2006-ra elérheti az évi 60 ezret tek egy palesztin asszonyt Rá- mondta Matolcsy György gazdaja el a száműzetést.
Betlehemben az izraeli kato- malláhban, egy kórházépület kö- sági miniszter a Budapest Business Klub rendezvényén kedden,
nák behatolása nyomán kitört zelében.
Budapesten. A miniszter hozzátette: 2002-ben az új lakások
száma eléri a 40 ezret. RámutaAz arab államok nem mondanak le róla...
tott: ez a szint csak arra elegendő, hogy a lakásállomány állagának átlagos színvonala megmaradjon.

FIB-tüntetés a Hősök terén Vita az olaj fegyverről
BUDAPEST (MTI)
A gyűlöletbeszéd és a politikai
stílus ellen tiltakoztak kedden
azon a budapesti demonstráción,
amelyet az MSZP és az SZDSZ
ifjúsági szervezete, a Fiatal Baloldal (FIB), illetve az Ú j Generáció
szervezett a Hősök terén. A tüntetésen néhány ezren vettek
részt. Balogh Ákos Fidesz-aktivista elmondta, hogy a Fidesz
Lendvay utcai székháza előtti útszakaszt le kellett zárni, miután
tettleg bántalmaztak, illetve lefasisztáztak néhány Fidesz-szimpatizáns fiatalt, akik csokitojásokat osztogattak a tömegben. Békés, de határozott tiltakozásra
vártuk ma azokat, akiknek Kövér
László a minap kötelet küldött fogalmazott Újhelyi István, a FIB
elnöke, hozzátéve, hogy határozott választ kell adni a Fidesz
ügyvezető alelnökének szavaira.

KUALA LUMPUR (MTI)
Irak és Irán kedden egyaránt az
olajfegyver bevetésének lehetőségét vette fel a nyomásgyakorlás
eszközeként az izraeli-palesztin
konfliktus mélyülése láttán. A
Kuala Lumpur-i iszlám értekezleten Nadzsib Szabri iraki külügyminiszter azt mondta: az
arab országoknak joguk van
„összehangolt politikával" nyomást gyakorolni Izraelre, és
azokra, akik Izraelt védelmezik.
Szabri szerint az olajfegyver bevetését indokolttá teszi, hogy Izrael „terrorkampányt folytat a
palesztinok ellen, és fenyegeti a
Közel-Kelet békéjét és stabilitását".

A demonstráció résztvevői.

MTI Telefotó: Tóth Gyula

Kamal Harrazi iráni külügyminiszter azt mondta: ha az iszlám
országok úgy döntenek, hogy az
olajat fegyverként vetik be, „az

minden bizonnyal nagyon hatékony" fellépés lenne. Harrazi
szerint azonban ehhez kollektív
döntésre van szükség az iszlám
világ részéről. E kollektív döntés
meghozatala eléggé kétséges.
Előzőleg Szaddám Húszéin iraki elnök is „gazdasági lépésekre"
hívta fel az arab világot Izrael és
szövetségesei ellen, az uralmon
lévő Baath párt pedig konkrétan
szintén az olajfegyver alkalmazására szólította fel az arab termelőket.
Szaúd-Arábia kezdeményezésére azonban a Kőolajexportáló
Országok Szervezete (OPEC)
más nagy, nem arab termelőkkel
együtt 2000 novemberében határozatban mondta ki, hogy az olajat nem fogják politikai fegyverként felhasználni - írta az ismert
Dow Jones gazdasági hírügynökség.

A MIÉP NEM SEGÉDERŐ!
N e m segéderő szerepre vállalkozik a MIÉP akkor, amikor az országgyűlési választások második
fordulója
előtt
visszalépteti
mintegy 100 képviselőjelöltjét a
Fidesz vezette polgári oldal javára - jelentette ki Balczó Zoltán
Miskolcon. A MIÉP országgyűlési frakciójának helyettes vezetője
elmondta: a választásnak az a
tétje, hogy megakadályozzák a
baloldal visszatérését.
KOSZTOLÁNYI BALESETE
Megérkezett a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz Kosztolányi Dénes országgyűlési képviselő két héttel ezelőtti autóbalesetének rendőrségi aktájal. A
honatya március 17-én a Békés
megyei Kondoros külterületén
személygépkocsijával lecsúszott
az útról.
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Szegeden nem állítanak fel papírfülkét a szavazáskor

Községekben a sarokban
Szegeden kizárólag a régi, a korábbi választásokon bevált szavazófülkéket, míg a környező
településeken a Belügyminisztériumtól ingyen kapott, papundekliből összehajtogatott,
papírfülkéket is használják
majd az országgyűlési választásokon.

Ember
az erdőben
SULYOK ERZSÉBET
A neves történész amolyan személyes-társadalmi
kívánság- vagy
vágylistát tett közzé. Választások közeledtével sorba szedte, mit
szeretne. Pozitív gondolkodásra vall a módszer, más kérdés persze,
hogy a hsta egyes tételei a negatívumokat is tartalmazzák. Mindegyiknek az ellenkezője -az, amit nem szeretne. A hosszú sorban
van egy tétel, egy kívánság, amelyet nem ígér teljesíteni egyetlen
párt sem. Legalábbis egyetlen egyszer sem hallottam ebben a
hosszú és harsányan ígérgetés kampányban, hogy bármely erő azt
mondta volna: ha kormányra kerülök, itt nem fognak telenként
tucatszám megfagyni emberek. A történész, aki a publicisztika
műfajában is remek darabok alkotója, sok egyéb mellett azt szeretné, ha nem fagynának meg az emberek, ez pedig csak akkor lehetne így, ha valaki törődne velük. De nem törődik velük senki.
Majdnem azt írtam, a kutya se, pedig elolvastam kollégám riportját a Szeged környéki erdők emberlakóhói és abból kiderül, hogy a
kutyák, bizony, csakis és kizárólag a kutyák törődnek velük. Nem,
ez sem pontos. A rendőrök is törődnek velük, a szó szoros értelmében, hiszen nem hétköznapi törődést jelenthet a szolgálatos számára, amikor valamely belvárosi lyukból kell kijjebb szorítania a
hajléktalant, s nemkülönben az, amikor a peremkerületi erdősávba kell zarándokolnia, mert a késhegynél nem bírt megállni az erdőlakó „szomszédok" vitája. Továbbá törődnek velük a szociális
irodában, mint olvasom, hiszen az ott számon tartott 700 szegedi
hajléktalant személyesen ismerik. De hogyan törődjenek a megátalkodott szabadságpártival, aki fütyül a szállásra, s talpa alatt a
szél, mert Isten szabad ege alatt rak magának nejlonfészket ?

Az ország valamennyi önkormányzata ingyen kapott a napokban a Belügyminisztériumtól
papírból készült dobozt, amelyekkel a helyhatóságok a régi,
hagyományos
szavazófülkéket
egészíthetik ki, illetve helyettesíthetik. A papírfülke felső része
három oldalról zárt. Deér Ildikó,
a szegedi önkormányzat vezető
főtanácsosa lapunknak elmondta: Szegeden nem használják a
papírfülkéket a szavazókörökben. A város vezetése ugyanis a
régi, jól bevált és biztonságos,
függönyös szavazófülke híve.
Megtudtuk: a négy évvel ezelőtti
fülkéket már rendbe is hozatták,
a paravánokra például új függönyanyagot varrattak.
A Csongrád megyei területi választási bizottság a hét végén foglalkozott a papundekliből hajtogatható papírépítmények ügyével. A szabad demokraták delegáltjától, Jankó Attilától megtudtuk: a bizottság nem támogatja,
egészen pontosan nem járul hozzá, hogy a megye területén papírparavánokat használjanak a választáson, mert azok alkalmazásával nem biztosítható a titkosság. Huber Bertalan, a területi
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választási iroda vezetője úgy tudja, hogy Szeged mellett más településeken sem használják a papírfülkéket, amelyeket egyébként nem kötelező alkalmazni.
Huber ugyanakkor elmondta, tudomása szerint a választási bizottság csak ajánlást fogalmazhat meg, így nem tilthatja meg
az önkormányzatoknak a papír
szavazófülkék használatát.
Információink szerint a szegedi l-es, Il-es és III-as egyéni vá-

lasztókerülethez tartozó községek közül Kübekházán, Újszentivánon, Tiszaszigeten, Ásotthalm o n és Zákányszéken felállítják
majd a papírból készült fülkéket.
Bodó Imre tiszaszigeti polgármester lapunknak elmondta: a
faluban két szavazókör van, ahol
a két régi fülke mellett két papírépítményben is leadhatják majd
szavazatukat az állampolgárok.
Ásotthalmon négy szavazókört
alakítanak ki. Petró Ferenc pol-

A gerincén sérült artista saját felelősségére elhagyta a kórházat

A költöző cirkusznak ütközött

gármestertől megtudtuk, hogy a
településen kizárólag a papírfülkéket használják. Petró szerint a
kartonpapírból fölhúzott mobilfülkék biztosítják a titkosságot
és nem omlanak szét a választók
előtt. A polgármester szerint az
ásotthalmiak nem használják a
fülkéket, mivel olyan nagy alapterületű szavazókörökben adhatják le voksukat, hogy elég, ha elvonulnak valamelyik sarokba.
SZ. C . SZ.

A hajléktalannak nem kézbesít a posta. Kopogtatócédulát meg
szavazólapot sem. A hajléktalan tehát nemhogy polgár, de még
csak állampolgár sem bír lenni - kivéve, ha utána nem jár, hogy ő
is szavazhasson. De nem ez után jár, hanem kukázni. Akkor meg
minek járna őutána bármelyik szavazókért koslató párt ?
Sok polgári házban lett divat a szemétcímkézés.
A háziasszony
gondosan fóliázza, zacskózza az ételmaradékot és belecsúsztat
egy nagybetűs feliratot: ehető. Külön csomagolja a kiselejtezett
ruhaneműt, jól beköti, hogy ne elegyedhessen, ráírja: téh ruha.
40-es félcipó. Gyermeksapkák. Ágynemű. A használati tárgyakat
dobozolja, arra nem ír semmit. Látja, aki látja, hogy csorba tányér, festékszennyes törülközótartó, lecserélt lámpa, izzó nélkül.
A lelkiismeret-furdalás
jelei a kukában. Nekem úgy tetszik,
egyre több. Ha párt lennék, ezen
elgondolkoznék.

Közel a kormányhoz - Makón
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Nem állunk szövetségben
egyetlen politikai erővel sem, de
tagjaink véleményét közvetítve
fontosnak tartjuk, hogy áprilisban ne puszta szimpátiából vagy
ellenszenvből, hanem a programok mérlegelése alapján menjenek szavazni a magyar választók
- mondta Jámbor Zoltán a Politikai Foglyok Országos Szövetsége,
illetve az Országos Polgári Nyug-

díjas Egyesület makói szervezeteinek közös sajtótájékoztatóján.
A Pofosz makói elnöke a két
szervezet
képviseletében
elmondta, értékrendjükhöz a jelenlegi kormány programja áll
közel. Szimpatikus számukra az
elmúlt négy év gazdaságpolitikája és az is, amit a koalíció a
státustörvény révén a nemzeti
összetartozásért tett. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy véleménye szerint nincs értelme kis

pártra szavazni, mert a magyar
politikai életet két erő határozza
meg, így a kicsik n e m tudják a
választópolgárok érdekeit képviselni.
A sajtótájékoztató vendége,
Martonosi
György parlamenti
képviselő az elhangzottakhoz
hozzátette: kormánypárti képviselőként örül a nyilatkozatnak,
mert igazolva látja általa a polgári kormány szándékát például a
nyugdíjak komoly emelésére.

Kétszáz kötetes adomány Makay Gábor könyvtárából

A mexikói nagykövet Szegeden
S z e g e d e n járt t e g n a p Jósé Luis

H. nagykövet - akit családi kap-

boldog, hogy a m a g y a r

Martínez H., Mexikó magyarországi nagykövete.

csolat is fűzött Makay Gáborhoz,
hiszen édesanyjának a második
férje volt - kétszáz kötetet adományozott az SZTE Központi
Könyvtárának.
A diplomata hangsúlyozta:
családjában mindig fontos szerepet játszottak a könyvek, ezért

verseskötetek, szépirodalmi és
filozófiai munkák most visszakerültek eredeti tulajdonosuk
szülővárosába, ahol megfelelőképp értékelik őket. Ezzel a gesztussal a nagykövet a szegedi
egyetem kiváló mexikói kapcsolatait is erősíteni kívánta.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A nem megfelelő követési távolság okozta a balesetet.
Az Európa Cirkusz egyik artistája sérült meg a Mórahalom
előtt történt balesetben. A férfi
saját felelősségére elhagyta a
kórházat.
Szegedről Bajára tartott tegnap
reggel az Európa Cirkusz több
tucat járműből álló konvoja,
amikor Mórahalom közelében
egy kamion belerohant a cirkusz egyik kisteherautójába,
ami nekiütközött az előtte lévő
lakókocsinak. Az utat a rendőrség fél szélességében órákra lezárta, hatalmas torlódás keletkezett.
Ádám Rudolf, a cirkusz egyik
munkatársa pár kocsival előrébb
haladt a konvojban, de jól látta a
balesetet. - A kamionos végig agresszíven előzte a konvojt, majd
amikor egy lovas kocsi miatt az
előttünk lévők lefékeztek, ő már
nem tudott eléggé lelassulni, így
nekiütközött az előtte haladó
Volkswagen LT 35-ös kisteherau-

tónak, ami pedig a lakókocsinak
csapódott - mesélte a férfi.
A Volkswagent egyébként egy
fiatal, huszonéves artista vezette, akit gerincsérüléssel szállítottak kórházba. - Az unokatestvérem, Henrik ezzel keresi a kenyerét, egy komolyabb sérülés akár
pályája befejezését okozhatja.
Mindez csak azért, mert egy kamionos sietett - tette hozzá indulatosan Ádám Rudolf. - A kamionos nem volt tekintettel senkire, annyira agresszívan és felelőtlenül hajtott, hogy még egy
szemből érkező rendőrautót is
erős fékezésre kényszerített mondta a sérült fiú édesapja.
A lakókocsiban az ütközés pillanatában szerencsére senki nem
tartózkodott. Az azt vontató
Pontiac kisbusz hátsó ülésén
azonban három, hat-, nyolc-, és
kilencéves gyerek utazott. - Ha
nincs a lakókocsi, nem tudom,
mi lett volna. Akkor a kocsi hátuljában utazó gyerekeket találja

A diplomata délelőtt előadást
tartott hazája külpolitikájáról a
Szegedi
Tudományegyetem
(SZTE) Hispanisztika TanszéFotó: Karnok Csaba kén, majd találkozott Mészáros
Rezső rektorral. Délután az
el. Elképzelni sem merem. SZTE Központi Könyvtárában
Olyan erős volt az ütközés, hogy nyitotta meg azt a kiállítást,
még minket is majdnem nekilö- amit a Makay Gábor hagyatékákött az előttünk haladó kocsinak ból származó kötetekből állítot- idézte fel a balesetet a Pontiac- tak össze.
ban utazó fiatalasszony.
Máder Béla, a bibliotéka főigazKraj Henriket, a gerincsérült gatója köszöntőjében elmondta:
artistát a szegedi új klinika am- Makay Gábor 1913-ban Szegeden született. Eredeti családneve
bulanciájára szállították. Török
László, ügyeletvezető orvos el- Petrovics volt, amit családja mamondta: a fiatalembernek sérü- kói kötődése miatt magyarosított
lései miatt be kellett volna fe- később Makayra. A budapesti Faküdnie a klinikára, ezt közölték sori gimnáziumban érettségizett,
is vele. - A sérült végül úgy dön- majd jogi diplomát szerzett.
1937-ben a zsidótörvényekkel
tött, saját felelősségére elhagyja a
kórházat - tette hozzá a kezelő- nem törődve feleségül vette
Schwarcz Emíliát, aminek az lett
orvos.
A rendőrség információi sze- a következménye, hogy elbocsárint az artista nyolc napon belül tották állásából.
gyógyuló sérüléseket szenvedett,
Ettől kezdve fizikai munkát
csakúgy mint a kamion vezetője, végzett, majd 1956-ban Mexikóaki az ütközéstől beverte a fejét a ba emigrált. Legnagyobb bánata
szélvédőbe. A férfi ellen a rendőr- az volt, hogy hatalmas könyvtáség a nem megfelelő követési tá- rát itthon kellett hagynia. Kérévolság miatt szabálysértési eljá- sére rokonai megpróbálták kirást indított.
csempészni legkedvesebb köteteit. Ezek közül fosé Luis Martínez
A. T. J.

nyelvű

Máder Béla főigazgató, Jósé Luis M a r t í n e z H. és Anderle Ádám
tanszékvezető az egyetemi könyvtárban.
Fotó: Karnok Csaba
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Expedíció az egykori laktanya alatt - Vásárhelyen

Varga Mihály az új gazdasági modellről

Huszárok a föld alatt

MIEP-FORUM
Miért beteg a magyar egészségügy? címmel Kovács László osztályvezető főorvos, a Magyar
Igazság és Élet Pártja országos elnökségének tagja, Csongrád megyei elnöke, Csongrád megye 6.
számú választókerületének képviselőjelöltje tart lakossági fórumot ma este 6 órakor Hódmezővásárhelyen, a Mozaik Kamarateremben (Láncutca 5.).
B. TÓTH JÁNOS TÁRLATA
Szovicsné Kerepesi Zsuzsa, a Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatója
nyitja meg ma 18 órakor a Wagner Teaházban. (Szeged, Klauzál
tér 7.) B. Tóth János festőművész
kiállítását.
EPERJES HELYETT MOLNÁR
Eperjes Károly színművész betegsége miatt Molnár Gyula lesz
április 4-én a Szegedi Közéleti
Kávéház - Forum Szegediense
sorozat vendége. Az este 6 órakor
kezdődő zenés beszélgetés narrátora Gellérfi László, házigazdája
Rózsa Péter. Vendégként fellép a
Molnár D'ixiland.
A HARMADIK ÚT
Népi írók és a harmadik út címmel tartja rendezvényét a Népi
írók Baráti Társaságának dél-alföldi régiója Szegeden, az Osztróvszky utca 6. szám alatt.

A Dél-Alföldön
sincs csodaszer
Sikerének és újdonságának titka, hogy a polgári kormány sokkal
inkább épít a magyar kis- és középvállalkozásokra, m i n t korábban
- foglalta össze Varga Mihály pénzügyminiszter az új magyar
gazdasági modell lényegét tegnap, a makói Hagymaházban rendezett fórumán.

A kormány azért épít a vállalkozásokra, mert ezek képesek munkahelyeket teremteni, ezáltal bővíteni a termelést és a keresletet - mondta
Varga Mihály. A pénzügyi tárca vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ez a gazdaságpolitika rugalmas, alkalmazkodik a külvilág változásaihoz. Példaként említette, hogy a szeptember tizenegyediki terrortámadást követő nemzetközi lassulás hatásait egy Széchenyi-plusz címmel meghirdetett gazdaságélénkítő programmal igyekezett kivédeni. Ezért változásra, változtatásokra a jövőben is számítanunk kell a világgazdaság alakulásának megfelelően.
Nem ért egyet azzal az ellenzéki kritikával, mely szerint a gazdasági
növekedésből az átlagemberek semmit sem éreztek az elmúlt négy
évben - válaszolt egy kérdésre a pénzügyminiszter. Emlékeztetett arra, hogy a kormány .hivatalba lépésekor azt ígérte, hogy a gazdasági
növekedés többletforrásainak felét fogja az ország beruházásokra költeni, a másik felét pedig az életszínvonal növelésére. Statisztikákat
idézve megjegyezte, hogy nőtt a nyugdíjak és a bérek vásárlóereje. Tavaly például hatszázalékos reálértékben nőttek a keresetek.
A miniszter kitért arra is, milyen elképzelései vannak a polgári koalíciónak a dél-alföldi régió fejlesztéséről. Mint mondta, csodaszer
nincs, elsősorban az infrastruktúrát kell fejleszteni. A megelőző kormányok idején sajnos egy olyan autópálya-fejlesztés indult meg ebben a térségben, amelyről kiderült, hogy a magyar autósok számára
megfizethetetlen, ezért az új sztrádaszakaszokat már n e m koncesszióban fogják építeni. Varga Mihály ezen kívül nagy reményeket fűz a
családi gazdaságokhoz és a turizmushoz - ezek kiemelt támogatást
élveznek.
SZABÓ IMRE

A választások előtt öt nappal: sértő feliratok Szeged utcáin

Úgy, mint a háború után
Gazda-Pusztainé fotója az expedíció tagjairól. A kép bal szélén a férje.

Folytatás az 1. oldalról

Negyvennégy évvel ezelőtt egy régész egy hosszú,
beomlott végű vásárhelyi alagútba szervezett túrát az akkori vásárhelyi vezetőknek. Abban bízott, hogy így sikerül felkelteni a potentátok
érdeklődését a történelem iránt, s talán pénzt is
adnak a cukormajori ásatásokhoz. A régész jól
számított.

Egy egyetemista is bekapcsolódott a beszélgetésünkbe.
- Szerintem annak, aki kiragasztotta Szeged Belvárosában
ezeket a förmedvényeket, fogalma sincs, hogy valójában mit is
jelentenek ezek az ábrák, illetve
milyen hatást vált ki a járókelőkben - vette át a szót Kiss Gáspár.
A fiatalember úgy vélte, hogy
ezekkel az uszító plakátokkal

Gazda-Pusztainé
Zalotay Erzsébet, az egykoron
Vásárhelyen dolgozó Zalotay Elemér régész lánya,
a szintén régész Gazda-Pusztai Gyula özvegye lapunk írásait olvasva döntötte el: beszámol arról az
expedícióról, melyet férje vezetett 1958-ban az egykori huszárlaktanya, azaz a mostani Hód-Mezőgazda Rt. Serház téri épületének pincéjében.
- A férjem szervezte azt az expedíciót a volt huszárlaktanya alatti alagútba; mert az bizony az volt,
nem egyszerű pince - idézte fel emlékeit Gazda-Pusztainé Zalotay Erzsébet. - 1958 nyarán történt. A rendhagyó kirándulást a város és az állami
gazdaság akkori vezetői számára rendezte, azzal a
céllal, hogy bemutassa a legendát, s ezzel pénzt szerezzen a Cukormajornál megvalósult ásatásaira,
mert az állami támogatás vékonyan csorgott. Az
alagút lefelé lejtett, s nem a fő-, hanem a melléképületnél kezdődött. Hogy hol m e n t ü n k be, arra
ennyi esztendő után már nem emlékszem pontosan, de arra igen, hogy nem jutottunk a végére,
mert ott már beomlott.

Gazda-Pusztainé ma biztos abban, hogy a föld
alatti járatok egykoron katonai célt szolgáltak. Úgy
véh, hogy az 1753-as helyi, „utókuruc" Bujdosó-Törő-Pető-féle mozgalom után ide telepített
katonaság számára emelt laktanya föld alatti része
azt a célt szolgálta, hogy egy ostrom esetén a körülkerített épületből az alagúton keresztül kijutó huszárok hátba támadják az ostromlókat.
- Órfülkék voltak odalenn, az oldalfalba építve,
melyek magasabbak voltak, mint maga a járat,
ezekben elfért egy-egy ember, azaz a kívülről betolakodót lesből lőhették le, akik itt meglapultak - emlékszik vissza Gazda-Pusztainé, aki az expedíció
tagjait ábrázoló fényképet azóta őrzi. A rajta lévők
az épületben található Szalay-freskó alatt állnak.
- Olyan széles volt a járat, hogy a két kisgyermekemet magam mellett kézen fogva vezethettem
benne. Azt mondta az uram, hogy a huszárok elfértek benne a lovaikkal, már ha leszálltak a nyeregból. Előttünk mentek a férbak, s az erős lámpájuk
fénye a fejük fölött és oldalt átszüremlett hozzánk.
A mennyezetet alkotó csúcsívet a legmagasabb férfiak sem érték el. A részt vevő vezetők nagyon belelkesedtek, s a férjem így elérte a célját: lett pénz a
cukormajori ásatásra. A gazdaság akkori vezetője,
Hajdú László azt is elmondta a résztvevőknek,
hogy volt még egy alagút, de azt már elárasztották.
Hogy mivel - emlékezett Gazda-Pusztainé - , azt
már nem árulta el.
KOROM ANDRÁS

Mozoghat
az urna
A mozgásukban gátolt választópolgárokat saját kérésükre - a
szavazatszámláló bizottság legalább két tagja - mozgóurnával
felkeresi a választás napján. A
mozgóurna iránti igényt az érintettek, illetve rokonuk vagy ismerősük írásban kérheti a hódmezővásárhelyi választási iroda
Kossuth tér 1.1. emelet 3. ajtó címén, illetve telefonon az 530109 számon.

épp ellenkezőt ért(ek) el a kilétét
homályba tartó személyi ek) vagy
politikai csoport.
- Még a jobboldali szavazókat
is egy kicsit elbizonytalaníthatja
ez a nagyfokú pimaszság, a másképp gondolkodók szidalmazása,
megbélyegzése, amit ezek a plakátoknak sem nevezhető valamik sugallnak - mondta felháborodottan Gáspár.
Többen is ízléstelennek, sértőnek tartották a „leárulózós" ragasztmányokat. - Hogy jön vala-

ki ahhoz, hogy politikai beálh'tottsága miatt sértegessen embereket! - tette hozzá mérgesen a
neve elhallgatását kérő hölgy. A
két gyermekét sétáltató anyuka
szerint bárki is tette ki ezeket a
plakátokat, súlyosan meg kell
büntetni.
- N e m csak arra kötelezném,
hogy saját költségén kaparja le az
összeset, hanem még jókora
pénzbüntetéssel is sújtanám mondta végül.
KORMOS TAMÁS

Új szobor a makói
szökőkútnak
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Korona Szálló már megkezdett
rekonstrukciójával együtt Makó
történelmi főtere, a Széchenyi tér
is megújul - európai uniós pályázati támogatással - néhány éven
belül. A tér átépítése Makovecz
Imre tervei alapján érinti a sokak
által kedvelt szökőkutat is. Ez az elképzelések szerint - a meg-

szokottnál látványosabb lesz,
többek között egy értékes műalkotás is gazdagítja majd. Az új
szökőkút és az azt kiegészítő
Szarvasvadász testvérek című
kompozíció makettjét ma, szerda délután három órakor a városháza földszinti házasságkötő termében mutatja be az érdeklődőknek Mihály Árpád szobrászművész.

Sokan beadatták maguknak a védőoltást

Kiskórházat Csongrádnak?

Eddig elmaradt
az influenzajárvány

A helycserés ötlet hullámai

Noha a szakemberek tavaly őszszel Európa-szerte minden eddiginél nagyobb influenzajárványt jeleztek, a prognózis nem
vált valóra.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Talán nem elhamarkodott kijelentés: megúsztuk az influenzát,
túl vagyunk a kritikus időszakon. Az influenzavírusok támadására októbertől március közepéig lehet számítani, ebben az
időszakban működteti az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ANTSZ) a figyelőszolgálatot. A háziorvosok ezekben a
hónapokban nem jelentettek
egyetlen influenzát sem, csupán
felső légúti, hurutus tünetekkel
járó influenzaszerű megbetegedéseket. Januárban például Szegeden 800-1000 körüli volt az

influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Eddig még
hivatalos magyarázat nem látott
napvilágot arról, hogy miért maradt el a „várt" influenzatámadás, egyik lehetséges magyarázat
a tartós hideg lehet, a másik,
hogy sokan beadatták maguknak
az ingyenes védoltást.
Az ÁNTSZ járványügyi osztályának vezetője, Tombácz Zsuzsanna elmondta: a Csongrád
megyének juttatott 45 ezer adag
ingyen védőoltásból 3 ezer adag
maradt meg. Arról, hogy ennek
mi lehet az oka, kérdőív segítségével tudakozódik az ANTSZ a
megye háziorvosaitól.
Csongrád megyében egyetlen
fertőző agyhártyagyulladás volt a
téli hónapokban, egy 3 éves
mindszenti kisfiú kapta meg a
betegséget. Őt a szegedi gyermekklinikán meggyógyították.

„Megint hátba szúrták a várost!" így érezte a csongrádi
önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, Murányi
László, mikor értesült a helyi
kórházzal kapcsolatos legújabb
ötletről.

„A krónikusan beteg, létszáma
alapján fogyatékos kórházi osztályt jobban elviselnék, mint a
másikat, mely kevesebb orvossal működhetne és nem is lenne
csongrádi, hiszen Szentesről
jönne át - mondja Murányi
László, a csongrádi önkormányzat egészségügyi bizottságának
elnöke.
- Amikor értesültem a tervről,
rendkívül szomorú lettem. Ez
nem lehet igaz! Mi mindenben
veszítünk? - kérdezi Murányi. Ipart, szolgáltatást (gondoljunk a
Démászra, a Dégázra), most meg
az egészségügyben is?! Azt gon-

dolom, ha egyszer innen kimegy
a kórházi belgyógyászati osztály,
két-három emberöltő és más
szellemiség kell, hogy visszaszerezzük!"
Murányi László
komolyan
gondolja, hogy „a várost hátba
szúrták". Ő korábban jelezte az
intézményt fenntartó megyei önkormányzatnak, hogy a személyi
és tárgyi feltételek hiányoznak.
Több mint tíz éve n e m költöttek
a kórházra, Murányi szerint „tudatosan". így nem csoda, hogy
lepusztult, miközben ámították
a várost. Hiszen a kórház igazgatójától kezdve mindenki nyilatkozott: nem zárják be a „csongrádi kórházat", a belgyógyászati
osztályt! Az egészségügyi intézmény épülete valamikor bírósági
székháznak épült. „Aki ide bekerül, börtönben érezheti magát" érvel Murányi László. Ezért változatlanul a belosztálynak a bökényi rendelőintézetbe való köl-

töztetését szorgalmazza, azaz
egy kis kórház létrejöttét, mely
Szentessel kooperálva jól szolgálná a város és térsége mintegy 30
ezres l é l e k s z á m ú lakosságát.

Csongrád
polgármestere,
Molnár József n e m lát garanciát
arra, hogy a csongrádi belgyógyászati osztályon a létszám
föltöltődjön. Az ápolási osztálynak Szentesről Csongrádra való
helyezése, mely továbbra is a
kórház része marad, azért realitás, mert ezáltal a betegek helyzete is jobb lesz.
A megyei közgyűlés elnöke,
Frank József is számol azzal,
hogy a bökényi rendelőintézetbe kellene költöztetni a szentesi
kórház II. számú, vagyis csongrádi belgyógyászati osztályát.
Molnár József polgármester véleménye pedig az, hogy ennek
lehetőségét n e m kell végleg elvetni, de most n e m időszerű ezzel a megoldással foglalkozni.

Azért, mert ehhez komoly szakmai és pénzügyi vizsgálatokat
kellene elvégezni, valamint annak koordinációját, hogy a költségeket kik és milyen arányban
állják.
„Az önkormányzat - mondta a
polgármester - önmaga nem tudja vállalni az ezzel járó terheket."
Amennyiben a két osztály helyet
cserél, akkor az ápolási osztály
vezetőjének kinevezéséhez ki
kell kérni a csongrádi önkormányzati vezetés, a polgármester véleményét is, ugyanis Molnár József nem szeretné, hogy a
Il-es belosztály végleges megszüntetésének a gondolata bárkiben is fölvetődne.
„A legjobb megoldáson közösen, egymás érveit meghallgatva
és figyelembe véve gondolkodjunk" - javasolta a polgármester.
A betegek érdeke a legfontosabb
vezérlő elv.
BÁLINT GYULA GYÖRGY
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Eltiltották az óralátogatástól a dyslexiás kisfiút

Kizárható az iskolából
írás-, olvasás- és számolászavara miatt nem járhat iskolába
egy 13 éves kisfiú. Gábor szellemi képességei jók, éppen ezért
kisegítőbe sem küldhetik.

A tizenhárom éves Gábor egész
nap otthon ül, nézi a tévét, hallgatja a magnót, vagy kutyájával
játszik. Iskolába nem jár, mert
részképesség-zavarai miatt nem
tud együtt tanulni a többiekkel.
Lassan, kínlódva ír, számol és olvas. Az órákon nem vehet részt,
mert zavarta a többieket. Magántanuló: egyedülálló édesanyja készíti föl a negyedéves beszámolókra. Csakhogy az anya két műszakban dolgozik (napi váltásban), így
keveset lehet a gyerekkel.
A kisfiú egyedül képtelen tanulni. A leckét anyukája olvassa
föl neki. Gábor tíz percnél tovább
nem tudja összpontosítani a figyelmét; rövid szünet után folytatják a munkát.
Anya és gyermeke kálváriája
még Gábor óvodás korában kezdődött. Gábor szülei abban az
időben váltak el, s az édesanya
egyedül maradt három gyermekével. Akkor fedezték föl, hogy a
kisfiú nem rajzolt, játszott úgy,
mint a többiek. Úgy gondolták, a
furcsaságokat idővel majd kinövi
a gyerek, s Gábort az óvónők iskolaérettnek nyilvánították.
Az iskolában sem ismerték föl
azonnal a gyermek részképességzavarait, pedig az írással, olvasással, számolással már kezdettől nagyon nehezen boldogult. A
pedagógusok úgy látták, „Gábor
hanyag, mert nem foglalkoznak
vele eleget." A kisfiú két év múlva került először a tanulási képességeket vizsgáló bizottság elé,
ám a dyselxia még ekkor sem került szóba.
Tízéves korában minden addiginál súlyosabb fájdalom szakadt
a kisfiúra: nővére, aki anyja távollétében „pótmamaként" viselte gondját, és segítette a tanulásban, közlekedési baleset áldozata lett. Gábor azóta teljesen bezárkózott; a pszichológus szerint

a gyermek érzelmileg kiegyensúlyozatlan, depresszióra hajlamos.
Az iskolaváltás nem segített, a
tanulási nehézségek tovább fokozódtak: az ötödik osztályt ismét
új tanintézményben kezdte meg
a gyerek, akit ekkor már erősödő
kisebbségi érzések is gyötörtek.
A klinika gyermekpszichiátriáján tavaly nyáron vizsgálták ki
először a kisfiút (néhány hete újra befektették!. Itt állapították
meg a súlyos részképesség-zavart, hangsúlyozva, hogy Gábor
intellektusa ép, kisegítő iskolába
irányítása tehát nem indokolt.
Ebben klinikai pedagógus, pszichológus, pszichiáter - egyszóval
minden szakember
egyetért.
Ugyanilyen eredményt hozott a
képességvizsgáló bizottság újabb
vizsgálata is.
Az újabb iskolacsere sem hozott eredményt: az első félév
után csaknem eltanácsolták a
magántanulóként bejáró gyereket - végül csak az órák látogatásától tiltották el.
Gábor édesanyja szerint ezzel a
kör bezárult. Kisfia a kisegítőhöz
„túl okos", általános iskolába pedig nem járhat. Neki és dyslexiás
társainak nincs elérhető távolságban oktatási intézmény. Budapesten a középiskolás dyslexiások tanulhatnak. Kőszegen működik ugyan bentlakásos általános iskola, de az édesanya - akit
munkája Szegedhez köt - nem
akarja olyan messzire vinni kisfiát. Pedig Gábornak nagy szüksége lenne a kortárs közösségre.
Magánya csak még visszahúzódóbbá teszi.
A nevelési tanácsadó a számolászavar enyhítésében segít, heti
egy alkalommal. Az írás- és olvasási problémák kezelésére viszont nincs lehetőség.
Az anya már csak a hasonló
sorsú szülők összefogásában bízik. Reméli, hogy közös erővel
bebizonyíthatják:
gyermekeik
nem fogyatékosak, csupán mások, mint a többiek - ezért tanítani is másképpen kellene őket.
NYILAS PÉTER

E

Dugonics téri napfürdőzés

Kora nyári meleget hozott az április: mindenkiről lekerült a kabát, dzseki, pulóver. Az ingujjra vetkőzött fiatalemberek láthatták, hogy
idén is érdemes lesz szemügyre venni a trikóban feszítő lányokat...
Fotó: Karnok Csaba

Aranyhalért kínálják
a horgászbérletet
Egész éves, 2003-ra érvényes
horgászengedélyt ajánlott fel a
Városi Sportigazgatóság annak a
horgásznak, aki először „akasztja meg" a Maty-érbe telepített
aranyhalat. A narancssárga-fekete mintás díszhal, japán nevén:
koi, két héttel ezelőtt került a tó
vízébe. A véletlenül lehalászott
aranyponty eredetileg Ázsiából
származik, a legkorábban háziasított halfajták közt tartják nyilván. Mintázatuk eltérése alapján

több változatot is megkülönböztetnek a szakértők, de mivel
egyikük sem tenyészthető, a szegedi példány is valódi ritkaságnak számít. A Maty-érben élő
aranyhal körülbelül másfél kilós
és 35 centiméter hosszúságú. A
nyertes azonban nem viheti haza
az értékes halat, a sportigazgatóság ugyanis szeretné, ha másoknak is szerencsét hozhatna a
maty-éri koi, ezért a partra húzott halat visszaengedik.

Augusztusig felépül a Radnóti tornacsarnoka

Diáknevek az alapkőben

EGÉSZSÉGNAPOK
CSENGELÉN
Egészségügyi napokra várják az
érdeklődőket április 3-ától 5-éig
Csengelén, a faluházban. Mától
egészen péntekig számos vizsgálatot végeznek el helyben. Többek között lesz tüdőszűrés, vérnyomásmérés,
nőgyógyászati
rákszűrés, illetve megnézik a
vércukorszintet és a csontsűrűséget is. A rendelés 8-tól 13 óráig
tart. A csengeleiek április 5-én,
pénteken vért is adhatnak a faluházban 9 és 13 óra között.
KOZMA-KAMPÁNY ALGYŐN
Együtt a településünkért, régiónkért címmel kampánygyűlést
tart péntek este Kozma György.
A Csongrád megye 3. választókerület, Magyar Vállalkozók Egységpárt országgyűlési képviselőjelöltje hat órakor Algyőn, a Faluházban szeretettel várja az érdeklődőket.

A város és a g i m n á z i u m vezetői elhelyezik a beruházás alapkövét.
M á r augusztusban átadják a
Radnóti Miklós G i m n á z i u m
tornatermét, aminek alapkövét
tegnap tették le.

Tornateremmel, ötszáz diákot
kiszolgáló
étteremmel,
és
könyvtárral gazdagodik a Radnóti Miklós G i m n á z i u m . A tervezett beruházások összértéke
meghaladja a félmilliárd forintot. Az első lépcsőben, augusztusig megvalósuló tornacsar-

nok alapkövét tegnap Bartha
László polgármester és Mike
Csaba, az intézmény igazgatója
tette le. A fémhenger egyebek
mellett az intézmény jelenlegi
diákjainak névsorát is tartalmazza.
- N e m lett igaza azoknak, akik
csak kampányfogásként értékelték az önkormányzat törekvéseit
- szögezte le Mike Csaba köszöntőjét követően Bartha László, aki egykor radnótis diák volt.
A 283 millió forintért megva-
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NEM FOGAD
AZ OKMÁNYIRODA
A Belügyminisztérium központi
adatfeldolgozó, nyilvántartó és
választási hivatal utasítása alapján - az országgyűlési képviseFotó: Schmidt Andrea
lő-választás miatt - az okmányiroda április 3-án, szerdán n e m
lósuló tornacsarnok építéséhez a fogad ügyfeleket.
város kormányzati céltámogatást is nyert. A háromszintes PIHENŐ A CSILLAG TÉREN
épület illeszkedik a sétány palo- Padokkal, ivókúttal „berendetasorához. Akár két kosárlabda- zett", díszburkolattal kirakott pipályán is folyhat majd a küzde- henőhely épül Szegeden a tarjáni
lem, és kondicionáló terem is Csillag tér és a Lugas utca sarkán
működik majd a komplexum- - tájékoztatta lapunkat Makrai
ban.
László, a terület önkormányzati
Az ünnepélyes ceremónián képviselője. Az újságos- és jegymegjelent az intézmény legendás árusító pavilon mögötti terülehírű, nyugalmazott direktora, ten alakítják ki a közeli forgalomtól bokrokkal és fákkal véBánfalvi József is.
dett parkot.
K.B.

Kincsestár szegedi szerzőktől

Segítség a tanároknak
Folyamatosan bővülő tartalommal jelenik meg az az angoltanároknak készült segédtankönyv, amit szegedi, felsőoktatásban dolgozó pedagógusok állítottak össze.

Szegedi műhelymunka eredménye az Angol - Tanári Kincsestár
című
nyelvoktatási
segédanyag-gyűjtemény. A nyelvet oktató pedagógusoknak komoly segítséget jelent a Szegeden összeállított könyv, amit gyakorló tanárok írnak és szerkesztenek tudtuk meg Hódiné Jónás Erikától, a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Idegen Nyelvi Lektorátusának tanárától.
Hódiné elmondta, rendkívül
ritka, hogy országos kiadók nem
budapesti szakmai műhelyt bíznak meg tankönyv-, vagy segédkönyvírással. A már több mint
egy éve megjelent alapkötetet

használó tanároktól pozitív viszszajelzéseket kaptak.
- A kézikönyv kitűnően kiegészíti a nyelvóráinkon használt
külföldi kiadású tankönyveket.
A segédanyag a magyar diákok
igényei szerint, a magyarországi
vizsgarendszer
követelményeihez igazodva a kezdőtől a haladó
szintig felhasználható - mondta
a könyvet megjelenésétől használó Tóthné Ságodi Terézia, az
SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Általános Iskola angoltanára.
A „Kincsestár" egy folyamatosan bővíthető, tesztekkel, cikkekkel, képekkel és vetítőfóliákkal gazdagított könyv, ami az általános iskola 4. osztályától az
érettségiig hasznos segédléttel
szolgál a pedagógusoknak. A
könyv a sporttól az informatikán
keresztül a történelemig a nyelvvizsgák szinte minden lehetséges
kérdéskörét érinti, tudtuk meg
Hódiné Jónás Erikától.
I. SZ.

Hátsó ülés alatt volt
a marihuána
Több m i n t 160 jogsértő cselekményt derítettek fel az elmúlt napokban a vámosok. Az
elkövetési érték meghaladta a
14 millió forintot.

Utóellenőrzést tartottak a békéscsabai vámosok egy békési, exporttal és importtal foglalkozó
cégnél. Két szállítmányról is kiderült, hogy a vámkezelt vámáruknál nem a valós külföldi és
belföldi fuvardíjat tüntették fel,
így mintegy 10 millió forintos értéket eltitkoltak a fináncok elől.
Az ügyben csempészet alapos
gyanúja miatt indult eljárás. Egy
magyar kamionos viszont áru
hamis megjelölésének alapos
gyanúja miatt számíthat hoszszabb vizsgálódásra. A gyulai határállomásra
érkező
pilóta
ugyanis a benyújtott vámokmányokon szót sem ejtett arról,
hogy védett márkajelzésű farmereket fuvaroz. A pénzügyőrök az
563 darab nadrágot lefoglalták,
így a célállomáson már hiába
várták az 1,4 milliót érő szállítmányt. Bács-Kiskun megyében a
jövedéki ellenőrzések során értek

el sikereket a fináncok. A Kecskeméti Jövedéki Központ munkatársai Sz. S. ingatlanán egy illegálisan üzemeltetett gázlefejtőés töltő állomást fedeztek fel. Találtak itt gázfejtő szivattyút és 58
darab töltött gázpalackot is, s
mindez már vámraktárban pihen. A kiskunhalasi vámosok
pedig 780 doboz külföldről behozott cigarettát és 900 liter ásványolajterméket vihettek magukkal, állami megőrzésre, L. I.
fülöpszállási házából.
Kábítószerfogással kezdték az
áprilist a röszkei pénzügyőrök. B.
J. jugoszláv származású, ám ma
már osztrák állampolgárként
utazgató úr autójának hátsó ülése alatt 74,6 gramm marihuánát
dugott el. A 190 ezer forintot érő
kábszertől B. J. elköszönhetett, s
most azon tanakodhat ügyvédjével, mit is mondjon a kábítószerrel való visszaélés miatt induló
eljárás során.
Végül egy kis vámleltár: a
dél-alföldi pénzügyőrök lefoglaltak még 768 karton cigarettát,
115 liter italt, 76 liter tiszta
szeszt és 324 kiló kávét is.
B.Z.
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A panelházaktól néhány száz méternyire egy másik világ kezdődik

Fedél nélküliek árnyékvárosa Szegeden
Folytatás az 1. oldalról
- A legtöbbjüket én sem tudom,
pontosabban nem is merem
megközelíteni, veszélyesek a kutyák. Tehetetlen vagyok, csak a
töltésről nézem, ahogy kivágják
a fákat, pusztítják az erdőt, szemetelnek. A város körüli erdőkben legalább ötvenen, de talánszázan is élnek ilyen kalyibákban. A Kereskedő köz mellett
egész sátortábort építettek - fordul a gátról levezető lépcsőre Kiss
István.
A fák között újabb nejlontetejű

sátor. Hangos köszönésünkre
kopaszra nyírt, szurtos kezű fiatalember jön elő. Harmadmagával él itt, a telet is a kunyhóban
vészelték át.
- Jó itt nekünk, csöndes a hely.
Nem piszkálnak bennünket, pedig máshol gyakran még ránk is
gyújtották a házat - mondja Kovács Tibor, miközben élettársa,
Horváth Mária és barátja Kató
Zoltán is előbújik a fák közül.
Mária kezében csempült csésze:
kávét iszik. Nyugtatnak: bemehetünk, az ő kutyáik senkit sem
bántanak, nem úgy, mint a

szomszédé: onnan hét ebet vitt
el múltkor a sintér.
- Nem megyünk mi a hajléktalanszállóra, ott mindenünket ellopják - hajtja fel Tibor a sátor
bejáratát takaró rongyot. Odabent kellemes meleg, a linóleummal burkolt földön karnyi husángok támasztják az odú tetejét. Muzsika is szól: akkumulátor adja a rádiónak az áramot.
- Ezt is guberáltuk, mint mindent, amit itt lát.
Azt mondják Kiss István kérdésére válaszolva, hogy egyetlen
fát sem vágtak ki, csak a hulládé-

Zoltán, Tibor és Mária a téli mínusz húszfokos hidegeket is a kunyhóban vészelték át.

kot szedik a földről. Zoltán reménykedik: kőműves mellett
dolgozott, és most lehet, hogy a
fémhulladéktelepen
foglalkoztatják. Tibor és Mária már nem
is keresnek munkát, abban bíznak, hogy jövőre talán segélyt
kaphatnak.
- Itt a környéken legalább húszan, harmincan élünk így - számolgatják szomszédaikat, akikkel nemigen tartják a kapcsolatot, azt mondják, piszkosak, bolhásak. Nekik viszont egy teknőben ázik a piszkos ruhájuk, a
mosottak a fák között kifeszített
madzagon lógnak.
Mindent megtesznek azért,
hogy ember módjára élhessenek
saját világukban.
•
Közel hétszáz fedél nélkül élő
embert tart nyilván az önkormányzat szociális irodája. Szinte
valamennyit személyesen is ismerik. - A szociális munkások
csak felajánlhatják a segítségüket, senkit sem kényszeríthetnek hajléktalanszállóra - mondta Novkov Veszehnka. A szociális iroda helyettes vezetője szerint a hatóság tehetetlen azokkal
az emberekkel szemben, akik a
szabad, erdei életet választják.
Az utóbbi időben a rendőrségnek tucatnyi esetben adtak munkát a város környékén, elsősorban az ártéri erdőkben élő hajléktalanok, akik legtöbbször egymás ellen követnek el bűncselekményeket.
A Szeged környéki, állami tulajdonban lévő erdőket kezelő
Dél-alföldi Erdőgazdasági Rt. feladata a terület gondozása - tudtuk meg Vízhányó Lászlótól. A
társaság szegedi területi igazgatója hozzátette: hosszú ideje
folytatják a kilátástalannak tűnő
harcot az erdősávok megtisztítá-

Udvari mosókonyha: a tisztaságra is ügyelnek. Fotó: Miskolczi Róbert
sáért. Hiába szedik össze időről
időre a szemetet, a jelentős költséggel elvégzett munka eredménye tiszavirág életű. Az erdőkben
élő hajléktalanokat nincs joguk,
és lehetőségük sem elűzni.
- Hiába a folyamatos megfigyelés, az erdei utakra telepített sorompók, ezzel nem tudjuk meg-

gátolni, hogy erdeinkben a fedél
nélkül élők menedéket keressenek - fogalmazott Vízhányó
László. A szakember szerint csak
az erdészeti hatóság, az önkormányzat és a rendőrség összefogásával számolható fel az árnyékváros.
K.B.

Politikai hirdetés

Jogbiztonság
Velünk az ország!
DOMUS SZEGED ARUHAZ

NEMZETKÖZI
D O M U S SZÜLETÉSNAPI NYEREMENYSZELVENY
O Hol található a DOMUS SZEGED Áruház?
város
út
szám
© Meddig tart a 15-20 %-os árengedményes bőrgarnitúra-vásár
a DOMUS SZEGED Áruházban?

22 éves a DOMUS Szegeden!
D I A M O N D 2832

_

_

hifiszekrény
3 3 800 Ft helyeit

16 900 F f

KATTAN
ÚJSÁGTARTÓ
5980 Ft helyeit

2990

Ft'

50x100-as 3 9 0

Ft'

70x140-as

Ft"

IKIMUS-torta-kóstolá

Nyeremények:

SZEGEDI

'90

C A R D O NATURAI.
egészségcenteres m a t r a c o k
3 0 %

MENEDZSER-

közepette április 6-án, szombaton,

13 órakor!

1 db

értékű IKIMI S vásárlási utalvány

1 db

II000 Ft értékű D O M U S t á v i r t á s t utalvány

|

© Milyen szolgáltatásokat nyújtunk vásárlóinknak a DOMUS
\

Név:

Lakcím:

1 d b 10 000 Ft értékű D O M U S vásárlási utalvány
JÖJJÖN EL, ÜNNEPELJEN VELÜNK! V \ K II k U

Válaszait köszönjük! DOMUS SZEGED ÁRUHÁZ

HA/l \KBAN'

D O M U S SZEGED Á R U H Á Z Szeged, Dugonics tér 8 - 9 . Tel.: 62/549-390

8 órás munkakörbe.

© Lehel-e akár előleg nélküli hitelre is vásárolni a DOMUS
SZEGED Áruházban?

SZEGED Áruházban?

i

1

Olyan, 22-30 év közötti fiatalok
jelentkezését várjuk, akik alapfokú számítástechnikai ismeretekkel, középfokú olasz-nyelvtudással rendelkeznek és szívesen vennének részt egy fiatalokból álló, dinamikus csapat
adminisztrációs munkájában.
Jelentkezni a megjelenés
napján lehet 9-13 óráig a 62551-751-es telefonszámon,
Bencz Ákosnál.

www. vasárnapreggel.hu

DELMAGYARORSZAG
II. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM

ARA: 76 F O R I N T

Közvetlen a gyártótól

ASSZISZTENST

© Melyik és mennyibe kerül a legolcsóbb kanapé a DOMUS
SZEGED Áruházban?

engedménnyel!

AIETALUCON

KÖZPONTJÁBA

Q Milyen exkluzív spanyol bútorcsaládokat forgalmaz a DOMUS
SZEGED Áruház?

Keresse fel a Domus Á r u h á z a t április 3 - « . között, m e r t a születésnapi héten:
óriási választékkal • szenzációs születésnapi á r a k k a l v á r j u k : • M i n d e n n a p
m á s és m á s l e n n é k hihetetlen árengedménnyel. • Minden kedves látogatónknak
süteménnyel, vásárióinknak a j á n d é k k a l , a gyerekeknek léggömbbel kedveskedünk!
Töltse ki a nyereményszelvényt, legkésőbb április 6-án, szombaton. 12 óráig dobja be
az áruházunkban elhelyezett szülelésnapi ládába.'
A helyes válaszokat megtalálja áruházunkban. A sorsolás - a helyesen kitöltők között
- ünnepélyes

ISKOLAHÁLÓZAT KERES

© Milyen matracokat kínálunk az egészséges alváshoz a DOMUS
SZEGED Áruházban?

100% p a m u t T Ö R Ü L K Ö Z Ő K
különféle színekben
> A készlel erejéig!

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

2002. M Á R C I U S 31.

A Deímagyarország es a Délvilág hétvégi különszáma

Építkezéshez konténerbérlet
Szállítás, szeretet
Építés, telepítés

zszsizsáa
/

AIETALUCON
Fémszerkezeteket Gyártó
és Forgalmazó Kft.

)

H-6630 MINDSZENT

Szabadság u. 92-94. Pl.: 7.
Teleton/lex: (36) 62/225-652
Közvetlen tel.: 06-20/971-0956
E-mall: m0taluconOtl9zanet.hu wwwtlszan0t.hu/-m0taJucon

0n is gyűjti <
a Vasárnap Reggellapfejeket játékunkhoz?
Nem jutott hozzá húsvétkor újságárusnál
a laphoz? Ezért nem kell leiadnia a játékban való
részvételt. Vágja ki az itt ialalható lapfejet, amellyel
pótolhatja az esetleg hiányzó március 31-i számot!
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Küldhető közintézmények, iskolák, kápolna és katolikus templom

Kistelek 26 év után képeslapon
Önerőből készített városáról
képeslapot egy kisteleki fotós. A
városiak büszkék a kiadványokra, a terjesztést azonban eddig
senki nem vállalta.
Nem is tudtuk, hogy ilyen szép
Kistelek! Ezt mondják az itt élők,
amikor kézbe veszik a képeslapokat - idézte a városiak véleményét Nacsáné
Kovács Mária
fényképész. A Kossuth utcai fotóüzletét két évtizede üzemeltető
vállalkozó egyedülálló módon,
pályázati vagy önkormányzati
segítség nélkül, saját költségére
tervezte meg és készítette el Kistelek jellegzetességeit bemutató
képeslapokat.
- 1976 óta nem volt „saját" képeslapja a városnak, ami szerintem nagy hiányosság. Ugyan
több mint tíz éve, a település várossá avatására készült egy kiadás, de az sosem került közforgalomba. Ezért elhatároztam,
hogy összeállítok egy sorozatot mondta Nacsáné Kovács Mária.
A fényképezés mellett tájképfestéssel is foglalkozó asszonyt
már Szatymaz és Ópusztaszer
önkormányzata is felkérte, hogy
készítsen képeslapokat a településről. Egyébként egy-egy képeslapon 5-7 város- vagy épületrészlet is látható.

Kistelek, képekben elbeszélve.
mint százezer forintjába került a
vállalkozónak, aki szerint csak
hosszú távon, évek alatt térülhet
meg a befektetése. - N e m azért
csináltam, hogy meggazdagodjak, hanem szerettem volna, ha
méltó „szóróanyagon" jelenik
meg Kistelek. A legnagyobb elismerés, hogy a helybeliek örülnek

- Csaknem egy éven keresztül
gyűjtögettem a fotókat, többször
is előfordult, hogy a tekercsek végén kimaradó négy-öt kockányi
filmmel felkerekedtem, hogy
megörökítsem a város nevezetességeit - emlékezett vissza a fényképész. A képek összeállítása, a
szerkesztés és a nyomtatás több

Esély alapítvány a Bundestagban
Magyarnapot tartottak nemrégiben a Bundestagban.
A német parlamentben egyebek mellett méltatták a
szegedi székhelyű Esély a Stabilitásra Közalapítvány
munkáját, amely jelentős szerepet vállal a szegedi
folyamatként ismertté vált nemzetközi politikai
programban. Mécs László, az alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta: az alapítvány
elsősorban a délszláv térségben, a demokrácia intézményeinek megerősödésén fáradozó civil szerveze-

Miniszterelnöki

I

Sajtófőnök

Hivatal

I

Informatikai

K . F.

Kormánybiztosság

/

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság
tisztelettel meghívja önt

meg az e-kormányzatot!"

ILLYÉS SZABOLCS

W.A.

Öreg zongoristák klubja
időseknek, haladóknak
Minden hónap első csütörtök estéjén a régi zongoristák felöltik zakójukat, nyakkendőjüket, s a
Forrás Hotel nagytermében meg- és felidézik
azokat az időket, amikor még a Jegesben, vagy
valamelyik más szegedi bárban hajnalig szólt a
zongoraszó.

A közönség soraiból sokan még ezekről az eltűnt és
lassan-lassan feledésbe merülő szórakozóhelyekről
ismerik a zongoristákat. A középkorú és idősebb
öltönyös urak talán épp ezekre a dallamokra kérték
fel először azt a csinos lányt, akit most az alkalomhoz illő selyemruhájában, sokévi házasság után ismét a parkettre vezethetnek.
Szeged régi bárzongoristái annak idején nagyrészt egyetemi tanulmányaik mellett, keresetkiegészítésként zenéltek éjszakánként. A jelenleg ügyvédként, közgazdászként vagy orvosként „rendes
polgári foglalkozást" űző zongoristák azonban havonta egyszer újra megidézik azoknak a varázslatos
időknek a hangulatát. Arany János, Csanádi Lajos,
Lévay Endre, Mózes János, Polgár Gyula, Veress
László és Várnai Szilárd egymást követve ülnek a
hangszerhez, s felhangzanak a régi dallamok. Az
asztaloknál sok régi ismerős ül, pezseg a társasági
élet, mindent meg lehet itt tudni, ami az elmúlt
hónapban a városban történt, az információcserét
nem zavarja a muzsika. A középkorú és idősebb
korosztály hölgyeinek nagy örömére akad végre egy
hely, ahová párjukkal bátran elmehetnek szórakoz-

e-mall: baratha@ikb.meh.hu
web: www.ikb.hu

Meghívó

„Ismerjük

ményei, a város iskolái, oktatási
intézményei, valamint a nemrég
felújított kápolna és a katolikus
templom képei mellett azonban
a fotós tervezi a negyedik összeállítást is, amelyen a város újonnan épült nevezetességei lesznek
láthatóak.

Általános és középiskolások csapatai versenyeztek a Csongrád
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szegedi kirendeltsége által szervezett városi katasztrófavédelmi vetélkedőn.
A középiskolások között a Széchenyi István Gimnázium és
Szakközépiskola diákjai bizo-'
nyúltak a legjobbnak, a csapat
tagjai: Tóth Ádám, Tóth Szabolcs, Katona Tamás, Kaposvári
Zoltán, Nagy Gergely és Csanádi
Eszter, felkészítő tanáruk: Forrai
Sándor. A kisebbeknél az Orczy
István Általános Iskola diákjai
győzedelmeskedtek, a csapat tagjai: Almási Henrietta, Nagy Brigitta, Szélpál Dávid, Bata Viktor,
Dékány Péter, Maróti Balázs, felkészítő tanáruk: Bozóki Anikó.
A két első helyezett a Csongrád
megyei Polgári Védelmi Szövetség által felajánlott vándorserleget kapta jutalmul, és a Csonka
János Műszaki Szakközépiskola,
valamint a Csengelei Általános
Iskola csapatával együtt indulhatnak a megyei versenyen.
Az iskolákban folyó vészhelyzeti oktatáson a tanulók elsajátíthatják többek közt az elsősegélynyújtás alapvető fogásait,
megismerkednek a kézi oltókészülék használatával.

„Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs..."

teket, valamint az infrastruktúra fejlesztését segíti.
A kuratórium úgy döntött, hogy anyagilag támogatja
a szabadkai rádió magyar szerkesztőségét, az adai
székhelyű vajdasági vállalkozásfejlesztési és információs irodát, a zentai és a törökkanizsai önkormányzatot, a szabadkai Kiss Lajos Néprajzi Társaságot és a nagybecskereki ifjúsági klubot, de támogatja
azt a belgrádi civil kezdeményezést is.

1024 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 11/b
Telefon: 4412514
Fax:
4412502

neki, szépnek tartják és dicsérik
- fogalmazott Nacsáné.
A kiadványból háromezer példány készült, de a terjesztéssel
problémák vannak, hiszen eddig
sem a kisteleki posta, sem a papírbolt nem rendelt a fotóüzlettől. Három különböző összeállítás készült el: Kistelek közintéz-

Iskolások
riadóztattak
Szegeden

c.

rendezvényére.

Téma:
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság eddigi eredményei. Az Elektronikus
Kormányzat Program mérföldkövei, különös tekintettel a Kormányzati Portál és az
elektronikus aláírásról szóló törvény gyakorlati megvalósítására.

Résztvevők:

ni, s felvehetik azt a nagyon csinos ruhát, ami épp
ilyen alkalmakra való: színházba túl merész, de
azért bálba mégsem illik.
Alig hangzik fel az első sláger, máris a táncparkett közepén terem az első páros, majd követi őket
a többi is. Nehéz is úgy ülve maradni, hogy régen
hallott, kedves dalunkat játssza a zongorista. Aki
épp nem zenél, az jó vendéglátóként üdvözli az
újonnan érkezőket, s közben érdekes részleteket is
elárulnak a bárzongoristák életéről. Az éjszakai bárokban mindig a vendég az első. Kérjen bármit, azt
kapásból, kottakeresgélés nélkül el kell kezdeni játszani, ezért a több ezer számból álló repertoárt folyton bővíteni kell. Ez, bármilyen hihetetlen is, egy
bizalmi állás. Thdni kellett, hogy a törzsvendégeknek mit kell játszani, mikor szőke, mit, amikor
barna kedvesével tér be, s hogy nem szabad megismerni és széles mosollyal üdvözölni, amikor a feleségével érkezik. Mesélik, több olyan vendég is volt,
aki dugipénzét a bárzongoristánál tartotta, s a biztonsági tartalékhoz csak hó végén nyúlt. Az éjszakában bármi megtörténhetett - alapvető elvárás
volt a zongoristával szemben a diszkréció, legalább
annyira, mint a billentyűk ismerete.
A tisztes úri közönség a zene lágy dallamára viszszaidézi a régi táncos esték hangulatát, s a könnyű
vacsora után, úgy éjfél felé azzal a kellemes tudattal »
indulhat haza, hogy egy hónap múlva, bármi történjék is, felhangzik majd a kedves dal: „Szeressük
egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs...".
WAGNER ANIKÓ

Dr. Erényi István kormányfőtanácsadó
Kleinheincz Gábor - MeH IKB, Elektronikus Kormányzat Főcsoport, főcsoportfőnök
Mehlhoffer Tamás - MeH IKB, Kormányzati Portál, szerkesztő
•
Baráth Andrea - MeH IKB, sajtófőnök

Időpont:
2002. április 4., 13 óra

Helyszín:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - Díszterem
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

I

Sík Zoltán
kormánybiztos
MINISZTERELNÖKI HIVATAL
INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSÁG

R.S.V.P.: PRESS&INFORM Public Relations Kft., Nagy Gergely, (06-1)470-2064
Kérjük, hogy a rendezvényre hozza magával meghívóját!

Évente találkoznak az öreg zongoristák.

Fotó: Miskolczi Róbert

Tisza-party

A DELMAGYARORSZAG

ES A D É L V I L Á G M E L L É K L E T E

FIATALOKNAK - SZERKESZTI

A rövid szöveges üzenetekben új teret kap a nyelvi játékosság

Szerelmi vallomás mobilon
ALUSTASAGES KENYELMESSEG
ARRA INDÍTOTTA AZ EGYMÁSSAL
MOBILTELEFONON KERESZTÜL BESZÉLGETŐ FIATALOKAT, HOGY A
TÖBB GOMBNYOMÁSSAL ELŐCSALOGATHATÓ ÉKEZETES BETŰKET ÉS
ÍRÁSJELEKET MÁSSAL HELYETTESÍTSÉK. EZÁLTAL MEGSZÜLETETT
AZ SMS-NYELV

HEGEDŰS

SZABOLCS

Szoktál sms-ezni?
TOMAJ
-Szoktam, persze, de n e m sokat.
Hasznos dolog az sms, hiszen
vannak olyan dolgok, amelyeket
sokkal könnyebb írásban elmondani. Az igazán kellemetlen dolgokat is jobb röviden, írásos formában közölni, mivel n e m tudnak rá azonnal válaszolni. így el
lehet kerülni a vitatkozást is. Naponta csak egy, legfeljebb két rövid üzenetet küldök, hiszen ha
valakivel meg akarok beszélni valamilyen fontosabb dolgot, akkor inkább felhívom. Szoktam
kapni rajzos üzeneteket is, amiket általában továbbküldök.

„szija miahlyzi h v? 1 * talizzunk
már! 2moro de vhol? sokpsy
:-))))" Vagyis: Szia! Mi a helyzet,
hogy vagy? Egyszer találkozzunk
már! Holnap délelőtt valahol?
Sok puszi. Ilyen sms-üzenetekkel bombázzák egymást nap
mint nap a boldog mobiltelefon-tulajdonos fiatalok az idősebb generációk nagy-nagy megrökönyödésére, s a magyar nyelv
őreinek felháborodásától üldöztetve. A jelenség olyannyira terjed, hogy tudományos vizsgálatok is folynak már e tárgyban.

ILDIKÓ
- Nekem még nincs mobiltelefonom, így nem szoktam sms-ezni
sem. Ha lenne mobilom, csak
akkor küldenék sms-t, ha olyan
rövid és fontos üzenetet akarnék
közölni valakivel, amiért nem
érdemes felhívni és sokkal több
pénzt elkölteni. Csak ennek látom értelmét. Például ha egy találkozót beszélünk meg, vagy egy
találkának megváltozik az időpontja vagy a helyszíne. A környezetemben szinte már mindenkinek van mobiltelefonja, így biztos vagyok benne, hogy hamarosan veszek egyet én is.

Szörnyülködni teljesen

MÓNI
- Igen, szoktam sms-ezni, kifejezetten hasznos és praktikus dolognak tartom az információcserének ezt a fajtáját. Röviden,
gyorsan és viszonylag olcsón lehet kommunikálni a mobilos
üzenetek segítségével. Ha bővebben kell megbeszélnünk valamit,
akkor természetesen inkább felhívom a másik felet, annak nem
látom értelmét, hogy hat-hét, vagy még több üzenetet váltsunk,
akkor már jobban megéri, ha beszélünk egymással. Persze, ha a
másik fél kérdez valamit, arra muszáj válaszolni.

felesleges
Az elmúlt héten zajlott Szegeden a XII. magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus az
egyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolai karán, ahol
több előadás is foglalkozott a
rövid szöveges üzenetek nyelvezetével. Az alkalmazott nyelvész megmarad a jelenség feltérképezésénél, n e m ítélkezik a
tapasztaltak felett. Szörnyülködni felesleges is, hiszen az
egyik előadó, Ács Péter adatai
alapján az sms-ek szövege nem
lazul annyira, m i n t gondolnánk: legtöbbször van elég idő

Telefonon keresztül is szövődhetnek szerelmek, de a személyes együttlétet a mobil sem helyettesíti. (Fotó: Karnok Csaba)
arra, hogy nyomogassuk a billentyűket, ha akarunk, figyelünk az ékezetekre és a kis- és
nagybetűk használatára is. A
lustaság és kényelmesség viszont arra indít, hogy a több
gombnyomással előcsalogatható ékezetes betűket és írásjele-

MIMIKA ES ERZELEM SZOKEPEKBEN
Az sms-szóképeket legtöbbször akkor érthetjük meg, ha
az egészet kilencven fokkal
jobbra elforgatjuk. Ezek a jelek
alkalmasak például az emberi
külső leírására:
-:-) punk vagyok
@:-| hullámos hajam van
#:-) borzas hajam van
&:-) göndör hajam van
r:-| lófarkam van
V) ~ o/ szemüveges vagyok
(nem kell elforgatni)
:-() bajuszom van
:-# fogszabályzóm van
:-)) tokás vagyok
: - ) # # nagy szakállam van
:-)8 jól öltözött vagyok
d:-j baseballsapkám van
C:-| szerény vagyok, de okos
<:-I tompaeszű vagyok
Mimikát és érzelmeket is kifejezhetünk sms-sel:

;-) kicsintás
8-] Hűha!
:-& Eláll a szavam!
:-/Kötve hiszem!
>:'-( sírás
0 - S - < Sietek.
:-S Zavarban vagyok.
(:-... Majd megszakad a szívem!
:-t Rosszkedvű vagyok.
:-e Csalódott vagyok.
S végül néhány szerelmes
szókép:
< 3 szeretlek (szív)
:-> Pokolian jól nézel ki!
<§)}->-->-- rózsa
:* puszi
:-)(-: csók
>:-< Megőrülök érted!
:-C Tényleg nagyon hiányzol!
<3-) ló éjszakát!

RANDIZOK FIGYELMEBE! TOVABBRA IS
VÁRJUK LEVELEITEKET. UGYANÚGY HIRDETHETTEK, MINT EDDIG: A MELLÉKELT
ÁBRÁT VÁGJÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ
ÜZENETET TARTALMAZÓ. NÉVVEL, CÍMMEL ELLÁTOTT BORÍTÉKRA. NEVETEKET,
CÍMETEKET NEM KÖZÖUÜK, AZ ÜZENETEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM
VÁLLALUNK. A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ:
RANDI-ROVAT!
ROMANTIKA
Az „Őszinte kapcsolat" jeligére
üzenem: Szia! Köszönöm, hogy

írtál. Ha neked jó az időpont, találkozzunk a soron következő
hétvégén, szombaton du. 5-kora

ket helyettesítsük valami hasonlóval,
vagy
egyszerűen
hagyjuk ki. A karakterekkel is
spórolni kell, hiszen számuk
véges, ha viszont e takarékoskodásból valamilyen félreértés
adódik, azt csak újabb sms-ek
küldésével lehet tisztázni - s ez
megint csak pénzbe kerül. A
diákoknak pedig általában idejük van több.

Ha kitör a szellemesség
A főiskolás Szabó Eszter rövid
felmérésének tanulsága szerint
kis találékonysággal rengeteg
információt és érzelmet lehet
sűríteni ebbe a néhány karakterbe. Idősebbekkel, új sms-partnerrel szemben távolságtartóbbak a fiatalok, nem alkalmazzák
az egymás között használatos
rövidítéseket.
A
bensőséges
nyelvhasználat közeli barátok
közt a leggyakoribb, főleg ha valamelyik félből kitörni vágyik a
szellemesség, s tudja, hogy a
másik vevő erre. A kiejtés szerinti betűírás (lmntm), a rövid,
diáknyelvi szavak (talizzunk), a
szóelemzés helyesírási elvéről
való megfeledkezés (nemtőm,
jáchacc), a gyakori nyelvi fordulatok új keletű rövidítései (h
v=hogy vagy, +bux=megbuksz,

w = 0 6 3 0 , 4szemközt, 7vége,
m i n d i , d = d e és de=délelőtt,
+ =meg, + ' = még) mind-mind
lehetőséget adnak arra, hogy takarékoskodjunk a karakterekkel, s aztán a fennmaradó helyet
a puszi, a kacsintás és a grimaszok ezernyi fajtájával gépeljük
tele. A mosoly végtelen nagyságú lehet :-))))))))), ugyanígy a
szomorúság is :-(((((. A puszi
posse, psy vagy :*, illik belőle
sokat küldeni. Az angoltudás
sem árt néha, ha meg akarjuk
fejteni az üzenetet: t h n q = t h a n k
you, I8r=later.

Minden titokban marad
Udvarolni, szerelmet vallani is
kiválóan lehet sms-ben, hisz
minden titokban marad, nem remeg meg a hang, jól megfontolhatunk minden fontot. Ha meg
visszautasítást kapnánk, majd
azt mondjuk, hogy bocs, tulajdonképpen rossz számra küldtem az sms-t, nem is neked akartam. Az sms-ben virágba szökkenő kapcsolatok képe némiképp
utópisztikus lehet, de az mindenképp vigasztaló, hogy a kapcsolat legfontosabb aktusainál
még mindig személyesen kell
megjelennünk.

KERESEM
AZ IGAZIT
18 éves, 185 cm magas, szentesi
srác vagyok. Szeretnék megismerkedni egy őszinte, romantikus lánnyal, aki korban hozzám
illő, és komoly kapcsolatra vágyik. Szeretek zenét hallgatni,
nagyokat sétálni, de a diszkót
nem kedvelem. Káros szenvedé-

IMRE
- N e m szoktam sms-ezni, ehelyett inkább az ingyenes internetes üzenetküldőket használom,
mivel kevés a pénzem. Az biztos,
hogy a rövidítések miatt az
sms-ek hemzsegnek a helyesírási
hibáktól, manapság azonban az
informatika világában, azt hiszem, ez n e m más, mint szükséges rossz: olcsón, gyorsan, röviden információt adni és kapni.
Nagyon bele lehet merülni az sms-ezésbe, szinte fanatizálja az
embereket, leginkább a fiatalokat. Látom, ahogy ülnek az autóbuszon, és elmélyülten, a külvilágról megfeledkezve leveleznek.

MISS SAIZAAR

RANDI-rovat
Móra Ferenc Múzeum előtt. Ha
nem jó a hely vagy az időpont, írj
másikat, „Romantika" jeligére.'

IBOLYA
- Nekem még csak egy hónapja
van mobiltelefonom, eddig csak a
legszükségesebb, igazán fontos és
lényeges dolgokra használtam.
Képüzeneteket, vagy vicces grafikus üzeneteket nem szoktam
kapni, sem küldeni. Ha már írok
valakinek, megpróbálok minél
tömörebben fogalmazni. Jó dolognak tartom a mobilt is és az
sms-t is. Jó, ha bárki el tud érni, az viszont nagyon kellemetlen,
ha lemerül a kártyám és n e m tudom feltölteni. Akkor kifejezetten zavar és idegesít, hogy n e m vagyok elérhető ismerőseim számára.

lyem nincs. A jelige: „Keresem
az igazit!"
RENDEZVOUS
IN SZEGED
23 éves, 182 cm magas, szegedi
fiú vagyok. Szeretnék megismerkedni olyan, 19-22 év körüli, csinos lánnyal, aki szereti a romantikus sétákat, a jó bulikat, és talán még a tartós kapcsolatot is.
Ha felkeltettem az érdeklődésedet, kérlek, írj erre a jeligére:
„Rendez vous in Szeged!"

HETVEGE
26 éves, szegedi, tanuló és dolgozó srác vagyok. Hétvégenként
szeretek diszkóba, buliba járni.
Keresek egy olyan csinos lányt,
aki szintén kedveli a bulizást, és
szívesen felfedezné velem az erre
alkalmas helyeket. írj „Hétvége"
jeligére!
NÁRCISZ
Szegedi, 21 éves, átlagos külsejű
srác vagyok. Egy helyes arcú, jó
alakú, kedves lányt keresek, akivel kellemesen eltölthetném a
szabadidőmet. Ha elmúltál 16,
de még nem vagy 21, s a magas-

ságod 153-163 cm közötti, akkor írj! Elsősorban könnyű, laza
kapcsolatra vágyom, de a komolyabb kapcsolat sem riaszt! A jelige: „Nárcisz".
ÁMOR
VÁSÁRHELYEN
Vásárhelyi, 173 cm magas lány
vagyok. Szeretek sétálni, sportolni, moziba járni, de bulizni is
kedvelek. Keresem azt a 16- í 7 év
körüli, vásárhelyi srácot, aki szívesen megismerkedne velem. Ha
ilyen vagy, és felkeltettem a figyelmed, akkor írj az „Amor" jeligére!

SZERDA, 2002. ÁPRILIS 3.

T

A -

P A

R T

Y

„Nem azért zenélünk, hogy meggazdagodjunk belőle"

OLVASSATOK MINDENNAP!

Cserebere aprót
Az apróhirdetési újság jól olvasva felér egy szociológiai kismonográfiával, egy pszichothrillerrel, egy pornómagazinnal, egy vicclappal és egy történelmi kalandregénnyel, s mindezt egyszerre. A pár
soros szösszenetek szerzőinek jogait sértve az eredeti szöveg helyesírásán néha változtat a kiadó, s a csiszolt mondatokban sajnos nem mindig csillanhat fel az alkotói szándék és elképzelés. A
fejezetcímekben felbukkan minden, amire az ember vágyhat,
amit megvásárolna, amitől szívesen megválna, s legújabban az is,
amit szeretne megkapni ajándékba. Lakás, kecske, autó és hozzá
garázs, sírhelybérleti jog, műbőr fotel, feleség, etetőszék, egyszer
használt menyasszonyi ruha, fikusz, fekete lánycica, szerető, bidé, fatőkés zongora, kettős hasznosítású vörös jérce, mikrofilm-leolvasó, brazil csodaparadicsom, munkahely, cintányér,
alacsony kamatú kölcsön, söröskupa, porcelán kutya.
A magyar irodalomban nagy hagyománya van a cserebere hirdetéseknek. Nemzetünk jelleme világosan megmutatkozik e ponton: el nem adható, de szemétre sem vethető „még jó lesz az valamire" tárgyainktól egy hasonlóan hasznos dologért cserébe szívesen megválnánk. Ez remek üzletnek ígérkezik, pénzkímélő is ráadásul, s a dolgok értékét nagyban befolyásolhatja a személyes
fellépés. Amit meguntunk, elcseréljük valami ígéretesebbre: fűnyírót osztályozott kavicsra, légpuskát alumíniumra, motor nélküli Polski Fiatot árpára, Trabant alkatrészt száztojásos keltetőre,
tévét sertésre. Kompromittálódott képviselőjelöltet olimpiai bajnokra, varrógépet kockakőre, kolbászt müzlire és egy kritikus pillanatban országot lóra.
M. S.

Érettségireform
A kormány arról döntött, hogy
2005-től emelt szintű érettségit
tehetnek azok a tanulók, akik
2001-ben kezdték meg középfokú tanulmányaikat. Ez az érettségi egyetemi felvételinek, az
emelt színtű nyelvvizsga pedig
államilag elismertnek számít
majd.
A kétszintű érettségi vizsgán
magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, történelemből,
továbbá egy szabadon választott
idegen nyelvből és egy szabadon
választott másik tantárgyból adnak számot ismereteikről a diákok. A megreformált érettségi
tartalmilag gyökeresen szakítani
kíván az eddigi gyakorlattal. Az
akadémikus tudás helyett a
munkaerőpiac által megkövetelt
tudás irányába akar elmozdulni
- fogalmazott az oktatási minisztérium helyettes államtitká-

I S Z

ra. Hozzátette: a kétszintű érettségi bevezetésének egyik célja az,
hogy követelmény-rendszerében
érvényesüljön a tudás értelmezésében bekövetkezett változás.
Az emelt szintű érettségi független vizsgabizottság előtt zajb]c
majd. A tárgyilagos megítélés érdekében adott tantárgyból különböző szakmai bírálók, illetve
bizottságok értékelik a diák írásbeli és a szóbeli teljesítményét.
Az emelt szintű idegen nyelvvizsga - az eredménytől függően
- közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgának íelel majd meg. A továbbtanulás szempontjából kiemelten fontos az emelt szintű
érettségi vizsga eredménye. Ennek alapján határozzák meg a
felvételi pontokat a felsőoktatási
intézmények, amelyek 2005-től
nem tarthatnak tantárgyi felvételi vizsgát.

Smafu, az IQ-punkzenekar
SMAFU - FRAPPANS ELNEVEZES
EGY ZENEKARNAK. LEGALÁBBIS ÍGY
GONDOLTA HÁROM SZEGEDI SRÁC,
AKIK NÉGY ÉVE JÁTSZANAK EGYÜTT.
A MAGUKAT IQ PUNKOKNAK NEVEZŐ EGYETEMISTA FIÚK SZABADIDEJÜKET ÉS PÉNZÜKET IS ALÁRENDELIK A ZENÉLÉSNEK.
- Vagy egy helyben állnak, vagy
összevissza egymásnak ugrálnak. Ezt bulinak hívják? - kérdezte az egyik fiatal lány barátnőjétől a szegedi Ifjúsági Házban. A Smafu elnevezésű szegedi
punkegyüttes koncertjén ugyanis élesen elkülönült egymástól a
„műértő" és a laikus közönség.
(A lányok valószínűleg ez utóbbi
csapathoz tartoztak.) A műértők
önfeledten pogóztak, ami köztudottan nem a társastánctanfolyamok egyik közkedvelt táncstílusa. A szelídebb rajongók pedig
a terem hátsó részében meghúzódva énekelték együtt a számokat kedvenceikkel.
A Smafu három tagja - a 22
éves Lepahin Péter (Mozart), a
20 éves Popovics Gergely Milán
(Pogesz), és a szintén 20 esztendős Gyüdi Sándor - 1998 szeptembere óta játszik együtt. Hogy mikor és hogyan alakultunk, mi inspirál minket, hányan vagyunk, ki, milyen hangszeren játszik, és miért ezt a stílust választottuk, azt most ne
kérdezd meg. Ezeket gyújtsd öszsze az internetről - kaptam az
utasítást Mozarttól, amikor a
koncert után elkezdtünk beszélgetni az öltözőben.
Összegyűjtöttem: a csapat
1998-ban alakult. A fiatalemberek azért játszanak punk és rock
stílusban, mert ezeket a műfajokat szeretik. „Jó kis zene, és lehet
rá ugrálni is" - nyilatkozták az
egyik internetes újságnak. A
Smafu elnevezést pedig frappánsnak találták. Ennyi.
A múlt szerdai koncert a fiúk

Smafu-tagok: Gyüdi Sándor, Lepahin Péter (Mozart) és Popovics Gergely Milán (Pogesz). (Fotó: Karnok Csaba)
szerint lehetett volna jobb is. Túl sok volt a fény, és túl nagy a
hely - magyarázta Mozart. A
kedvezőtlen körülmények sorát
még az is gyarapította, hogy
Gyüdi Sanyi lábát, mint kiderült, szorította a cipő, ezért végig
mezítláb kellett játszania.
- Annyira, de annyira szeretjük a zenélést, hogy m i n d e n t
alárendelünk, a szabadidőnket
és a pénzünket is - magyarázták a smafusok, akik maguk
gyűjtötték össze a pénzt első

Sztársztori Krisz Rudival
A fiatal énekes már négyévesen tudta, hogy a zenével fog pénzt keresni. A legelső fellépése ugyan még
elég bátortalanra sikeredett - három számon keresztül csak a szintetizátort nyomogatta, de egy
hang sem jött ki a torkán - , mostanra már a színpad nélkül el sem tudná képzelni az életét. Legújabb videoklipje kedvéért pedig lemondott eddigi
konszolidált külsejéről is.
Új maxilemezéhez, a Szerelem neked egész más-

hoz természetesen klipet is forgatott Rudi, amelyben nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy punkká változik. Hatalmas színes taréja volt, és még egy
piercinget is lövetett az állába. így közlekedett két

napon keresztül a városban, és bizony sokszor el
kellett magyaráznia, hogy miért is néz ki így. A
punkságnak a feltűnéskeltés mellett voltak egyéb
„nem kívánt mellékhatásai" is.
- Az még csak hagyján, hogy a hajam miatt csak
oldalt fekve tudtam aludni, de a piercing miatt ezután is voltak még álmatlan éjszakáim - mesélte
Rudi. - Az államba lőtt ékszerre ugyanis ránőtt belülről a bőr, ezért az eltávolítás egyetlen módja a
műtét volt. Ennek ellenére nem bántam meg ezt a
kis átváltozást, jó volt kipróbálni. De azért jobb,
hogy a piercing már nincs az államban.

Szórakozzunk együtt!

Szombati siralomvölgy
OLD TIMERMUSIC CLUB
A Tóth Bagi Band lép színre április 3-án, szerdán este a Dugonics
utca és a Brüsszeli körút sarkán
álló zenés
szórakozóhelyen,
méghozzá neves vendéggel: Alapi István, az Edda együttes valaha volt legjobb gitárosa erősíti a
csapatot. Énekel: Marcsi. Csütörtökön Ez Gáz! koncert, pénteken a Smarties lép fel és Czutor
Anett dalol mellé. Szombaton
folytatódik a fergeteges jugó-bulik sorozata. Hétfőn, április 8-án
Maruzsenszki Endre és barátai
szolgáltatnak kávéházi és táncházi muzsikát.
FILMKLUB
A SZOTE-klubban minden szerdán délután 6 órától remek filmeketvetítenek, április 3-án például a 10 dolog, amit utálok benned című opuszt.
NÉPTÁNCGÁLA
Vasárnap délután 3-kor kezdődik

a nagyszínházban a Százszorszép
Gyermekház által szervezett
néptáncgála. Az autósok figyelmét ezúton is felhívjuk arra,
hogy nagy figyelemmel kerülgessék vasárnap délután az arra járó
sokszoknyás-kiscsizmás-lajbis
csöppségeket.
ROCKKLUB
Szombat este a rockklubban (Juhász Gyula Művelődési Központ) Niu, Siralomvölgy és Bodicsek közös koncert kezdődik este
8-kor.
MAGYAR SHERLOCK
A Közéleti Kávéház rendezvényeinek sorában Nekünk sem
(nyolcvan)8! - Legendák és előítéletek: magánnyomozók és vagyonőrök Szegeden címmel esz. mecsere kezdődik e két nagyszerű foglalkozás képviselőiről péntek délután 6 órakor a Royal
Szállóban. Vendégek: a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyo-

mozói Szakmai Kamara Csongrád Megyei Szervezetének tisztségviselői, azaz Német Ferenc elnök, Beslin László, a magánnyomozók alelnöke és Ódor Zsolt
biztonságtechnikai alelnök. Beszélgetőtársak: Vass Imre és Zoltán Csaba, a Rádió88 szerkesztő-műsorvezetői.
SZENTIVÁNÉJI
ÁLOM
Vasárnap este 8-tól ismét látható
a nagyszínházban a Szentivánéji
álom című színmű. Az előadás
bérletszünetes, tehát elképzelhető, hogy kapható még jegy.
VERSÜNNEP
„Világosítsd föl gyermeked!"
círpmel a szegedi vers ünnepére
hívnak mindenkit a Bálint Sándor Művelődési Házba (Temesvári krt. 42.) április 4-én, csütörtökön este 7 órára. Közreműködik: Andódy Olga, Dálnoky Zsóka, Kiss Ernő és Sándor János.

T.K.

Tűcsereprogram
Tűcsereprogramot indít a kábítószerfüggők számára az Ifjúsági
és Sportminisztérium áprilisban.
A drogosok egyelőre két budapesti intézmény bejáratánál automatából vásárolhatnak majd
steril tűt és fecskendőt. Topolánszky Ákos, a tárca helyettes
államtitkára elmondta, hogy az
ártalomcsökkentést szolgáló ú j
programmal a kábítószerfüggő fiatalokat akarják megóvni a súlyosabb fertőzésektől, például a
hepatitis C-tól vagy az AIDS-től.
Topolánszky Ákos elmondta
azt is, hogy a tűcsere program keretében utcai szociáüs munkások is felkeresik majd a drogfüggőket. Jelezte, hogy az ifjúsági és
az egészségügyi tárca egyeztetéseket folytat az úgynevezett Metadon-program ingyenessé tételéről is. Eszerint a terápiás intézményekben, orvosi javaslatra a
terápián résztvevőknek ingyenessé válna a drogfogyasztásról
való leszokást segítő szer, a Métádon.

CD-jükre, ami tavaly novemberben jelent meg. - Nyolcvanezer forintból csináltattunk jó
néhány darabot, majd amikor
mind
elkelt,
a
bevételből
megint készíttettünk
párat.
Lassan m á r 150 darabot eladt u n k a Kis- és nagykálmánkodások című lemezünkből - tette hozzá Mozart és Pogesz.
- N e m azért zenélünk, hogy
meggazdagodjunk belőle, han e m hogy jól érezzük magunkat. Ez a mai volt az ötvenki-

lencedik koncertünk, és addig
csináljuk, ameddig élvezzük mondta a három Smafu-tag,
akik egyébként egyetemre járnak és ezért IQ-punkoknak
tartják magukat. A rajongók
megnyugtatására a fiúk hozzátették, m á r készül legújabb
C D - j ü k Tré címmel. - Ez lesz a
harmadik albumunk. Azért választottuk ezt a címet, mert olaszul hármat, magyarul pedig '
gyengét, bénát jelent.
A. T. J.

NEKED SZOL A ZENE!

Shakira, a latin zene
legújabb csillaga
Shakira a latin zene legnagyobb új csillaga. A kolumbiai származású énekesnőt Európában ugyan még csak most ismerhettük
meg, a latin-amerikai országokban azonban már négy albuma jelent meg, amelyeket 8 millió példányban a d t a k el. Laundry

Service című, javarészt angol nyelvű új lemezével az Egyesült Államokat is pillanatok alatt meghódította, annak ellenére, hogy ahogy ő mondja - az angol kiejtéssel akad még némi problémája.
A 13 dalt tartalmazó album első kislemezdala, a Glória Estefannal írt Whenever, Wherever az USA-ban hetek óta a tíz legjátszottabb szám közé tartozik, és az albumot pillanatok alatt platinalemezzé érlelte. Shakira latin gyökerekből táplálkozó popzenéjében igen erőteljesen jelen van a rock is. A fantasztikus hanggal
és előadói tehetséggel megáldott 24 éves énekesnő egyébként
szerzője, vagy legalább társszerzője dalainak, és az album összes
dalszövegét ő írta.
T.K.
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

7
Törődik-e az egészségével <

LASZLO LAJOS,
nyugdíjas
(Szentes):
- Sajnos, mostanában elég sokat
kell vele törődnöm, hiszen beteg
vagyok. Beveszem azokat a
gyógyszereket, amiket felírt az
orvos, de szedem a Béres-cseppet
is. Szerencsére jó étvágyam van,
úgy gondolom, felépülök. Sokan
nagyon könnyelműek, nem vigyáznak az egészségükre, aztán
később jelentkezik a baj.

ROZMISNE BOHM EDINA
gyesen lévő anyuka
(Szentes):
- Természetesen rengeteget törődöm a családunk egészségével, és
a magaméval is. Hiszen amikor
az egészségről beszélünk, a jövőre
gondolunk, a szülőknek nagyon
fontos, hogy minél tovább támogathassák gyermekeiket. Otthon
könnyű ételeket főzök, például
roston sült húst, de kerül az asztalra gyümölcs, zöldség is bőven.

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

•

DANCSO ADRIAN
egyetemista
(Eperjes):
- Én nagyon régóta nagyon sokat
törődöm az egészségemmel, hiszen
rendszeresen
focizom.
Most tagja vagyok Budapesten az
egyetemi csapatnak. Ami a táplálkozást illeti, azzal akadhat némi gond, mert bizony azt szeretem, ha édesanyám jó dús, tartalmas ételeket főz, ugyanis állandóan éhes vagyok.

DELO-NAGY FERENCNE
nyugdíjas
(Szentes):
- Úgy gondolom, egyre többen,
de még mindig kevesen fordítanak kellő figyelmet az egészségükre. Mennék orvoshoz, ha volna valami bajom, de hála istennek, nincsen. Szerintem a táplálkozás a legfontosabb, hiszen
nem mindegy a szervezetünknek, hogy mikor és mit eszünk.
Persze ez részben pénzkérdés is.

POSTABONTAS

Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (Szilágyi utca
felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374, vagy 104.

Az idén is figyeljünk
a tűzelhalásra!

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

A tél jelentősen károsította gyümölcsöseinket. Az őszibarack, a
cseresznye, a szőlő szenvedte el a
legnagyobb fagyhatást, ennek ellenére n e m kell megfeledkeznünk gyümölcsöseink növényvédelméről.
A szőlőben a levélatka okozhat
problémát, ugyanis a megmaradt
rügyekbe vándorolnak a kártevők, így súlyos fertőzést idézhetnek elő ültetvényünkben. Ellenük a lemosópermetezés nyújthat megfelelő védelmet.
Az elmúlt években megye szerte nagy pusztítást okozott a monília a meggyfákon, aminek nyomait még most is láthatjuk. A
betegség virágzáskor fertőz, és a
nedves, csapadékos időjárás kedvez a fertőzésnek. Elhúzódó virágzáskor indokolt a kétszeri permetezés, hogy minden virág védve legyen.
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is fokozott figyelmet kell
fordítani a tűzelhalásra (Erwinia
arnylovora). E kórokozó zárlati
károsító, amely ellen minden
termelőnek, tulajdonosnak, és
területhasználónak kötelező a
védekezés, valamint a megjelenést köteles bejelenteni a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnak. A vegyszeres védekezésnél
nagyon fontos a megelőzés, ami
almástermésűeknél a virágzás
előtti rezes kezelésből áll. A betegségre a növények a virágzás

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

CIKKÜNK VISSZHANGJA

Strígák és/vagy boszorkányok
Nyílt levél di. Bartha Lászlóhoz, Szeged polgármesteréhez és Kövér
Lászlóhoz, a Fidesz alelnökéhez a „striga" ügyben:
Alsóvároson születtem és ott élek 65 éve. Eletem folyamán sokszor
érte megpróbáltatás Alsóváros polgárait, gazdálkodóit, egyháztagjait,
iskolanővéreket és természetesen családomat is. Most, némi gondolkodás után, a Délmagyarország február 22-i számában „Uszító röplapok Alsóvároson" címmel cikk ösztönzött a levélírásra.
Minimálisan sem volt megalapozott az a „hír", ami a városunkon
is túl, az egész országot bejárta a tv, rádió, újságok naprakész jóvoltából. Ha csak sima röplapról esett volna szó, talán nem emeltem volna
fel a hangom, de másról van szó, amit mint városvédő polgár és alsóvárosi már nem tudok elviselni. Becsületemet és minden alsóvárosi
polgár becsületét sértette az a nyilatkozat, melyet a cikkben dr. Bartha
László polgármester tett: „Kövér László nemrégiben strigáról, boszorkányokról beszélt... a Fidesz alelnökének beigazolódtak szavai, mert
a striga itt van közöttünk."
A „striga" szó önállóan nem létezik egyetlen lexikonban, értelmező
kézikönyvben, vagy idegen szavak gyűjteményében. Az Ú j Magyar
Lexikon 347. oldalon végre megtaláltam a „boszorkányok" fejezeténél beépítve. A lexikon ezt írja: „Kálmán magyar király törvénye tagadta az állattá átváltoztatni tudó boszorkányfélék |ún. strigóik) létezését, s tiltotta azok üldözését. Rendelkezése azonban nem vonatkozott az ártó, rontó boszorkányokra. A legtömegesebb magyar boszorkánykivégzés 1728-ban a szegedi volt, egyszerre 13 boszorkányt (6
férfit és 7 nöt) égettek el. A felvilágosodás Európa-szerte véget vetett a
boszorkányüldözésnek; Magyarországon Mária Terézia és II. József
szüntették meg. A férfi boszorkányt garabonciásnak és táltosnak is
nevezték." Alsóváros történetéhez nemcsak a paprikatermelés tartozott, hanem a Tisza töltés és a Tisza között elhúzódó ártérnyúlvány
is, amit mi szegediek „Boszorkányszigetnek" hívtunk és hívunk most
is. Kövér Lászlónál azonban még ma is léteznek strigák és boszorkányok. Nem vagyok jogász, nem tudom, hogy Kálmán magyar király
törvényét törölte-e a jelenlegi kormány, de ha nem, akkor több mint
200 éve lezárt „boszorkányüldözést" nem kellene újra elkezdeni. Ezúton kérem Bartha László és Kövér László urakat, hogy - a békesség
jegyében is - fejezzék ki sajnálatukat és kérjenek elnézést az alsóvárosi polgároktól a történtek miatt.
SZILÁGYI ÁRPÁD
VÁROSVÉDŐ POLGÁR

TISZTELT OLVASÓINK!
A választások befejezéséig n e m 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.

időszakában a legérzékenyebbek, ugyanis minden virág meleg, nedves időjárási viszonyok
között potenciális fertőzési hely.
A Csongrád Megyei Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat idén is az
egész megye területén átfogó
előrejelzést végez, a védekezés
optimális idejének meghatározására.
Egyes körték virágzása rövidesen megkezdődik. A virágzás időszakában is szerepe van a megelőző védekezésnek Kasumin 2 L
vagy Aliette 80 Wp készítmények kipermetezésével. A megelőzésen kívül kiemelten fontos
az előrejelzésre alapozott célirányos védekezés.
A permetezést az előrejelzés
alapján kell elvégezni, a vészhelyzet létrejötte után 24 órán
belül. Kérjük a termelőket, kerttulajdonosokat, hogy virágzás
idején figyeljék a helyi médiákat,
ahol közzé fogjuk tenni a betegség elleni védekezés pontos idelét.
Szántóföldön a rágcsálók (mezei pocok, hörcsög) okozhatnak
problémát.
Jelenleg még lehetséges a védekezés ellenük, mivel a növényeknek gyér a lombozata. Később
már a sűrű állományban nem
eredményes a védekezés.
Csongrád Megyei Növényés Talajvédelmi Szolgálat
Hódmezővásárhely

Nagyhét a kardiológián
Az idei nagyhetet a szegedi 2-es belklinikán, a kardiológiai osztályon
töltöttem, betegen. Mégis szépen készülhettem a húsvétra. Az orvosok figyelmességének, odaadásának, a nővérek és ápolók megható
együttérzésének, türelmes gondoskodásának köszönhetően. Hogy
miből vannak ezek az emberek, nem tudom, vagy mégis: csupa szívből, lélekből. Hogyan is telne tőlük másképp egész napi robotjukban
még annyi biztató mosolyra, bátorító hangra is, ami bizony sokszor
többet jelent bármilyen pirulánál. így állnak helyt az osztály dolgozói
akkor is, ha olykor türelmetlen, izgága beteggel van dolguk, de így teszik a dolgukat akkor is, amikor anyagilag és erkölcsileg gyalázatosan
nem becsüli meg őket a társadalom. Én a magam módján csak ennyit
tudok tenni. Orvosok, ápolók, drága nővérek, köszönöm!
(Név és cím a szerkesztőségben)

E-MAIL ÜZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a
következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.
Krupiczer Irma, az SZDSZ 6. sz.
vk. országgyűlési képviselőjelöltjeként jelezni kívánom, hogy a
március 27-i hírek rovatban tévesen jelent meg a nevem. A vezetéknevem valóban kissé nehezen megjegyezhető, de az Irma

név talán érthető. Vagy esetleg
hihetetlennek tartják egyesek elsősorban férfiakra gondolok - ,
hogy a mai durva kampányban
egy nő veszi a bátorságot és versenyre kel? Márpedig ez a valóság. Nő létemre mérem vállalni a
nehéz, de nemes feladatot, szolgálatot. (A névelírásért elnézést
kérünk, természetesen nem volt
szándékos. A szerk.)

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívhaló a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat.
V-FON
Kormányosné, nyugdíjas olvasónknak is kellemetlen élménye
volt a 184-es ingyenesen hívható
telefonszámmal kapcsolatosan.
Miután a hölgy mozgásában korlátozott, szeretett volna kérni
ezen a telefonszámon keresztül
valamilyen tájékoztatót az új díjcsomagokról. Az ügyfélszolgálatos munkatárs hangneme n e m
illett egy komoly szolgáltató céghez, mondta. Ezenkívül olvasónk nem tartja elfogadhatónak,
hogy a V-fon számlák fizetési határideje nem veszi figyelembe a
nyugdíjak postázási idejét.
BÉKETELEP
Makra Imréné olvasónk Béke-

telepről telefonált. Elmondta,
hogy jelenleg folyik a csapadékvíz-elvezető csatorna építése. A
terv szerint a Kassák utca páros
oldalán levő házak közül n e m
mindegyik előtt készül el a csatorna. Dr. Mécs László, a terület képviselője elmondta, hogy
jelenleg ez a helyzet, de április
elején lesz egy lakossági fórum,
ahol e l m o n d h a t j á k véleményüket az ott élők, illetve szakmai
egyeztetésre is sor kerül a város
szakemberei és a kivitelező cég
között.

PANNON
•»»»»

Az

élvonal.

GSM

H0R0SZK0P
Q C ^ KOS: Ma tombol önben a kaland(vágy, ezért olyan tettekre is kapható, amikre egyébként csak a fejét ingatná,
és a szemét meresztené felháborodásában.

/ w \ MÉRLEG: Munkahelyén
sikerül
w w í végre elismerést kivívnia magának,
amiben lubickol, mielőtt tovább haladna a
megkezdett úton, s elérné a holtpontját.

BIKA: Egy apró ajándék, egy kis
figyelmesség, s mindenki jobban
érzi magát, sőt egyenesen turbékoló galambokra hasonlítanak a párjával.

T f c ? SKORPIÓ: Ezen a napon szokta
I meghozni felelős döntéseit, amikre
később méltányos büszkeséggel emlékezik.
Ma nem követi ezt a tendenciát.

IKREK: Ma egészen új lendületet
Ivesz karrierje, s ebben határtalan
optimizmusának újabb győzelmét látja. Társakat keresve, ünnepelni indul.

J k C NYILAS: Ha rámenős lenne, már
r ^ i I régen fellendíthette volna az életét,
de miután csak sóhajtozik az „el nem érhető lehetőségek" után, általában helyben
marad.

^ ^ RÁK: Ma ahhoz van ereje, hogy a
^ ^ I legszükségesebbeket elvégezze. A
sűrű időjárás-változás sem használ hangulatának, s a körülményei sem rózsásak.

á c * BAK: Egy beszélgetés során eszébe
^ J k i jutnak olyan gondolatok, amelyekkel új vállalkozást indíthatna. Beszélje meg
otthon társával.

&

OROSZLÁN: Ötleteivel meggyorsítIhatja munkáját, s ezzel komolyabb
anyagi bázist teremthet magának. Sokat
gondol gyerekkorára, s néha elérzékenyül.

VÍZÖNTŐ: Ön tudja, hogy kivel és
T f l l i h o l kellene találkoznia ahhoz, hogy
elérje személyes céljait, de sajnos egészen
másképpen alakul a mai napja.

SZŰZ: Befektetései zűrösen alakul^ ^ í n a k , gyors lépéseket kell tennie,
hogy mindenképpen mentse a helyzetét. Viszont semmit sem tesz a jó közérzetéért.

HALAK: Ma szoros barátságot köt* ^ í h e t emberekkel, ha hajlandó a
szimpatikusabb énjét ébren tartani. Este
üzleti vacsorára hivatalos.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
TEODORFLÓRA
Április 1., 7 óra 20 perc, 3920 g.
Sz.: Zenukó Zsuzsanna és Teodor István (Szeged).
KATONA LAURA GRÉTA
Április 1., 112 óra 40 perc, 2870 g.
Sz.: Papp Éva és dr. Katona Tamás (Szeged).
GAZSÓ HANNA BIANKA
Április 1., 16 óra 20 perc, 2930 g.
Sz.: Szilágyi Csilla és Gazsó Imre
(Békésszentandrás).
KADNÁR TAMÁS
Március 31., 16 óra 20 perc,
2920 g. Sz.: Dóczi T ü n d e és Kadnár Róbert (Szeged).
SZÓRÁTH MILÁN
Március 31., 17 óra 50 perc,
4350 g. Sz.: Kovács Mária és Szóráth László (Sándorfalva).
BIHARI VIKTÓRIA
Április 1., 13 óra 53 perc, 3580 g.
Sz.: Dura Zsuzsanna és Bihari
János (Hódmezővásárhely).
MAKÓ

KOLOMPÁR BARBARA
Március 29., 22 óra 40 perc,
2650 g. Sz.: Daróczi Margit és
Kolompár Árpád (Makó).
PÓCSI BEATRIX BLANKA
Április 1., 14 óra 45 perc, 2700 g.

Sz.: Pipicz Katalin és Pócsi Gyula
(Makó).
PERNEKI LÁSZLÓ
Április 1., 19 óra 15 perc, 2950 g.
Sz.: Molnár Ildikó és Perneki István (Csanádpalota).
BORKA MARCELL
Április 2., 1 óra, 3250 g.'Sz.: Varga Rozália és Borka László (Makó).
SZENTES
KOVÁCS KINGA
REBEKA
Március 29., 13 óra 4 perc, 2960
g. Sz.: Kántor Andrea Edit és Kovács Zoltán (Martfű).
CSENDE KRISZTINA
Március 30., 19 óra 5 perc, 3740
g. Sz.: Katona Ilona és Csende
László (Felgyő).
VIDA ISTVÁN
Március 31., 15 óra 15 perc,
3650 g. Sz.: Lakatos Izabella és
Vida István (Szentes).
ÁGOSTON RÉKA
Március 31., 18 óra 50 perc,
3790 g. Sz: Szolga Adrién és
Ágoston Gábor (Szentes).
KEREPESI LEVENTE
Április 1., 6 óra, 3050 g. Sz.: Görög Ilona Piroska és Kerepesi
Sándor (Csongrád).
Gratulálunk/

Pollenjelentés
Virágoznak a színpompás, illatos
virágú gyümölcsfák, díszfák.
Ezek egyikének sem allergén a
virágpora!
A szélporozta fák közül már
lombosodik a nyírfa, bár levelei
között még mindig ontják az erősen allergén pollenszemeiket a
barkák. A közepesen allergén fűz

és a kőris virágporai vannak még
nagyobb számban a .levegőben.
Szinte majd egy hónappal korábban virágzik a dió és itt-ott megjelentek a nyárfa túlságosan nem
kedvelt termései, a fehér magszőrökkel.
Számíthatunk még a tölgy pollenjének megjelenésére is.
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TELEVÍZIÓMŰSOR
Ml
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat.
143.9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05
Örök Időkre Portugál tévéfilmsorozat. 44 12.00
Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 13.00
Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségj magazin 13.30 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 14.00 Romamagazin 14.30 Tengerparti álmok Francia tévéfilmsorozat. 2 15.00
Magyarország 2 0 0 2 Magyarok Bukarestben
1530Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat 56
Bajba jutott jó barát
16.15 100 kép a XX. századról
Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 51.
16.30 Mai hitvallások
17.00 Szószóló Balázs Géza
é s Grótsy László anyanyelvi
műsora
17.30 Századunk
18.00 Híradó hatkor
18.10 Az olvasás éve
18.15 Esti m e s e
18.40 Chicago Hope Kórház
Amerikai tévefilmsorozat, 60.
19.25 Szót kér a természet
19.30 Híradó e s t e

1 9 . 5 3 Sporthírek, Időjárás
2 0 . 0 0 Balázs-kabaré
2 0 . 3 5 TS Bajnokok Ligája
labdarúgó-mérkőzés
2 2 . 4 5 Aktuális
2 3 . 0 5 Híradó este, Időjárás
2 3 . 1 5 Théma
2 3 . 3 0 Kultúrpercek
2 3 . 4 0 TS Bajnokok Ugájaösszefoglalo
0 . 3 0 Kárpáti krónika
0 . 3 5 Világhíradó

TV2
5 . 5 0 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág9.00-11.50 Délelőtt a TV 2-vel
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikóifilmsorozat9 . 4 5 Rosalinda Mexikói filmsorozat 1 0 . 1 0 Segíts magadon! 1 0 . 4 0 Közvetlen
ajánlat 1 1 . 4 0 Mi, magyarok 1 X 5 0 Maggie Amerikai vígjátéksorozat 1230Sabrina Amerikai romantikusfilmvígjáték1 4 . 4 0 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.00 Szeretni beindulásig Spanyol-argentinfilmsorozat1 5 . 3 0 Barátok és szerelmek Mexikói filmsorozat
1 6 . 0 0 Luceclta Argentin
filmsorozat
1 6 . 3 0 Sebzett szívek Mexikói
filmsorozat
1 7 . 0 0 Claudia Talkshow
Liptai Claudiával
1 8 . 0 0 Aktív A TV 2 magazinja

18.30 Tények Hírműsor
19.05 Jó barátok Amerikai
vígjátéksorozat
19.35 Nincs kegyelem A leggyengébb láncszem
20.05 Benny Hill-show
20.30 Activtty-show
2 X 2 0 Boros-Bochkor-show
22.20 Magyarország választ
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Baywatch - A rémület
éjszakái Német-amerikai
krimisorozat
0.35 Az ígéret földje
Amerikai filmsorozat
X 2 5 Aktív A TV 2 magazinja
2.10 Mi, magyarok
2.30 Vers éjfél után

RTL Klub
6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (ism.) 9 . 1 0 Topshop 9 . 2 5 Julieta Mexikóifilmsorozat,2 9 9 . 5 0
Teleparti 1 0 . 4 0 Top-shop 1 X 3 5 Delelő Vidám
show. Benne: 1 2 . 0 0 Híradó - Déli kiadás 1 3 . 1 0
Teleparti 1 4 . 0 0 Hélene és afiúkFrancia filmsorozat, 1 1 6 . 1 4 . 3 0 Kalandos nyár Francia kalandfilmsorozat, 1 2 1 5 . 3 0 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 1 5 3 5 Receptklub 15.45 Milagros Peruifilmsorozat.210.
1 6 . 1 5 C s a k egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték
1 6 . 2 0 Vad szenvedélyek

17.10
18.00
18.30
18.55
19.25
19.55
20.25
22.05
22.55
23.15
23.45
0.25
0.55

Mónfca A kibeszélőshow
Találkozások Sztármagazin
Híradó - Esti kiadás
Legyen ön is milliomos!
Fókusz Közszolgálati magazin
Barátok közt Magyar
filmsorozat, 1495-1496.
Szupermozi: Delta Force V.
- Terroristák markában
Michael Hayes
Híradó - Késő esti kiadás
Antenna Euroatianti magazin
Hype Amerikai
vígját ék sorozat
Fókusz, Időjárás-jelentés
(Ism.)
Divatklip

Duna TV
5 . 3 0 Indul a nap 8 . 4 0 Gazdakör 9 . 1 0 Talpalatnyi zöld 9 . 4 0 Halld, Izrael! 1 0 . 1 0 A kutakról Magyar ismeretterjesztő film 1 0 . 3 0 Választás 2 0 0 2
1 X 5 0 Híradó, vers 12.10 Élő egyház 1240Heuréka! 1 3 . 1 5 2 5 éves a Kolozsvári Táncház
1 3 . 5 5 Magyarok az emberevők földjén Magyar ismeretterjesztő sorozat 1 4 . 2 5 A holnap világa Angol ismeretterjesztő sorozat 1 4 . 5 5 Ami igaz, az
igaz 1 5 . 1 0 Magyar történelmi arcképcsarnok Bakfark Bálint 1 5 . 4 0 Csak nektek, avagy költői piros
tojások Stílusparódiák 1 6 . 0 0 25. szélességi fok
délre Francia tévéfilmsorozat 1 6 . 5 5 Öt órai zene
1 7 . 0 0 Kalendárium 18.00 Híradó, sport 1 8 . 3 0

"Közzététel"

Az ember hisz ezt-azt. Gondolja így-úgy. Aztán, ha tudomást szerez erról-arról, rájön, hogy másképpen van,
bizony nemritkán elcsodálkozik.

Úgy tűnik, a múlt sikeres és balszerencsés korszakainak
megítélésében mi, magyarok immár egyetértésre jutottunk egymással. Történelmünk legfényesebb fejezeteinek legtöbbünk Mátyás király és Szent István király ko-

rát tartja, míg a legfélelmesebbnek az ötvenes évek kom"
munista diktatúráját és a török hódoltság százötven évét.
Korábbi felmérésekben a Kádár-korszak is előkelő helyen szerepelt a pozitív megítélésű korok listáján, főleg
az idősebb megkérdezettek körében. Érdekes, hogy e
korszak az egyedüli, amelynek megítélése romlott az elmúlt két esztendőben.

Magyarország történelmi korszakainak megítélése
(iskolai osztályzatoknak

megfelelő értékelési

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8 . 3 0 1 0 0 1 é v - 1 0 0 1 nap 8.35 Furópa-galéna A Circom Régiónál műsoraiból 9 . 0 5 Választás 2 0 0 2 Az Aktuális különkiadása 10.30 Panoráma - különkiadás 1 X 0 0 Trópusi bőség Kanadai tévéfilmsorozat. 4 5 Váljunk el, édes! 1 2 . 0 0
Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 91. 1 2 . 3 0 1 1 0 0 év Furópa közepén
1 3 . 0 0 Híradó délben 1 3 . 5 5 Pesty Fekete doboz
Pesty László műsora 1 4 . 2 5 Sorstársak Rehabilitációs magazin 1 4 . 5 0 Boldogi táncok 1 5 . 0 5 Naprakész magazin 1 7 . 0 0 Iskola utca English 4U
1 7 . 2 5 Európai arcok 1 7 . 5 5 TS 1 9 . 3 5 Esti
mese 1 9 . 5 0 Théma 2 0 . 0 5 „Haza a magasban"
Filmetűd 20.10 Híradó este 2035Sporthírek. Időjárás 2 0 . 4 0 Az olvasás éve 2 0 . 4 5 Monológ a hegyen 2 X 3 5 Tükör 2 3 . 2 0 Záróra 0 . 2 5 Éjszakai
telefon - László atyával 2 . 0 5 Aktuális 2 . 3 0 Tízparancsolat Lengyel tévéfilmsorozat 2 . 3 . 3 0 Világhíradó 3 . 5 0 Kultúrpercek 4 . 0 0 Iskola utca English 4U 4 . 3 0 Csalódta Családi magazin 4 . 5 5 A
Zurgó együttes műsora 5 . 1 0 Szószóló

6 . 0 0 Fstelő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7 . 0 0 Mese. 7 . 1 5 Közös nevező (ism.).
730Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 10.00
A nagyrozsdási eset. Magyar filmszatíra. 1 X 3 5 Zenevonal - interaktív kívánságműsor. 1 3 . 0 0 Képújság. 1 5 . 0 0 Zenevonal. 1 6 . 3 0 Fórum (ism.).

SZÍNHÁZMŰSOR
KAMARA-TANTUSZ SZÍNHÁZ
Du. 6 óra: A Janika - színmű. Radnóti Miklós-bérlet,
legyek válthatók.

PINCESZÍNHÁZ (HORVÁTH M. U. 7.)
Este fél 8 óra: Edward Albee - The Zoo Story Scenehouse vendégjátéka, (angol nyelvű színház).

MOZIMŰSOR
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM

átlag)

Du. 2,4,6 óra: E. T. Színes, m. b. amerikaifilm;este
8 óra: Szerelem utolsó vérig Színes magyar film.

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. nejjed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Az ember, aki ott se volt. Ff. feliratos amerikai film.

3,08

3,08

3,03

Í~1

2000-ben

H !

2002-ben

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Egy szirén szerelme.
Színes kinai film.

PLAZA CINEMA CITY
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Impostof: 12 óra. E. L 11,13.15,15.30,20.15 óra.
Egy csodálatos elme: 19.45 óra. A Gyűrűk Ura: 16.45
óra. Amelie csodálatos élete: 17.30,20 óra. A sólyom
végveszélyben: 17.45 óra. Harry Plotter: 11,14 óra. A
nagyon nagyŐ: 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 Amerika: 18,20.15 óra. Almok Útján:
11.30,13.30, 15.30 óra. Más világ: 20.15 óra. Az
igazság nevében: 11,13.15,18 óra. Tripla vagy semmi: 15.45,18,20.15 éra. 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.

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Tripla vagy semmi.
Színes amerikai film.

U. cq
MAKÓ

2000-ben négy magyarból három (74%), 2002-ben viszont már ötből négy (80%) örült annak, hogy Magyarországon látta meg a napvilágot. Lényegében ugyanennyien
(79%) örülnek annak, hogy Magyarországon élnek, s a
megkérdezetteknek csupán 5%-a mondja azt, hogy inkább nem vagy egyáltalán nem örülnek ennek.
Mennyire büszke Ön arra, hogy magyar?

Mennyire örül annak, hogy...

Este 7 óra: Csocso. Színes magyar film.

(azok aránya, akik inkább vagy nagyon örülnek)

SZENTES

100

Du. fél 5 és este 8 óra: A Gyűrűk Ura - A Gyűrű Szövetsége. Színes, m. b. amerikai kalandfilm.

RÁDIÓMŰSOR
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A magyar államiság ezredévi fennállásának ünnepségso- aN
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rozata, a Magyar Millennium után egyre többen gondol- AA
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tak büszkeséggel magyarságukra: ma már a magyarok
90%-a büszke arra, hogy magyar. A polgárok több mint 00
-ÍC
fele pedig - 11%-kal többen, mint 2000-ben - immár na- N
gyon büszke erre.

17.15 Cégvilág 17.30 Választás 2 0 0 2 1 választókörzet képviselöjeiölt)einek bemutatkozása (Ism.).
18.15 Érdek 1 8 3 0 Mese 18.45 Közös nevező.
1 9 . 0 0 Híradó.
1 9 . 3 0 Esteiö - szórakoztató
és Információs műsor.
2 0 . 3 0 Lélektől lélekig.
2 X 0 0 Tabán Trafik Szeged-Honvéd

vízilabda mérkőzés.
22.00 Híradó (ism.).
2 2 . 3 0 Cégvilág (ism.).

Szeged TV

„Jó kedvvel, bőséggel..."
Vajon örül-e az ember ma annak, hogy magyarnak született? Mennyire vagyunk büszkék arra, hogy magyarok
vagyunk? Szeretünk-e Magyarországon élni?

Mese 1 8 . 5 5 Hej, hej, helyes beszéd! 1 9 . 0 0 Égtájak 1 9 . 2 5 Jövőnk forrása 1 9 . 3 0 „Buster Keaton, a nagy fapofa": A hajó Amerikai burleszkfilm
19.50 Jankovics Marcell animációsfilmjei2 0 . 0 5
Szécsényi Ferenc születésnapjára: Vasvirág Magyar
filmdráma 2 X 3 5 Művészetek randevúja 2 X 4 5
Híradó, sport 2 2 . 0 5 Az utak és a múlt Autópályaépítés és régészet 2 2 . 4 5 klub.dunatv.hu 2 3 . 1 5
Jégkrémbalett Magyar zenésfilm0 . 3 0 Hirek

5 . 0 0 Reggeli krónika 9 . 0 4 Napközben 1 0 . 0 0
Délelőtti krónika 1 X 2 0 Beszélni nehéz! 1 X 3 5
Húszpercesek Örkény Istvánnal, IV2. Pisti a gyófyszergyárban 12.02 Déli krónika 1 2 . 4 0 KI nyer ma?
1 2 . 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég a háznál
1 3 . 3 0 A református egyház félórája 14.04 Zeneszóval 1 5 . 0 4 Tematikus választási műsor 1 6 . 0 0
Délutáni krónika 18.20 „Magyarországról jövök..."
17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esd krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0 Sportvilág
19.49 Mese. Ludas Matyi. 2 20.04Aranyemberek 20.35Csuromné istenkáromlása Pap Károly novellája 2 X 0 5 Kossuth-klub 2 2 . 0 0 Késő esti krónika 2 2 . 3 0 Mérleg23.00 Kenő 2 3 . 0 4 Rádiófónia, 1 1 9 . 7 5 esztendő a mafflar zene hullámhosszán
0 . 1 0 Himnusz

PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 6 . 0 3
Kívánságreggel 8 . 4 5 Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel 9 . 0 0 Délelőtt a Petőfi rádióban - Kőszegi Gáborral 9 . 1 6 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 10.10 A vélemény szabad.. 10.45
Társalgósarok 1 X 0 5 Sporthírek 1 X 1 0 Gordiuszplusz 1 X 3 8 Zöld jelzés 1 X 4 8 Korkérdés 12.00
Nóta 1 3 . 0 0 Verkli 14.00 Zeneszerda Kb. 16.30
Könyvről könyvért Kb 16.40 Túlélők klubja 17.00
Háztól házig Egy mobil óra Ács Gáborral és Kiss
Beával 1 8 . 0 1 Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Számít a technika 1 9 . 1 5 Unikum 2 0 . 0 0 Váltóhang 2 X 0 4
Köztér22.00Óhajok hídja 23.15 Telestúdió 0.00
Éjfél után... 2 . 1 2 Éjszakai Rádiószínház 4 3 . 0 3
Slágerstaféta 4 . 0 3 Csárdásmuzsika

Telin TV
22.00-19.00 Hangos képújság 18.30 Választás 2 0 0 2 1 9 . 1 0 Kezdő rúgás. 2 0 . 1 0 Legyen
a vendégem: dr. Tekulics Péter 2 0 . 4 0 FÓSULI.
2 X 1 0 A szegedi kultúra 2 X 3 0 Pályairány 2 önfoglalkoztatóvá válás.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
http://www.tktv.hu
15.00-től 1 9 . 0 0 óráig TKTV Képújság

VTV Makó
7 . 0 0 A keddi adás ismétlése 9 . 3 0 Képújság.
1 8 . 0 0 Műsorajánló. 1 8 . 0 5 Egészségmagazin.
1 8 . 3 0 Sportszerda. 1 9 . 0 0 Híradó 1 9 . 1 0 Választás 2 0 0 2 - vitaműsor. 2 X 0 0 Híradó (ism.).
2 X 1 0 Képújság

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 Thalassa. Természetfilm. 1 6 . 4 0 A szeszélyes természet 1730Híradó. 17.45 A nap kérdése. 1 8 . 0 0 Plénum - közéleti magazin. 1 8 . 3 0
Mozidélután 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5 A nap kérdése (ism.). 2 0 . 2 0 A nagyrozsdási eset. Magyar film.
2 X 5 0 Plénum (ism.) 2 2 . 3 0 Híradó (ism.).
2 2 . 5 5 A szeszélyes természet. O.OO-tól Képújság.

BARTÓK
6 . 0 0 Muzsikáló reggel 8 . 0 6 Pódium Menahem
Pressler zongorázik, az Emerson Vonósnégyes játszik
9.17 Hovanscsina (részletek) 10.05Ajóslat Csíki László történetei 1039Zenekan muzsika 1 1 4 0
Országok, tájak zenéje 1 2 . 0 6 Hangverseny délidőben 13.45 Rádiósok a zenéről 1 4 . 0 5 Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból 3 . 1 5 . 0 5 Székely
Endre műveiből 1 5 . 4 0 Hitélet és történelem. Legendás helyszínek Törökországban, II 16.05 Muzsikáló délután 1 8 . 0 5 Zenetörténet - mindenkinek
18.56 Ez van! - Irodalmi értesítő 1 9 . 0 6 A lipcsei
Gewandhaus zenekarának hangversenye 2 0 . 3 5 Tavaszi pillanat 2035Zenekari operarészletek 2 1 3 3
Összkiadás Brahms művei 2 2 3 7 Éjszakai dzsesszklub. A Hot Club Budapest hangversenye 0 . 0 0 Szózat 0 . 0 5 Nottumo

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93.1 MKz 5.55- 22.30. Szentes 66.29
MHz 5.55 9 . 0 0 5 . 5 5 Alföldi hírmondó. Zenés
hírműsor Szerk.: V. Horvát Péter. Műsorismertetés,
időjárás-jelentés, úönform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth). 6 . 2 0 Jegyzet. 6 . 3 0 Hirek. tudósítások a DélAlföktről. programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45
Reggeli párbeszéd. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth).
7.20 Aktuális beszélgetés. 7.30 Hirek, tudósítások
a Dél-Alföldről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8 . 0 0 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Party Bax. 9 . 0 0 Hírek, időjárás-jelentés, útinfotm .9.05 1 X 5 7 Hétfőtől péntekig: Kossuth - napközben. 10.00 Hírek jdőjárás-jelentés, útinfotm 1 X 0 0 Hirek, időjárás-jelentés, úönform. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek,
tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 13.00
Hírek, meteor, úönform 13.05 Hétfőtől péntekig - Kossuth. 14.00 Hirek, meteor, úönform. 15.00 Hitek,
időjárás-jelentés, útinform 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Forgách Ilona 1 5 . 1 0 Filmlevél
16.00 Hírek, meteor, úönform. 16.15 Zene. 17.00
Hírek időjárás-jelentés, útinform, lapelőzetes. 1 7 . 1 5
Sporthírek. 17.45 H M tudósítások a Dél-Alföldről,
meteor, útinform. 1 8 . 0 0 Esti Krónika (Kossuth)
1830-tól 22.30 ( Országos nemzetiségi műsorok
Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 6 2 4 4 4 0 8 8 www.radio88.hu
Címünk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6 535-től
835-ig télóránként. 9.55 és 18.55 között óránként hírek, időjárás. 6 . 4 0 7.40 8.40.1X40és
15.40 és 1 9 . 0 5 w sporthírek. 8 . 0 0 Ébresztő
(Genscher/Sövény Tibor). 10.00 Napközi (Bende Gábor). 15.00 Délutáni show (Száraz Ferenc). 19.00
Színfo - színházi m^azin (D.Tóth Júlia/Hegyesi Sándor).
20.00Egészségmagazin (Kovács fmea) 2 X 0 0 Bakelit (Patkós Attila).

RÁDtÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
97.6 MHz-en. Szerkesztőségi tel: 533-677. telefax: 533-678 Az adás ideie alatt hívható telefonszám: 5 3 3 7 7 7 és 5 3 3 7 7 8 SMS 3 0 2 6 7
7 7 7 7 E-mail: radlo7@deltav.hu Címünk: Hódmezővásárhely. Szabadság tér 7 1 . (piaccal szemben).
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: vidékfejlesztési pályázatok: az agrárium és
az EU. Vendég: Géczi Lajosné. a szegedi SAPARD Hivatal vezetöje.12.00 Hírösszefoglaló 13.00 A nap
kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00 Sportturmix. 20.15 UFO-magazin.
2 X 3 0 Dél-alföldi hírmondó (ism.).

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában haltható
a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hu/radio
szentes.ram. Az adás Ideje alatt hívható telefonszámok:
63/315-472 és 315-482. E-mail: radioszentes @mail.bszanethu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óta 30. percéhen Tisza Menő Krónika - hétköznap 17.15-töl 17.45 IR 6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók. útinform. lapszemle. 9.00 Riportok - Interjúk.
10.00 Zeneóra 1 X 0 0 Programaiánlé 12.00
Zene-őzön 13.00 Szerkesztik a hallgatók 14.00
Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin Más-világ Kisvárosok teles napjai. 17.15 Tisza Menő Krónika. A nap
hírei. 18.00 Síppal, dobbal nádihegedűvel - népzenei magazin 19.00 Eső mese 20.00Zenés éjszaka.
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•
X-RENT
AUTÓKÖLC S Ö N Z Ő , személy-teher. 0630-445-6000
•
EREDETISÉGVIZSGÁLAT. Intermobil Szeged, Rákóczi tér, 62/541-410.
• FIAT Tipo 1.4i DGT, 1991es. metálzöld, katalizátoros,
2003. júniusig műszaki, 2004ig zöldkártya, szép állapotban
eladó. Extrák: kp.zár, el ablak
+ tető, állítható kormánymagasság. rádiósmagnó. 0630/9076-709, Vásárhely.
• FIAT Tipo 1.4, 1992-es eladó, 680.000-ért, telefon: 0630/9-854-628.
62-427-539
este (Szeged)
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,
biztositáskötés, súlyadó-ügyintézés. Szeged, Dr. Boross József u. 21., 62-423-148.
• OPEL Astra GL, 1400 cm',
fehér,
príma
állapotban
960 000 Ft-ért eladó. 62/321305.06-20/9720-949 (Szeged)

• A KREUTER KFT. azonnali munkakezdéssel kőműveseket keres, hosszú távú folyamatos munkavégzésre. Érd.:
0 6 - 3 0 - 9 4 5 9 - 5 7 7 - e s telefonszámon.
• P É N Z Ü G Y I tanácsadói területre befektetési modulok
(Nemzetközi-Belföldi Értékpapírok, Részvények) Hitelfedezeti program terítéséhez, érettségizett 2 fő munkatársat keresünk. Értékesítési tapasztalat előnyt jelent! Jelentkezés
időpont-egyeztetéssel: 2002.
04.03-án a 62/423-914-es telefonszámon.
• R Ö S Z K E I határátkelőn lévő spedíciós irodába szakképesítéssel rendelkező vámügyintézőt keresünk. „Megbízhatóság 12686769" jeligére a
Sajtóházba.
• S Z E G E D I kirendeltségünkre értékesítési munkatársat keresünk. É r d : 20/979-2180.
• S Z E N T M I H Á L Y I Új Élet
Kft. (Szeged-Szentmihály, Központi major): Export-baromfifeldolgozó üzeme női-férfi húsipari szakmunkás-végzettségű munkavállalókat keres felvételre Érd.: 62/427-361-es
telefonszámon naponta 10-12
óráig, vagy személyesen Seresné Süki Ágnes üzemvezetőnél.
•
SZÁLLÍTÁSVEZETÖT,
művezetőt keres útépítéssel,
földmunkával foglalkozó szegedi cég. Sürgős! Telefon:
20/366-5-680, 366-5-690.
• ÁRUHÁZ biztonsági szolgálata vállalkozói Igazolvánnyal
rendelkező vagyonőr munkatársakat keres. Érd.: tel.: 0630/967-0193. (Szeged)
• Ú J mellékállás - új lehetőség! Fehérnemük értékesítése
mellékállásban, postai szállítással is. Kereset 30-50.000
Ft/hó. Telefon: 88/442-854.
88/325-373.

Szegedi vállalat
keres
SZAKKÉPZETT
ÉS GYAKORLOTT
PÉNZÜGYI
ELŐADÓT

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA
Postaautó Tisza Rt.

Fényképes önéletrajzát
fizetési Igény megjelölésével
küldje
«
..Pénzügy 0 1 2 6 8 6 7 8 6 "
Jeligére a Sajtóházba
2 0 0 2 . Április 9-ig.

Szeged, Kollégiumi út 6.
Tel.: 6 2 / 4 6 4 - 0 1 4 , 4 6 4 - 0 2 0

• B Ú T O R O K régiségek, teljes hagyaték vétele! 0662/216-324, 06-30/383-7116,
Szeged.
• TOLLAT, régi bútort vásárolunk készpénzért. (Lomtalanítást vállalunk.) Telefon:
62/450-064,Szeged.

H

Egészségügy

10

Gépjármüvez.-k.

• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged, Londoni krt. 10.
62/426-433.

• HAGYATÉKOT felszámolok, mindenféle régi bútorokat,
régiséget vásárolok, azonnali
készpénzfizetéssel! 06-62/216324,06-30/383-7116, Szeged.

Kertészkedés

1

Telefon: J 0 4 3 5 M 4 I

S

Rózsaszemzőket
keresek rózsatőtermelés
és további
e g y ü t t m ű k ö d é s céljából.
„Precíz 012686664"

jeligére a Sajtóházba

|

3 Panellakás

rabit/hálót, szita-rosta sióveteket

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon,

Szeged, Sárkány u. 19.
Tel.: 61/441-916.

•
KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk készpénzért. Antikvárium Szeged, Vitéz u.
13-15. Tel: 62/423-325.

• K E R E S Ü N K házakat, lakásokat ügyfeleinknek. Telefon:
62/485-208
• K Ö K Ö R C S I N utcában 135
nm-es ház eladó, telefon:
62/322-208. (Szeged)
• M A K Ó N , központhoz közel, jó állapotú, 3 - 4 szobás,
kertes házat keresek. Tel.: 0630-9988-272.
•
SZEGED-BELVÁROSI,
Nagykörúton belül, 700 nm-es
telken 400 nm-es új épület +
110 nm-es régi építésű ház eladó. Irodaháznak, orvosi rendelőnek is alkalmas. Telefon:
62/443-008.
• SÁNDORFALVÁN, régi építésű, gázfűtéses magánház,
főút mellett, eladó. 62-252-349
este
• Ú J S Z E G E D E N Pinty u
szélső sorház kerttel, garázzsal
sürgősen eladó. Irányár: 16
MFt. 62/434-184, 30/9226-858.

felújított ház
melléképülettel
+ garázs ELADÓ. 1
Érd

06-30/9-658-200

• B I M B Ó utcai ötszintesben
55 nm, II. szintű, erkélyes lakás
4.550.000. 62/485-208 (Szeged).
• J Ó Z S E F A. sgt.-on 1,5-es
IV. emeleti lakás 3.850.000.
Tel.: 62/486-203, Szeged.
• L O M N I C I utcában 1+2 szobás lakás eladó, telefon:
62/479-564. (Szeged)
• L O M N I C I utcában 1 szobás.
III.
emeleti
lakás
3.750.000. Tel.: 62/486-203,
Szeged.
• P E N T E L E I soron 36 nm,
1,5 szobás lakás 3.450.000.
62/485-208. (Szeged).
• P E N T E L E I soron 2 szobás
lakás V. emeleten, liftes házban
4.350.000. Tel.: 62/486-203,
Szeged.
• V I D R A utcában 2 szobás
magasföldszinti
lakás,
8.500.000.
Telefon:
62486-203. (Szeged)
• V Á G utcában 1,5-es, II.
emeleti lakás 4.050.000. Tel.:
62/486-203, Szeged.
• V Á G utcában 1,5-es, II.
emeleti lakás 3.950.000. Tel.:
62/486-203, Szeged.
• ÁG utcában, VI. emeleti lakás
4.600.000.
Telefon:
62/486-203, Szeged.
13 éve mükódó

Mezögazd. gép
• K Ü L F Ö L D I befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 06-1/210-49-04,
210-46-73, Szeged
• S Z E G E D E N családi házat,
lakást keresek. Szécsi 0630/297-8741.

M
T.:541-770
DRÓTKÖTELEK. BOVDENEK

VASARUHÁZ

S Z E G E D . KÁLVÁRIA SGT. S7/C

Építőanyag
• OLTOTT mész. cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep
Szeged: telefon: 62/471-882,
20/3345-171.

Földterület
• D O M A S Z É K E N 1 ha 1680
nm-es 6 éves őszibarackos,
víz-, gáz-, villanybekötési lehetőséggel, 2.100.000 Tel :
62/486-203.

Gép, szerszám

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
AVértói úti OTP mellen

j

Rókusi krt. 1/A.Tel.: 486-203.
Nyírva: H.-G.: 8-11 -g, I5-18 óriig

Lakások, ingatlanok
adásvétele, értékbecslése
teljes k ö r ű ügyintézéssel.

NE MENJEN

KI

SVAJCBA,

A K C I Ó van a Dáni
János utcában!

• K O M B Á J N dob, dobkosár
felújítás (Csongrád megyében). Tel: 06-30/9475-672.

2 0 0 0 - 4 0 0 0 Ft-ig,
nagy választékban várják.

ARZENÁL
Szeged, Dáni J. u. 6.

£

Ny.: h.-p.: 9-18, szo.: 9-13.

KFT

1711 Snfd. lalny , » . WAu U/5SL7JI
un Irnm. niiiWyi ü 11. M/fa él/400 051

(üzenetrögzítő

• FŰSZERPAPRIKA-VETŐM A G , őrlemény Is, fizetési
kedvezménnyel kapható. Szeged, 62/310-835.
• G Y Ü M Ö L C S F A árusítás,
nagy árkedvezménnyel, mindenfajta 300 Ft, Szeged,
62/407-493; Makó,62/215-341;
Zákányszék,62/290-061.
• K Ü L Ö N L E G E S E N szép.
amerikai stílusú kertek kivitelezése, Szeged-Szőreg. Magyar u. 214. Telefon: 0662/405-812.Kertépítő szakmérnök.
• O S Z L O P O S tuják, akciös
áron. gömbtuják, botanikai ritkaságok és díszfák széles választókban Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u 18.
62/427-991. Nyitva egész nap,
hétvégén is.

Régiségek
• M E G B Í Z H A T Ó diplomás
kereskedő készpénzért vásárolna: régi bútort, hagyatékot,
festményt, régi kar-, zsebórákat, fényképezőgépeket, régi
pénzt, kitüntetést. Orosháza,
68/411-532.
• R É G I bútort, hagyatékot,
tollat vásárolok magas áron.
62/249-296, 62/247-269, 0630/375-5419,06-70/211-3217.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos is!),
festményeket, porcelánokat,
órákat, tollneműt, teljes hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan kiszállás.
06-62/216-324, 30/383-7116,
Szeged.

Közlemény
A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Észoki Üzemelteté-

(£UM$ZÜNET si Terület vezetése értesíti a lakosságot, hogy

utcában, a 48os utcában a 15. számtól a Jász utcáig, a 30. számtól a 102. számig, valamint a Keltőshatár u. 11. számig. Ápritér, Csatorna u., Északi sor, Vásártér sor, Vásártér, Kettőshatári
u., Jász u., Bölcs u., Trombita u. által határolt területen.
Fogyasztóink

• R É G I S É G E K vétele, telefon: 06/62-322-914, Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17-ig.

TOLLFELVASARLAS
TESCÓVAL SZEMBEN.
SZEGED, RÓKUSI 25.
TEL.: 06-62/489-603.

is)

A l l e s

3 Talált
• VÖRÖS színű, lakásban tartott cicát találtam a Szent István téren. 30-44-67-22-1.

B t .

• REDŐNY, reluxa-, szúnyogháló-akció! 30-40 % 4 0 1 - 3 1 8 ,
06-30/9457-201, Szeged.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél árengedménnyel 4 8 9 603,498-130,06-60/381-147.
• G Á Z K É S Z Ü L É K E K szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56114, Szeged.
• H O M O K S Z Ó R Á S korrózióvédelemmel. festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537,
• K A P U T E L E F O N Szaküzlet és Szerviz. Szeged,Szilléri
sgt. 24. Tel./fax: 62/439-138.

szíves megértését

|

és türelmét kérjük. 1

• I N G Y E N E S IS lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírásképzés gyeseseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi központ támogatásával! 62-424484 HUNIT-Magyarország (060068-98).
• I N T E N Z Í V 150 órás (3x4)
angol, német kezdő és középhaladó nyelvtanfolyamokat indítunk április 8-tól az Európa
Nyelviskolában. Telefon: 62486-453, 70/241-7359.
• M O T O R O S kishajóvezetői
tanfolyam és -vizsga, intenzív
oktatással, folyamatosan Szegeden, 06-30-461-5068.
• S Z E M É L Y - és vagyonőri
tanfolyam indul Szegeden, a
Deák F. u. 22. szám alatt április 22-én 08 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. 06-000597.

-

Cégvezető: dr.Tímár László.

• A L S Ó V Á R O S I , 70 nm téglarész 7.500.000. Telefon:
62/485-208.(Szeged).
•
B E L V Á R O S H O Z közeli,
magánházjellegű. felújított, háromszobás, 100 nm-es, exkluzív, polgári lakás garázzsal,
tetőtérrel eladó, 06-30-9871804. (Szeged)
•
B E R Z S E N Y I utcában 1
szobás lakás eladó, telefon:
62/479-564.(Szeged)
• D A N K Ó Pista utcában 60
nm-es
lakás
+
garázs
10.000.000-ért eladó, telefon:
62/423-148 nappal, 62/482021 este. (Szeged).
• N E M E S TAKÁCS utca móravárosi részén 3 szobás lakás
10.800.000 garázs 1.600.000.
Tel.: 62/486-203, Szeged.
• S Z E G E D , Öthalom u. 26.
szám alatt épülő társasházban lakások garázsokkal eladók. Ősz u. 43. sz. alatt induló társasházban lakások, garázsok leköthetők. Gutenberg u.
24. sz. alatt felépült, liftes társasházban udvari parkolók eladók. Teljes körű hitelügyintézés! Tel : 06-30/9537-287.

322-208

EJ Termény, takarmány
• ÁRPA eladó 2000 Ft/mázsa, szállítás megoldható.
Földeák, József A. 46. Tel.:
62/295-419.

2 6 ^ 5
• 1 7 0 N M - E S összkomfortos
belvárosi, jelenleg is működő
üzlethelyiség bérleti joga eladó. Rendkívül kedvező áron.
Érd.: 06-70-213-6944,Szeged.
• BELVÁROSI 200 nm-es üzlethelyiség tulajdonjoga eladó
vagy hosszú távra kiadó. Érd.:
20/383-09-13, Szeged.
• CSEREPES sori piacon pavilon eladó. Telefon: 06-30/
9-031-877. (Szeged).
• CSONGRÁDI sgt-i, 100 nmes, összkomfortos üzlethelyiség eladó. Érd.: telefon: 0670-213-6944, Szeged.

• S Z E G E D , A L F Ö L D I u. 42
nm 1,5 szobás II. emeleti egyedi gázfűtéses, téglaépítésű lakás eladó. Érd.: 17 óra után:
62/440-342, 06-30-354-7070.
•
SZEGED-ALSÓVÁROSI
hatlakásos társasházban II.
emelet + tetőtéri négyszoba +
hallos, 2 fürdőszobás lakás eladó, 62/443-730.

A 1/zfHxÁCiÓ!

ÉTELFESZTIVÁI
ápr. 7-13-ig!
Ápr. 7-én minden étel

A Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképző Kft.

FÉ1 ÍI0N!

Ápr. 8-tól 13-ig
2 0 % o s kedvezmény

• TARJANI, 65 nm, 3 szobás, erkélyes, fűtésszabályzós lakás 6.600.000. Tel.:
62/485-208. (Szeged).

Mindennap bográcsos
és további 101 éleiből választhat!
Ápr. 9., kedd

KakaspúrkóH 700 H
Gyöngytyúkleves stb.

I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő IRODA
• Sárkány v. I20 nm-es, kétsrintes lakás
garirstrlekkel I3H
• Lombé. Vörösmarty u. 140 nm +
tetőtér. 1400 nm telken, sioepot
felvehető I4.SM
• Egyetem u. 78 nm 9.2H

üÉiN

Ápr. 10., szerda

Töltött káposzta 700 Ft

új tanfolyamai:

S i c j t d , Gogol u. 18.

|

»> kereskedő-boltvezető (ápr. 4.)

TeL 02/54-30-30,00-30/265-6840

2

GYÖNGYSZEM
HALÁSZCSÁRDA s
Szegedi Földmíves u> 26*
telefon: 621440 329 5

»»kereskedelmi menedzser
(ápr. 8.)

Gratulálunk

»• ABC-eladó (ápr. 9.)

HÍVJON!

»> ruházati eladó (ápr. 9.)

Információ az Országos Szakmai

»»vendéglátó üzletvezető

Adatbank ingyenes zöldszámán:

(ápr. 10.)

06-80/200-634.06-62/424-602.

» • mixer

a

»• pénztárgépkezelö

Boldog születésnapot
Ország-világ tudja meg, hogy
SIKET ERVIN
1 éves lett! Kismatiónk!
Boldog
gyermekkort
kíván:
Apuci, Anyuci
és
• TjÉ^eAjÁk
nővérkéje Dodi
J ^ n g P

s

MUNKANÉLKÜLIEK TÁMOGATÁST
IGÉNYELHETNEK.

REDŐNYÖK,

Szeged, Deák F. u. 22.. 9-16-ig
^

szalagfüggönyök,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók,
reluzák,
garázskapuk,
napellenzők

Tel.: 621425-805

j j

^msmoőmm
Alapfokú számítógép-kezelő
szakképesítés modutrendszerben
73.800 R

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

|
|

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok

|

Szeged, Attila u. 7.

Telefon: 6 2 - 4 7 9 - 5 6 4 ,

• Ü V E G E Z É S INGYEN! Biztosítói kárrendezés és üvegezés egyben i SZILÁNK* Szeged, Teréz u. 42. Telefon: 62425-555.
• K Ö L T Ö Z T E T É S , áruszállítás Gábriel teher! Szeged,
06-30/9-451-016.

Tetőfedés, lapostetők
szigetelése, bádogozás,
kőművesmunkák,
hideg-meleg burkolás,
festés-mázolás, víz-,
gáz-, villanyszerelés.

0

adásvétele, értékbecslés.

Nyitva: minden munkanapon 8-17 óráig.

ér

ü ? T o t é p k e r Bt.

Lakások (önkormányzati is),
üzlethelyiségek, házak cseréje,

jjl Téglaépít. lakás

yjjjj Tanfolyam

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

szállítása

Növény

lis 11-én, 8 - 1 7 óráig a 48-as u., Balajthi u., Kőbárány u., Piac
CSAVAR

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Bemutatóterem:

Ruházat

2002. április lOén és 12-én, 8 - 1 7 óráig

R Á ^ A I
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*

HELIOMA Kft.

áramszünet lesz Kiskundorozsmán, a Jász u., Kond u., Trombita
RÖGZÍTÉSTECHNIKAI
CENTRUM

S

06-30/312-1550

Dr. SÁNDOR Z S U Z S A N N A

Márkás, minőségi

Állást kínál

É

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

cipők, táskák már

• A DUTRADE CENTER
DUAG Acélkereskedő és Szolgáltató Kft. - a DUNAFERRcsoport tagja - felvételt hirdet
1 fő kereskedelmi ügyintéző
munkakörre. Feltétel: középiskolai végzettség. Előnyt jelent:
műszaki- vagy kereskedelmi
végzettség és gyakorlat. Jelentkezni kézzel írott önéletrajz és iskolai végzettségek
fénymásolatával lehet Szeged,
Napos út 8. szám alatt. Tel.:
62/551-640.
• AUTOMATIZÁLÁSI kft keres műszaki ügyintézésben jártas. CAD-es számítógépes ismeretekkel is rendelkező, felsőfokú végzettségű hölgy munkatársat 4 - 6 órás állásra, azonnali kezdéssel. Érd.: telefon
62/557-340, 06-30/2057-432,
Szeged.
• A Z O N N A L I kezdéssel keresünk nagy gyakorlattal rendelkező üzletkötőt, rekJámértékesítési területre.Szeged, érdeklődni; 20/981-8385.
• FIATAL férfi eladót felveszünk kereskedelmi végzettséggel. Szeged. 62/461-903.
• K Ő M Ű V E S T állandó munkára felveszek. Érd.: tel: 0620/9-436-721, Szeged.
• L I P T O N Ice Tea forgalmazására vállalkozói igazolvánnyal, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyt
keresünk. Érd.: telefon: 0630/9-431-422, Szeged.
• M U N K A Ü G Y I konfliktus,
probléma megoldására kérjen
tanácsot, mielőtt döntene. Szeged. Mérey 6/b . 62/422-431
•
M Ű A N Y A G nyílászárók
gyártásában jártas munkatársat keresünk Rolló Kft. 0630/2362-554. Szeged.
• N Ő I munkatársakat keresek szellemi munkára. Telefon:
06-30/9-031 -877,Szeged.

T

Szolgáltatás

RÓZSATŐTERMESZTÉS

tüskésdrótot, dróthuzalt, csirkehálót,

céljára, 996 nm-es telken

SxegeC Vicei u. 5.

• T U J Á K , fenyők, díszfák, tulipánfák, sziklakertiek. Ingyenes tervezés, ültetés. Újszeged, Derkovits fasor 53.
62/431-705, 06-30/915-23-73.

DRÓTHÁLÓT

a csúcsminőségig

-

E

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Hagyaték

t i tömések a legolcsóbbaktól

dr. Holdovajr Géia fogszakorvos

D

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

SZEGEDEN, KOZPONTI

• T A R G O N C A V E Z E T Ő I engedéllyel. kereskedelmi gyakorlattal elhelyezkednék. Szeged, 20/561-6047.

R

Apró börze

HELYEN, lakás vagy üzlet

HITELRE IS!

I

Ingatlanközvetítés

FOGPOTLASOK

Állást keres

2

TELEFONOS

Magánház

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS
biztositáskötés. súlyadó
ügyintézése sorban állás nélkül,
Szeged, Madách u. IS.
06/70-319-34-25, Pannon

NONSTOP

H

A modutnk kdön is etdgczhelőkl
J
u)
J
J
J

Szövegszerkesztés
Táblázni kezelés
Prezentáció
Internet
Felkészítés I

18.000
IS 000
7,200
4.200
14 400

&

II
Fl
n
Fl
R

TAKÁCS HELGÁNAK
(SzeNtesre)

boldog születésnapot kívá*
pici fia, Nóbik Norbika

Középfokú szoftverüzemeltető
szakképesítés modukendszerben
84.000 R
A- 3hpíiÁú modddra épülnek!

•o

SZEGED: 6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
60/450-430
Hmv.-hely: 62/241-687,
06-20/9-732-724

J Táblázatkezelés II

10.000 Fl

J Adatbázis-kezelés

20.000 FI

s í Üzemeltetés

lúOOOri

J felkészítés II

20.000 FI

és a Takács MaMáék

Boldog születésnapot
Algyőn, Lovász

6 íös termek, gyakorlási lehetőség
Az ár tartalmazza az OKf vizsga
és a jelzet költségéi.

mmiíJmrtdd)
Szeged Batthyány L. u. 4.
Td: (62) 451-697

4
4

60.

születésnapján

köszönti a család

Istvánt
szeretettel
apraja-nagyja
—HfcHfl*

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

a NEGYEDIK

Meghívó

megjelenést

Tisztelettel meghívjuk Önt
a Századvég Kiadó,
a Szegedi Akadémiai Bizottság
Gazdaságtudományi Szakbizottsága
és a Magyar Közgazdasági
Társaság Csongrád megyei
szervezetének könyvbemutatójára.

ajándékba kapja.

ÖTÖT szeretne? Legyen!
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is
megjelentetjük!

A részletekről érdeklődjön
értékesítési tanácsadójánál,
vagy a 62/567-835-ös
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú
apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk
kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)
Akcióink 2002. február 1-től
érvényesek.

BVRGERNÉ

GIMES

ANNA

A közép-európai átalakuló
országok gazdaságának és
mezőgazdaságának
összehasonlító elemzése
című könyvét
DR. SÍPOS ALADÁR
akadémikus
mutatja be.
A könyvbemutató időpontja
és helyszíne:

2002. április 4.. 1500 óra,
SZAB-székház
(Szeged, Somogyi u. 7.)
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PROV1DENT

0

Lenne munkaidő

után

VSzeretné
kiegészíteni jövedelmét?

FINANCIAL
^

H I R D E T E S

13

•

T O S H I B A klímakészülékkel:
• télen fűtünk

szabad órája?

^Szeretné mindezt
lakókörnyezetében

tenni?

MUNKATARSAT KERESÜNK!

• nyáron hűtünk
FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT.
6723 Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533 Fax: 62/421-637
E-mail: foszer@foszer.hu Internet: www.foszer.hu

Október 31-én két, súlyos égési sérülést szenvedett
gyermeknek 4 0 0 kilométert kellett utaznia,
mert műszerek és személyzet híján több kórházban
nem tudták ellátni őket. Szegeden sem.
A kislány november 14-én,
a kisfiú 3 nappal később elhunyt.
A Rádió 8 8 a Délmagyarországgal és a Szeged
Televízióval közösen segíteni szeretne abban,
hogy ez többé ne fordulhasson elő.

Csongrád megye területére.
A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban
Nagy-Britanniában alapított Provident Financial
Magyarországon dinamikusan fejlődik.
Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához
közel élő ügyfelekkel történő kapcsolattartás
lesz, továbbá készpénzkölcsönök átadása,
törlesztőrészletek összegyűjtése,
valamint az érdeklődők tájékoztatása.

KOZERDEKU KOZLEMENY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal utasítása alapján

az országgyűlési

miatt

az okmányiroda
(Szeged, Huszár u. 1.)

AMIT KÍNÁLUNK:

• rugalmas munkaidő,
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,
• nagy múltra visszatekintő cég támogatása.

ÜGYFÉLFOGADÁSA

JEI^NTKEZÉS:

Kéljük, hívja munkaidőben a

képviselő-választás

2002. április 3 - á n (szerdán)

Provident Pénzügyi Rt-t

szünetel.

a belföldről, helyi tarifával hívható telefonszámon:
06-40-50-50-50

Gyászközlemények
SNN
• I I —

Információ: 62/444-088

FM 95.4 H RÁM

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

DÉLMAGYARORSZÁG

„Már nincs holnap, csak ennyi volt az
élet. Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, a fájó emlékedet."
Fájó szívvel emlékezem

PIGNICZKI PÉTER,

Kistelek, Vaspálya u. 2. szám alatti lakos, a MAV volt forgalmi szolgálattevője 54 éves korában csendben elhunyt. Temetése áprihs 4én, 15.30 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
0.2786969
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

„Annyira akartam élni, a betegséget
legyőzni, búcsúztam volna Tőletek, de
erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett, drága Édesanyám,

BÁRKÁNYI ISTVÁNNÉ
60 éves korában elhunyt. Búcsúztatása
április 5-én, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Drága emlékét szeretettel megőrzi gyászoló fia, unokái, menye

012685800

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VARGA IMRE,
volt algyő-rákóczitelepi lakos 87 éves
korában elhunyt. Temetése április 5-én,
14 órakor lesz a dorozsmai temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,

RADICS IMRÉNÉ
ZIMMER
MAGDOLNA
hosszan tartó betegség után, életének 83. évében elhunyt. Temetése április 5-én, 14 órakor
lesz az Újszentiváni temetőben.
Gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,

VASS ERZSÉBET
tervstatisztikus, ének-zene
oktató életének 85. évében,
2002. március 23-án elhunyt.
2002. április 5-én, 11 órakor
lesz a temetése a református
temetőben.
Gyászoló család

MELECSKÓ ISTVÁN

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

GARAI ISTVÁNNÉ
NEMES JUDIT

SZENDRŐ
ZOLTÁNNÉ
GECSÉNYI MARGIT
türelmesen viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Csendben
eltemettük. Örökké emlékezünk Rá.
A gyászoló család
012786867

PÉTER LÁSZLÓ

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

TÓTH LAJOS
86 éves korában elhunyt. Térnetés 2002. áprihs 4-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
012685648
Gyászoló család

TÖRÖK MIHÁLY,

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

BUDAI ILLÉS,

Kistelek, Ady u. 17. szám alatti lakos 73 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése áprihs
3-án, 15.30 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
012686735
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek, virágaikkal és részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
oi2686i82
'
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
édesanyánk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

Szőreg, Rózsatő utcai lakos
hosszan tartó betegség után,
83 éves korában elhunyt. Temetése áprihs 4-én, 11 órakor lesz
a Szőregi temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk,

BUTTÁS BÉLA

VINCZE
IMRE KÁROLYNÉ

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
012685906
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,

BACSÓ
SZILVESZTERT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
012685797

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-I5-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
0TP-H1TELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!

Halotts/.állítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: O-24-ig

„Az emlékezés a lélekben terem, a lélek pedig nem hal meg soha."

ONOZÓ ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk.
Ónozó Istvánná és családja, Kistelek
01278685Q

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

80 éves korában elhunyt. Temetése áprihs 5-én, 14 órakor lesz
Békéscsabán, a Berényi úti temetőben. Köszönetet mondunk
a II. kórház pszichiátriai osztály
orvosainak és ápolóinak áldozatos és lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

ÖZV MITNACHT
JÓZSEFNÉ
KISS ERZSÉBET,

012786933

életének 80. évében elhunyt.
Temetése szúk családi körben
később történik.
Gyászoló lánya és családja

„Szívedben nem volt más,
csak szeretet, szorgalom és
munka volt az egész életed.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

tápéi lakos életének 92. évében
elhunyt. Tfemetése áprihs 5-én,
14 órakor lesz a Tápéi temetőben. Gyászmise április
5-én, 8.30 órakor lesz a tápéi
templomban.
A gyászoló család

Felesége

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett Édesapa,

MEGEMLEKEZES
és Tsa

Bankszamlaszam:
MKB 10300002-28510653-70073285

halálának 1. évfordulójára.

GYÁSZHÍR

£zögi

Kérjük,
segítsen Ön is egy,
égési sérült gyermekeket ellátó
szegedi klinikai részleg
létrehozásában.

MOLNÁR IMRÉNÉ
BALOG ERZSÉBET,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,

SZILÁGYI SÁNDOR,

Hódmezővásárhely, Szántó K.
J. u. 117. szám alatti lakos 89
éves korában elhunyt. Tfemetése áprihs 3-án, 14.30 órakor
lesz a Kincses temetőben.
0,2786883
Gyászoló család

Vásárhely, Rudnay Gy. u.
24/C szám alatti lakos 79
éves korában, hosszú, súlyos
szenvedés után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása áprihs 5-én, fél 11 órakor
lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

Gyászoló felesége

TATÁR-KIS

FERENCNÉ
NAGY ESZTER,
Hódmezővásárhely, Pacsirta u.
26. szám alatti lakos 75 éves
korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése április
4-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család, Vásárhely
"12686643

MAK0

GYÁSZHÍR
„Elcsitul a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Fáradt tested
megpihent már, de emléked
szívünkbe zár. Számunkra te
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem,

ID. KOLLÁR
FERENC,

Maroslele, Rózsa u. 84., korábban belső-batidai lakos 83.
évében, házasságának 53. évében, súlyos betegségben elhunyt. Tfemetése április 4-én,
10 órakor lesz a Maroslelei temetőben.
Gyászoló felesége és családja

és gyermekei

„Mikor a lelkem már roskadozva vittem, csendesen és szeretettel átölelt az Isten."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ÖZV KATONA
ERNŐNÉ
JUHÁSZ ESZTER,

Hódmezővásárhely, Andrássy
u. 39. alatti lakos 90 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2002. április 4-én,
14.30 órakor lesz a Dihnka temetőben.
0127869H
Gyászoló család

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

BUSA ZOLTÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s
ezzel gyászunkon enyhíteni
igyekeztek.
012786859
Gyászoló család
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HIRDETÉS*

Szentesen maradt
a Ricoh-kupa

Ma, 17.30-kor: Tabán Trafik Szeged-Vasas

Pontosabb támadásokat

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szentesen, a helyi ligeti uszodában rendezték meg a Hevesi Irodatechnika
támogatásával a
minden esztendőben sorra kerülő, hagyományos Ricoh-kupa
nemzetközi férfi vízilabdatornát. Idén öt gárda mérte össze a
tudását:
a
Szentesi
VK
'83'-84-'85-ös születésűekből álló két ifjúsági csapata; a magyar
ifiválogatott '86-os együttese
(érdekesség, hogy a társaság
egyik edzője a Kontavill-Szentesi VK mestere, Kádár József], valamint két felnőtt együttes, a
német SC Solingen és az osztrák
ASV Wien.

VÍZILABDA
A férfi vízilabda OB I rájátszásában ma a Szeged a Vasast
fogadja, a Szentes pedig a Fradi
otthonában száll vízbe.
Több mint tíznapos szünet után
a héten folytatódik a férfi vízilabda-bajnokság. N e m lesznek tétlenségre ítélve a csapatok, bőven
akad majd lehetőségük a bizonyításra. A legutóbbi játéknapon
a BVSC ellen bravúros, 5-4-es
győzelmet arató Tabán Trafik
Szeged
ma, 17.30-kor
az
MK-győztes Vasast, pénteken,
17.30-kor a címvédő Honvédot,
míg szombat délben az OSC-t
látja vendégül az újszegedi sportuszodában. A másik Csongrád
megyei
alakulat,
a Kontavill-Szentesi VK ma, 17.30-kor a
Fradi vendégeként száll medencébe, pénteken, 18 órakor az
OSC-t fogadja a ligeti uszodában, majd vasárnap, 18.30-kora
BVSC otthonában szerepel.
- A BVSC ellen rendkívül fegyelmezetten, egymásért küzdve
pólóztunk, nem is maradt el az
eredmény - mondta Horváth Viktor, a szegedi alakulat mestere. Amennyiben a Vasassal szemben
ezeket az erényeket felsorakoztatjuk, plusz még támadásban kicsit határozottabbak, pontosabbak leszünk, az angyalföldiek ellen is lehet keresni valónk.
A tréner elmondta, rendkívül
sok múlik a meccs elejétől, a bírók „stílusától".
- A srácok bőven merítettek a
Szőnyi útiak elleni sikerbői. A
saját bőrükön tapasztalhatták,
kellő motivációval nincs legyőzhetetlen rivális. Biztos, hogy fel-

A viadalt, pontvesztés nélkül,
az országos első osztályú ifjúsági
bajnokságot vezető Szentesi VK
I. nyerte.
Eredmények: Szentes I.-Szentes II. 11-6, Wien-Ifiválogatott

9-9, Solingen-Szentes II. 3 - 8 ,
Szentes I.-Wien 12-4, Solingen-Ifiválogatott 3 - 1 1 , Szentes
II-Wien 3 - 7 , Szentes I.—Ifiválogatott 6 - 4 , Solingen-Wien 7-6,
Szentes Il.-Ifiválogatott 4 - 9 ,
Szentes I.-Solingen 14-5.
A végeredmény: 1. Szentesi
VK I. (Gál Lajos, Szabó Roland,
Sarusi Gábor, Huszka Károly,
Szabó Tamás, Hyc Tamás, Vígh
Róbert, Rrucsó László, Benedek
Dávid, Bányai Nándor; edző: dr.
T ó t h Gyula) 8, 2. Magyar ifiválogatott 5, 3. ASV Wien 3, 4. Szentesi VK II. 2, 5. SC Solingen 2
ponttal.
Különdíjasok (minden csapatból a legjobb teljesítményt nyújtó játékos kapott értékes ajándékot): Gál Lajos, Szentes I. ; Labanc József, ifiválogatott; Martin
Witzman, Wien ; Döbrössy Viktor, Szentes II.; Mark Hennig,
Solingen.

Aranyra gyűjt a MEH
A szegediek centere, Éles (balról) élesre töltve.
dobta a gárdát - és természetesen engem is - a két pont megszerzése, jó lenne, ha az akkori
jó, eredményes játéknak folytatása következne.
A szegediek legutóbb a Hódmezővásárhellyel kétkapuztak.
Tétje is volt az edzőmeccsnek:
amennyi gólt szerez a HVSC,
annyi kilométert úsznak a másnapi tréningen a tabánosok. Varga Péterék négyezer métert teljesítettek. Mód Péterre ez nem vonatkozott, a csapatkapitány magas lázzal nyomta otthonában az
ágyat. Ettől függetlenül n e m elképzelhetetlen, hogy pár perc
erejéig rá is számíthat a tréner.

Fotó: Karnok Csaba

A Kontavill-Szentesi VK idegenben, a Ferencváros ellen száll
ma medencébe.
- Elég egy pillantást a táblázatra vetni, abból egyből kitűnik,
nem mi vagyunk a mérkőzés esélyese - jelentette ki Kádár József
vezetőedző. - Tulajdonképpen a
népligeti ütközetet felkészülési
derbinek tekintjük a pénteki,
OSC elleni találkozóra. Szeretnénk a jelenlegi, 7. helyünket
megtartani, az orvosegyetemistáktól nem kaphatunk ki.
A szakember örömmel nyilatkozta, legutóbb, a Honvéddal
szemben betegség miatt hiányzó
Csörgő és Kameneckij felépült,

mindketten ott lesznek ma a vízben. Akárcsak a korábbi, Fradi elleni meccseken, ismételten kulcsfeladatnak ígérkezik az exszentesi
center, Tóth László semlegesítése,
valamint a nehéztüzér Nyéki Balázs lövéseinek blokkolása.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Honvéd
Vasas
BVSC
FTC
Szeged
Újpest
Szentes
OSC

'

2818 1 1 289-130 37
2017 - 3 222-105 34
2015 1 4 198-130 31
2014 1 5 183-134 29
20 9 2 9 144-154 20
20 9 1 1 0 1 6 4 - 1 5 1 1 9
20 6 3 11 157-193 15
20 6 1 13 148-193 13
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi teke szuperliga a hajrájához érkezett. A MÉH-Szeged
együttese a legutóbbi fordulóban
Pápán vendégszerepelt, és új csapat-, valamint egyéni pályacsúccsal magabiztosan győzött.
Mivel a rivális BKV Előre Szolnokon kikapott, így a Tisza-partiak
két játéknappal a vége előtt két
pont előnnyel vezetik a táblázatot. A szegediek legközelebb
szombaton, 14 órától a Postás-pályán a Bélapátfalvát fogadják, majd a m á r kiesett fővárosi
Hőerőműhöz utaznak. Ha mind-

/n

KERAMIA
• Megbízhatóság
• Egyszerű
kezelhetőség
• Grafikus kijelző

Aj

^

Siemens A35/SL

kétszer nyernek, márpedig erre
komoly esélyük van, akkor két év
szünet után újra bajnok lehet a
MÉH.
PÁPA-MÉH-SZEGED 2:6 (5323-5640,
ÚJ PÁLYACSÚCS!)
A szegedi pontszerzők: Földesi 989 (új
pályacsúcs!), Karsai 980, Fehér 954, Bódi 937 fával.
Ifjúságiak: Pápa-MÉH-Szeged 4:0
(1710-1550)
A pápai ificsapat ezzel a sikerrel bebiztosította a bajnoki győzelmét.
A FÉRFI NB i-BEN:
CEGLÉD—HTE 2:6 (4097-4143)
A hódmezővásárhelyi pontszerzők: Kecskés 737, Berényi 715, Czékmán 700, Deák 693 fával.
Ifjúságiak: Cegléd-HTE 3:1
(1341-1274)

J
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A TONDACH MAGYARORSZÁG ~ A CONSTRUMA 2002. ÉPÍTŐIPARI SZAKKIÁLLÍTÁSON VALAMENNYI KERÁMIA TETŐCSEREPÉT AKCIÓS ÁRON KÍNÁLJA!
CSAK NÉHÁNY PÉLDA AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

• Óra

TANGÓ/CSÁRDÁS
Natúr, Bngóbozott

• MenüÁsz

A k c i ó s ár:

• Kis méret

1

• Cserélhető

.

3

Plusz Pattlappal
a kijelző korul

Csípd fülön
Húsvétra!

1

1

poéta

.

Kési *r.

2
HORNYOLT
ÍVESVÁGÁSÚ
Csornai, Dakovól (horvát),
natúr piros

Ajanlatunkat meghossrabbttottuk

április 7-ig
vagy a készlet

A k c i ó s ár:
4 9 5 , -

Ft/m2-tői

Plusz Pattlappal

9 900 Ft

.

A k c i ó s ár:
3 1 1 2, -

Ft/m -tői

Akciós ár:

1.622.-

, .

Ft/irf-től

erejéig!

Nyuszi

Az okció időtartama: 2002. április 8-tól 2002. április 21-ig.

NEM
KERÁMIA
TETŐKIEGÉSZÍTŐK

A/antitunk 2002. március 31-ig vagy a kentet ereiéig ervenyes. 'A kccrulek csak Weitet etótiiclői kartyával hasmalhjto
további töltetetek ar űrietekben, a DOMM UOetsrabatyratban
es a DOMMO Omtabasban
mfwmaoo: 1230 (a Westel tiatoiatabol dynenteMTi hívható). 265-9210.

www.westel.hu

YUTI'k taennill

OFOTERT

ÜlJesiel 1
lKapcsolat

-

Ft/m2-tői

SMS ,

06-30/30-30-355

,

A k c i ó s ár:
3 0 7 , -

.

HÓDFARKÚ
Szlovák, natúr piros

HÓDFARKÚ
KrlZevcl (szlovén),
antracit engóbozott

3

Ft/m2-tol

KERINGŐ/POLKA
Natúr, engóbozott

(Oldj egy
íoesotoverset,
nyeg egv mobilt!

2

Az akciós termékek megtekinthetők a Construma kiállita;
D" szabadterületén illetve
re megvásárolhatók
m e g v a s a r o i n o i o K márkamarnakereskedőinknél az ország
^ ^
mmeemma
egész területén.
rf+fafcN^
J^llT
Az árak az ÁFÁ-t
i
nem tartalmazzák!
fcuRAT C aván • 2002

J A M I N A TÉGLA- ES CSEREPGYARTO RT.
TEL.: 6 6 / 4 4 1 - 6 7 0 , 6 6 / 4 4 7 - 2 1 1

• FAX: 6 6 / 4 4 1 - 6 5 8

• E-MAIL:

JAMINA@TONDACH.HU

C S O R N A BELED CSERÉPGYÁRTÓ RT.
TEL.: 9 6 / 2 6 2 - 1 1 1 , 9 6 / 2 6 1 - 0 0 8

• FAX: 9 6 / 2 6 1 - 0 0 9

• E-MAIL:

CSORNA@TONDACH.HU

WWW.TONDACH.HU,-WWW.TETOCSEREP.HU
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Bronzérem
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szolnok adott otthont a Nike-Premier-kupa
délkelet-ma 1
gyarországi regionális döntőjének. Az 1987-es születésű utánpótlás labdarúgóknak rendezett
eseményen hat csapat vett részt.
Az A csoportban az FC Szeged
Tisza Volán FS fiataljai a Szolnokkal és a Kecskeméti SC-vel
csaptak össze, míg a másik ágon
a Szajol, a Baja és a Békéscsabai
Előre szerepelt.
A kétszer húszperces összecsapásokon a Szeged a házigazdákkal kezdett. A meccs gól nélküli
döntetlent hozott, a 11 -es rúgásokat pedig a Szolnok nyerte. Következett a Szolnok-Kecskemét
mérkőzés, amelyen a vendéglátók 2-0-ra győztek. Ezután hiába
verte meg a Tisza-parti együttes
a Kecskemétet 3-O-ra, a Szolnokkal azonos pontszám és a
jobb gólkülönbség ellenére, az elvesztett büntetőrúgások miatt,
csak a bronzéremért játszhatott.
Ezen az összecsapáson parádéztak Major László tanítványai és
5-O-ás sikert könyvelhettek el a
Baja ellen. Az országos döntőbe
végül a békéscsabai gyerekek jutottak.
A szegedi együttesben a következők játszottak: Vecsernyés,
Szabó, Kreizler,
Tweneboah,
Rácz, Dlusztus A., Vajner, Papdi
Cs., Völgyi, Végh, Mezei, Módra,
Kamocsay, Bozóki, Dunai, Kövecs, Botos, Veres, edző: Major
László.
A szegedi gólszerzők: Völgyi
(3), Mezei |2), Papdi Cs., Vajner,
Módra. A torna legjobb kapusának Vecsernyés Tamást választották, míg a gólkirályi címet,
holtversenyben Völgyi
Dániel
szerezte meg.

•

MUNKATÁRSUNKTÓL
Eredmények:
Csoportmeccsek. A: Temesvár-Metalac 19-16 (10-9), Széchenyi-Metalac 21-11 (13-6),
Békés-Temesvár 22-18 (10-9),
Békés-Széchenyi 18-16 (9-7),
Békés-Metalac 18-18 (9-8), Széchenyi-Témesvár 22-20 (12-9);
a csoport végeredménye: 1. Bé-

kés 5, 2. Temesvár 4, 3. Széchenyi 2, 4. Metalac 1 ponttal. B:
Gyönk-Gábor Dénes
20-16
(11-7), Arad-Csonka
22-20
(11-11), Gyönk-Arad
17-16
(7-11), Gyönk-Csonka 18-14
(10-8),
Arad-Gábor
Dénes
18-11
(9-6),
Gábor
Dé-

Április 5-én (pénteken), tizenegy
órától Szegeden, a Széchenyi téren rendezik meg az „Együtt csak
nyerhetünk" sport, egészség és
prevenciós napot. A városi sportigazgatóság izgalmas programmal várja a résztvevőket.
A „Mi olimpiánk" címmel aszfaltrajzversennyel kezdődik a
nap, majd a júliusi kajak-kenu
Európa-bajnokság mutatkozik be
a közönségnek. Egész délutánig a
Szegedi Hegyikerékpáros Egyesület szervezésében extrém- és
utcai sportbemutatók szórakoztatják a nézőket.
Délután egy órakor kezdődik a
streetballbajnokság, amelyre a
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LABDARÚGÁS
A 75. születésnapját tegnap ünneplő volt kiváló labdarúgó,
Puskás Ferenc nevét viseli a jövőben a Népstadion. Az Aranycsapat legnagyobb csillaga kezdőrúgással avatta fel a róla elnevezett arénát.
Tegnap délelőtt a Sportolók Baráti Körének rendezvényén Puskás
Ferenc, az egykori Aranycsapat
75. születésnapját ünneplő csatára 75 gyermek sorfala között
vonult ki a pályára és bírói sípszóra a középkörben kezdőrúgást
végzett el.
A legendás futballista a súlyos
betegségével dacolva még tréfálkozott is:
- Már nem vagyok a csúcson mondta, amikor a fotósok újra és
újra megkérték, hogy rúgjon a
labdába.
A baráti kör nevében az elnök
az 1961 -es Real Madrid tablóképét nyújtotta át az ünnepeltnek.
A játékoskijáró fölötti homlokzatra már felkerült az új név:
Puskás Ferenc-stadion.
Este a Magyar Labdarúgó-szövetség díszvacsorán köszöntötte
az ünnepeltet. Ezen már résztvett Alfredo di Stefano, aki a Real
Madridban volt Puskás csapattársa. Az egykori hispán kiválóság elárulta, hogy hazájában még
mindig a gyerekek példaképe
Puskás.
Ezen az összejövetelen jelentették be, hogy a hivatalos avatóra augusztus 21-én kerül sor, a
magyar labdarúgó válogatott ekkor spanyol nemzeti együttest

nes-Csonka 23-21 (10-8); a csoport végeredménye: 1. Gyönk 6,
2. Arad 4, 3. Gábor Dénes 2, 4.
Csonka 0 ponttal.
Helyosztók, a 7. helyért: Metalac-Csonka 23-15 (10-8), az 5.
helyért: Gábor Dénes-Temesvár
23-18 (11-9), a 3. helyért:
Arad-Széchenyi 15-13 (6-9), a
döntőben: Békés-Gyönk 20-16
(13-7). A Gábor Dénes-kupa
végeredménye: 1. Kiss István
Gimnázium, Békés (edző: Kádas
László), 2. Gyönk, 3. Arad (román), 4. Széchenyi István Gimnázium, Szeged, 5. Gábor Dénes
Gimnázium és Szakközépiskola,
Szeged, 6. Temesvár (román), 7.
Metalac (jugoszláv), 8. Csonka
János Gimnázium és Szakközépiskola, Szeged. Különdíjasok,
legjobb játékos: Klivinger Bálint

(Gyönk), legjobb külföldi: Ivan
Arsic (Arad), legjobb kapus: Kollár Gábor, legjobb védekező: Veszelovszky Zsolt (utóbbi kettő
Széchenyi), legfiatalabb játékos:
Horváth Ottó (Gábor Dénes),
Legjobb Gábor Dénes-játékos:
Savanya Zsolt.

Együtt a sporttal
csak nyerhetünk
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Puskás-stadion ajándékba

Békés-siker Szegeden
Az újszegedi sportcsarnok adott
o t t h o n t a Savanya Ferenc testnevelő által szervezett XVII.
Gábor Dénes-kupa nemzetközi
fiú kézilabdatornának, mely
vendégsikerrel zárult. A legjobb
szegedi együttes a Széchenyi 4.
lett, a házigazda Gábor Dénes
pedig az 5. helyen végzett.

H

szervezők várják a jelentkezőket.
Előzetesen a 62/436-386-os, a
62/434-234-es és a 62/434499-es telefonszámokon lehet
nevezni. Négy korcsoportban az
általános iskolás 5-6. osztályosok, a 7-8. osztályosok, a középiskolások és a felnőttek mérkőznek majd egymással. A nevezés
ingyenes, a dobogós csapatok értékes
ajándékokat
nyernek
majd.
Délután három órakor Pesuth
Rita kick-box világbajnok tart fitneszbemutatót.
Negyed ötkor a Szeviép-Szeged
női és a Naturtex-Szedeák férfi
kosárlabdacsapata játszik bemutatómérkőzést. Végül 18 órakor
a Bon-Bon együttes koncertezik.

REFLEKTOR
DÖNTŐS A HALADÁS
A labdarúgó Magyar Kupában
kedden az első elődöntőt rendezték.
Dunaferr-Haladás
2-3
(0-1), gólszerzők: Lengyel (56. és
78. perc), illetve Filipovics (33.),
Preisinger (71.) Leandro (81.
perc). Szerdán, 16 órától (Sport 1)
rendezik a másik elődöntőt, a Tatabánya-Újpest találkozót.
MECCS A TÉVÉBEN
Szerdán, 20.45-től az m l - e n látható lesz a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddöntőjéből a Liverpool (angol)-Leverkusen (német)
mérkőzés.
EDZŐMECCS
Szerdán, 17 órától a Felső Tisza-parti stadionban labdarúgó
edzőmérkőzést játszik az NB
Il-es FC Szeged és a megyei II.
osztály listavezetője, a Gyálarét.

Puskás Ferenc kezdőrúgással avatta fel a róla elnevezett stadiont.
fogadja majd barátságos mérkőzésen a Puskás-stadionban.
Nézzünk néhány egykori csapattárs és kiváló sportoló nyilatkozatát a születésnapját ünneplő
kalsszisról: Grosics Gyula, az
Aranycsapat kapusa:
- Nagyon boldog vagyok, hogy
olyan kiváló embert és játékost
ismerhettem
és
ismerhetek,
mint Puskás Ferenc. Nem lehet
eléggé méltatni a pályafutását.
Öcsit a világon mindenütt ismerik, tudásával, személyiségével a
legnagyobbaknak kijáró elismerést vívta ki. Mindig vidám, tréfára hajlamos volt. Sokszor az ő

hangulata határozta meg a csapatét is.
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat csatára:
- Puskás Ferenc a magyar labdarúgás történetének talán legkiválóbb játékosa volt. Akik látták
futballozni, csodálták. Itthon
mindenki Öcsijeként, Spanyolországban Panchóként, Angliában pedig „száguldó őrnagyként"
művelte a legmagasabb szinten a
sportágat.
Kárpáti György, háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó:
- Öcsi az a futballista volt, aki
népszerűsége, hírneve ellenére a

Fotó: MTI Bruzák Noémi

pályán kívül mindig segítőkész,
jó barát maradt. Soha senkire
rosszat nem mondott és nem is
hitte el, ha másról ilyet hallott.
Bárkinek volt szüksége valamire,
ő megszerezte, elintézte.
Nyilasi Tibor, 70-szeres válogatott labdarúgó:
- A mi korosztályunknak is
példaképe volt. Tiszta szívű, segítőkész ember. A pályán olyan
isteni csoda volt, aki ritkán születik. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy gyerekkori
filmélményeim után személyesen is megismerhettem.
S. R.

Győzelem és vereség
KÉZILABDA
A Csongrád megyei NB I/B-s
kézilabdacsapatok hajszálra ötvenszázalékos fordulót produkáltak. A Szeged-Kiskundorozsma KSE o t t h o n győzött, a Makó
KC idegenben szenvedett vereséget - öt-öt góllal.

SZEGED-KISKUND0R0ZSMA KSETÖKÖL KSK 3 0 - 2 5 (22-13)
Női meccs, Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Kovács, Vaskó.
SZKKSE: DR. B0R0SNÉ - VADASZY10
(3), B0DÓ 7, Szőke 5, Horváth H. 2, Sastyin, HORVÁTH K. 3. Csere: Szűcs (kapus), Pusztai 2, Nagy G„ Takács 1, Hódi.
Edző: Prónay Gyula.
A hazai csapat rögtön magához
ragadta a kezdeményezést, s az

5. percben Bodó negyedik találatával már 5 - 3 állt az eredményjelzőn. Ezt követően a kétgólos
vezetést ügyesen tartották a dorozsmai lányok (12. perc: 10-8),
majd állva hagyták ellenfelüket,
22. perc: 17-10. A félidő végéig
még növelték is előnyüket Vadászyék, ebben főszerepet játszott dr. Borosné is, aki három
hétméterest hárított. A második
félidőben elsősorban az eredmény tartására törekedtek a házigazdák, akik végül magabiztos
győzelmet arattak.
BÉKÉS-MAKÓ KC 2 7 - 2 2 ( 1 4 - 1 3 )
Férfimérkőzés. Békés, 600 néző. Vezette:
Kocsmáros, Nagy.
Makó KC: Nagy Z. - SZABÓ TÖNKI4, Somogyi, Földi 1, MINIK 5, ILYÉS 7, Avar 2.
Csere: Avramov (kapus), Madár, Jártass,
Dombegyházi 1, Ignácz, Szabó R 2. Edző:
Bárány Zsolt.

A csapatok az első félidőben
fej-fej mellett haladtak, bár jobbára a Makó vezetett. A hazaiak
közvetlenül a szünet előtt jutottak egygólos előnyhöz. A fordulást és a 17-17-es állást követően
hullámvölgybe került az MKC, a
kihagyott ziccereket a Békés gólokkal büntette, s elhúzott riválisától.
Az utolsó öt percre háromgólos
hazai vezetéssel fordultak az
együttesek. A Maros-partiak
kockáztattak, kijöttek emberfogásra, de a falon így keletkezett
„lyukakat" kihasználva, előnyét
még kettővel megtoldotta a hajrában a Békés.
További eredmények: Nyíregyháza-Tiszavasvári 22-23, Újkígyós-Csaba

KC-Ózd 2 5 - 2 6 , Kecskemét-Tiszaföldvár
1 9 - 2 6 , Kiskőrös-Hajdúböszörmény
34-25.
I.P.

Mórahalmi pingpongozás
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegeden rendezték meg a
Csongrád
megyei
asztalitenisz-bajnokságot. A viadalon hatalmas küzdelem alakult ki, nagy
csatákat vívtak a játékosok.
Ifjúságiak, fiúk, egyes: 1. Kószó
István (Jóker SZAC), 2. Pósfai
Gergely (ATSK Szeged), 3. Márki
Róbert (ATSK Szeged) és Szelesi
Szabolcs (ATSK Szeged). Páros:
1. Márki-Pósfai (ATSK), 2. Szelei-Lele (ATSK), 3. Majkut-Mészáros (ATSK) és Kószó-Solya
(SZAC-ATSK).Leányok, egyes: 1.
Huszta Dóra, 2. Szalai Diána, 3.
Kelemen Klaudia és Ferenc Virág
(mind ATSK Szeged).
Serdülők, búk, egyes: 1. Kószó
István (SZAC), 2. Szelei Szabolcs, 3. Pósfai Gergely és Mészáros Péter (mind ATSK). Páros:
1. Pósfai-Márki, 2. Szelei-Lele,
3.
Majkut-Mészáros
(mind
ATSK) és Kószó I.-Gergely
(SZAC

-ATSK). Leányok, egyes: 1. Szalai
Diána, 2. Ferenc Virág, 3. Kelemen Klaudia és Sipos Márta
(mind ATSK).
Újoncok, fiúk, egyes: 1. Pósfai
Gergely, 2. Márki Róbert, 3. Kormányos Tamás (mind ATSK). Leányok, egyes: 1. Szalai Diána, 2.
Ferenc Virág, 3. Kelemen Klaudia (mind ATSK).
A szegedi városi diákolimpián
is népes létszámmal képviselték
az iskolákat a versenyzők.
Lányok: 1. Szalai Diána (Tarján III.), 2. Dinnyés Henrietta
(Tarján III.), 3. Ferencz Virág
(Weörös) és Dobai Anna (Karolina). Fiúk: 1. Varga Csaba (Gedói), 2. Ferencz Viktor (Weörös),
3. Erdei Zoltán (IGYTK Gyak.)
és Handler Péter •(Gárdonyi).
Mórahalom adott otthont a
megyei diákolimpiai döntőnek.
Lányok: 1. Szalai Diána (Szeged,
Tarján III.), 2. Szevenszki Anita

(Csongrád, Kossuth), 3. Majoros
Ágnes (Fábiánsebestyén) és Őze
Gabriella
(Hódmezővásárhely,
Tarján). Fiúk: 1. Kádár Péter
(Csongrád, Piroskaváros), 2. Rigó István (Makó, Belvárosi), 3.
Horváth Csaba (Makó, Kertváros) és Rafael Ferenc (Csongrád,
Sípu.)
*

Az ATSK pingpongcentrumában rendezték meg a megyei bajnokságot, amelyen az összes
NB-s versenyző is rajthoz állt.
Férfi egyes: 1. Szollár Viktor
(Floratom SZAC), 2. Dumitru
István (Arad), 3. Lukács Levente
(Floratom SZAC) és Göndös Gábor (Floratom SZAC).
Páros: 1. Göndös-Lukács (Floratom), 2. Sipos-Dumitru (Arad,
Floratom SZAC), 3. Szollár-Kószó I. (Floratom) és Csúcs-Bunda (Szentesi Kinizsi).
Női egyes: 1. Ábrahám Éva
(Makó), 2. Huszta Dóra (ATSK),
3. Csiszér Erika (Makó).

VOLÁN-GYŐZELMEK
A harmadosztályú utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban az FC
Szeged korosztályos csapatai
csak győzelmet arattak, U19:
MÉH-Szentes-FC Szeged Tisza
Volán FS 1-2, gólszerzők: Lekrinszki, ill. Virág, Miklós Cs. famina-HFC 2-0, Algyő-Kiskunfélegyháza 3-1, FC Szeged-Kiskunhalas 6-0, g.: Virág (3), Miklós Cs.
(2),
Péter.
U15:
MÉH-Szentes-FC Szeged 0-3,
g.: Völgyi, Kreizler, Dunai. famina-HFC 2-5, a vásárhelyi gólszerzők: Czeglédi (3), Czina, Varga. Algyő-Kiskunfélegyháza 0 - 9 ,
FC Szeged-Kiskunhalas
8-0
(5-0), g.: Völgyi (3), Mezei, Kreizler (2), Papdi Cs., Papdi Sz.
NŐI FOCIHÍREK
Hat csapat részvételével női teremfocitornát rendeztek Szegeden, a Déri szakközépiskola
sportcsarnokában. A döntőben:
Szeged AK-Gyula 2-1, a 3. helyért: Algyő-Szentesi Kinizsi
2-0, az 5. helyért: Kistelek-Sándorfalva 3-0. A különdíjasok, a
gólkirálynők: Kiss Zsuzsanna
(Szeged), Becsei Ilona (Kistelek),
a legjobb kapus: Horváth Melinda (Algyő). A díjakat Timotity
Milán adta át.
Megkezdődött a női teremfoci
NB I alsóházában az 5-7. helyért
a küzdelem. Az első kör helyszíne Tata volt: Tatabánya-Szegedi
AK 2-2, Szeged-Dévaványa 5-1,
Tatabánya-Dévaványa 2-0. A
második fordulót április 6-án, 10
órától a szegedi Déri Miksa szakközépiskolában rendezik.
TÉLI-KUPA
A makói teremlabdarúgó-torna
eredményei, A csoport: Apátfalva-Szetáp-Mix 2-2, B: Vörös-feketék-Déhgyümölcs 7-2, C: Határőrség Nagylak-Királyhegyes
5-2, D: VHK-ASS Makó 11-4,
35 év felettiek: Makói öregfiúk-Posta 1-6. A következő fordulót április 7-én rendezik a városi sportcsarnokban.
DOROZSMAI SIKER
NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzésen:
Dorozsma-Mezőhegyes
3 4 - 2 8 (18-11). Dorozsma, 100
néző, vezette: Borlóczi, Ökrös.
Szekahőszer-Dorozsma: POROBIC - Miksi 1, Mendebaba 3,
BESSENYEI 6, SZEPES 8, Balogh, Pusztaszeri 5. Csere: Mikus (kapus), MÁRTA 7, Szabó 1,
NAGY 3, Harsányi. Edző: Ördög
József. Az ifjúsági mérkőzésen:
Szekahőszer-Dorozsma-Mezőhegyes 43-20.
AMATŐR-KUPA
Véget ért a megyei asztalitenisz
Amatőr-kupa a szentesi sportcsarnokban. Eredmények, női
egyéni: 1. Szekeres, 2. Tarjányi
(mindkettő Csongrád), 3. Majoros (Fábiánsebestyén), 4. Rigóné,
5. Verebes (mindkettő Makó), 6.
Szentkúti
(Fábiánsebestyén).
Férfiak, egyéni: 1. Kocsis (Csongrád), 2. Nagy, 3. Tungel (mindkettő Szentes) és Bökösi (Csongrád). Férfi csapatverseny: 1.
Csongrád I., 2. Szentes, 3.
Csongrád II.
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Ne kösd fel magad!
SZÍV ERNŐ
Néhány napja rám üvöltött egy ember. Csak
mentem a fátyolos budapesti utcán, és arra gondoltam, hogy spagettit fogok csinálni. És akkor
rám üvöltött a tag, és én megálltam, és néztem az
arcába, egy kicsit csodálkoztam, tettem egy tétova lépést felé, és még mindig bámultam ezt az
embert, aki pedig aztán gyorsan elkotródott. Mert
miért. Hogy pl. egyszer csak rád üvöltenek. Különben mindegy, nekem pl. nincs is pincém. És
különben senki se kösse fel magát. Azért se, ha
megcsalják, azért se, ha nem tud választani az
anyukája vagy a szerelme között, ha eltörik a kedvenc tánclemeze, azért se, ha szegény, vagy ha
nagyon gazdag, ha a száztizenharmadik
meccsét
veszti el sorozatban a Gröland Erzsébet SE női kézilabdacsapat, aminek <5 a vezérszurkolója.
Szerintem senki se kösse fel magát, mert minek. A
múltkor egy nagyon öreg bácsi azt mondta nekem a buszon, hogy az vigasztalja, hogy van
mennyország. Volt a bácsinál két üveg bor, meg
egy hasonlóképpen idős, sokat perelő feleség, a
borra a bácsi vigyázott, rájuk meg az asszony. Az
asszony úgy vigyázott a bácsira, hogy minden tizedik másodpercben rászólt, hallgass már, te vén
hülye. Mondjuk ez vár rád. De akkor se kösd fel
magad, mert pl. a buszról leszálló bácsi még viszszafordult felém, én már egész életemben
dumálni fogok, kacsintotta. Biztosan van mennyország,
hm ' Maga már ott van, bácsika, kiáltottam utá-

na. Húsvétkor láttam a szülővárosomban
egy
szilvafát. és ez fa egyszerűen megőrült, tombolva
virágzott, na Ás a négyszáztizenegy
méhecske.
Zenélt a fa, muzsikált. Ott állsz előtte, ó, egy érzékszervi botrány, hallgass már vén hülye, ah, én
már egész életemben dumálni fogok. És még akkor se kösd fel magad, ha az eszedbe van Mikszáth Kálmán, aki szerint az Isten szereti az öngyükosokat, mert sok köztük a nemes szívű, érzékeny ember. A szabály az, hogy úgy van illuzionálva, mintha mindenki megkapott volna mindent. És aztán folyamatosan veszik el tőled a dolgokat, ma ezt, holnap meg azt, néha persze megbolondulsz, és ezt hiszed, még mindig mégvan
minden. Hát pedig nem. Soha sem volt meg neked minden, csak néhány dolog, játékautó, apád
keze, a tanító néni, templomkerti
kamatyolás,
egy májusi hószakadás, stb. A spagettiszósz.
Nem
kaptunk meg mindent, ezt csak elhitetik velünk.
Figyeljetek, én lélekről beszélek, és bajuszt is csak
egyszer hagytam magamon egy napra, önbüntetésből. Szóval. A spagettiszószt Berlinben tanultam egy rendező barátomtól. Megpirítod a fokhagymást, szépen átdinszteled a paradicsomot,
kis vegeta, oregano, majoranna, bors, esetleg
gomba. Szépen átfő, összefő, az ízek. Az adja meg
a dolog lényegét, hogy nincs benne vöröshagyma.
Hanem fokhagyma van benne. Mondom, csinálj
spagettiszászt, ne kösd fel magad.

Napos, szeles idő, néhol zápor

Húsvétkor
delfineket
mentettek

Készítette

SAN JOSE (MTI)
Costa Rica Csendes-óceáni partvidékének lakosai és turisták 33
partra vetett delfint mentettek
meg a húsvéti ünnepek idején. A
bajba jutott tengeri emlősöket
vasárnap a fővárostól, San Jósétól 330 kilométerre északra fürdőzők vették észre. Az összesen
37 partra sodródott delfinből
mindössze négyet nem sikerült
időben visszajuttatni az éltető
tengervízbe. Lara Anderson, egy
közeli természetvédelmi terűlet
vezetője szerint lehetséges, hogy
a delfinek a különösen nagy dagály következtében elveszítették
tájékozódó képességűket és így
tévedtek a partra, vagy kardcápák elől menekültek.

\ v w %x

Kisebb felhőátvonulások mellett több órás napsütés ígérkezik, de néhol előfordulhat
egy-egy gyenge zápor. Az északkeleti szél gyakorta megerősödik.
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ISTEN ELTESSE!

BUDA, RICHÁRD
A spanyol Kanári-szigeteken, Santa Cruz de Tenerife városában hatalmas esőzések voltak. Hat em- Régi magyar személynévből újíber életét vesztette az áradások és földcsuszamlások miatt.
MTI Telefotó/AP/Ramón de la Rocha tották fel a 19. században a Buda
nevet. Eredete vitás, származtatják a gótból „követ", a szlávból
„kunyhó", a törökből „bot, buzogány" jelentéssel. Attila hun
uralkodó testvérének Buda nevét
Kézai Simon formálta a Bléda
névből,
Buda város nevének haÁllamokból.
A
brit
macskatartók
LONDON (MTI)
tására. A név elterjedésében nagy
egyesülete azonban tiltakozott a
szerepet játszott Arany [ános
Nagy-Britanniában a jelek sze- tacskólábú cicák angliai tenyészgyönyörű hőskölteménye, a Burint divatba jönnek a rövid lábú - tése ellen. - Ellenkezik a macska
da halála. A Richárd német eretacskólábúnak nevezett - macs- természetével, ha az állat nem
detű név, régebben nálunk Rikák. Tenyésztőik szerint ugyanis képes ugrani, vadászni - muta- PISA (MTI)
kárd formában volt használatos.
nagy előnyük, hogy nem képesek tott rá Therese Clarké, az egyefelugrani értékes bútorokra és sület igazgatónője. A brit állatvé- Szállodás lesz Sarah Ferguson Jelentése: erős fejedelem. Egyéb
felkapaszkodni függönyökre. Rá- dők egyesülete viszont arra az ál- yorki hercegnő, András brit her- névnapok: Emilián, Hóvirág, Inadásul az sem valószínű, hogy láspontra helyezkedett, hogy ceg volt felesége - legalábbis több dira, Irén, Keresztély, Múzsa, Sümeg tudnák fogni (és enni) a há- ameddig a tacskólábú cirmosok lap szerint. Fergie 1,6 millió eu- kösd, Ulpián.
zimadarat. Úgy gondoljuk, hogy nem szenvednek fájdalmaktól, róért vásárolt birtokot Toscanáezek a macskák a szó szoros ér- addig létezésük ellen semmiféle ban. Luxushotelt szándékozik
telmében tökéletesen megfelel- kifogást nem lehet emelni. ATTÓI, nyitni gazdagok és arisztokraták
nek olyanoknak, akik sok időt hogy okozhat-e lelki fájdalmat az számára, az II Messaggero című
töltenek el otthonukban - állí- ilyen macskának, ha mint a rajz- olasz lap viszont úgy értesült,
totta az 54 éves Barry Newcom- filmben, sohasem tudja megfog- hogy ökopanziót létesít. A tenbe, aki az első „munchkin"-fajta ni az előtte grasszáló egeret, nem gertől mintegy 20 kilométerre,
VÍZSZINTES: 1. Etelka becézett alakja. 5. Shelley angol
Firenze és Pisa közt fekvő birtomacskát importálta az Egyesült szól az állásfoglalás.
Költő (1792-1822) egyik gondolata. 11. Felvett tárgyat
kon jelentések szerint hét lakóvisszaszolgáltat. 12. Helyiség oldalán elhelyezett időház, két uszoda, egy tó és egy
mérő. 13. Fővárosi hotel. 15. A Föld egyik éghajlati zónagy erdő található. A birtok
nája. 16. Holland „sajtváros"-ból származó. 17.EEEI
megvásárlása a Mirror című lap
19. Bee. Ákos. 20. Ifjúsági írónk v. (Ferenc). 21. A krészerint azt jelentheti, hogy az
tai koltúra feltárója v. (Sir Arthur), 23. Szellemi foglalegykor csőd szélére jutott hercegkozás. 24. Maszk. 25. A tetejére. 26. Náci rohamosztag
nő anyagi problémái megoldódvolt. 27. Rikító (szín). 28. Fél figura! 29. Forgácsolókés
tak. A birtok Gaddo della Gheedzett végződése. 30. Határozórag, -hoz, -höz társa.
rardesca olasz gróf szomszédsá31. Kefe hátulja! 33. Autonóm Terület, röv. 34. Vasalt
gában fekszik, akitől a hercegnő
végű cölöp. 36. Hócsalán. 38. A Róbert név női megfetavaly vált külön, de a baráti kaplelője. 40. Mezőgazdasági vontató. 42. ...-Végh István csolat nem szakadt meg köztük.
író, kultúrtörténet™ (+1959).
„Én vagyok a jobb keze, és toFÜGGŐLEGES: 1. A vízszintes 5. sor folytatása. 2. Gövábbra is én intézem helyi ügyerög eredetű női név. 3. Ételt edényben körbe mozgató.
it" - mondta a gróf.
4. Rövid, csattanós történet 5. Osztrák, francia és

A tacskólábú macska
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További kilátások
Északkelet felól erős lehűlés kezdődik, és napról napra csökken a hőmérséklet.
Időnként erősen megnövekszik a felhőzet, és a térségben elszórtan alakulhat ki
kisebb eső, de számottevőcsapadékra nincs kilátás.

A golfklub
mennyezete
Két nő életét vesztette, s további
nyolcan megsérültek a dél-ausztráliai Adelaide-ben, miután egy
golfklub ebédlőjének leszakadó
mennyezete maga alá temetett
mintegy 50 személyt. A sportrajongó asszonyok a heti rendszeres összecsapásukat követően
éppen megérdemelt ebédjüket
fogyasztották, amikor a tetőszerkezet megroppant és rájuk zuhant. A két halálos áldozat holttestét a mentőalakulatoknak
még n e m sikerült kihozniuk a
törmelék alól, mivel az épület továbbra is omlásveszélyes. A
nyolc sérültet azonnal kórházba
szállították.

x
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Max:16
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Max:ll°
Mln:-2°
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 232 cm |hőfoka 8.1 C"), Csongrádnál 150 cm,
Mindszentnél 20? cm. A Maros Makónál 8 cm.A Nap kel: 6.20,
nyugszik: 19.16. A Hold kel: 1.24, nyugszik: 9.51.

Skoda az

IKESZ-tői

az Izabella—híd lábánál.
www.ikeszauto.hu
Szeged, Kossuth L sgt
IKESZ Autócentrum 6724
Telelan: 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2
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Robotújságíró-karrier
Csikszentmihályi, a Massachusetts Institute of Technology
munkatársának agyában született meg, miközben a Rambo-sorozat harmadik részét nézte. A
robotot az amerikai űrkutatási
hivatal által kifejlesztett Mars
Explorer önjáróról mintázták. A
robotújságíró négy keréken gördül, napenergiával működik és
fedélzeti számítógép segíti a tájékozódásban. Konzolszerű nyakán két webkamerát helyeztek
el. Irányítóegysége hordozható
komputer, amely mobiltelefonon
tartja a kapcsolatot a világhálóval és emberi kollégájával. Csikszentmihályi elmondta, hogy a
robotújságíró első útja valószínűleg Afganisztánba vezet majd.

LONDON, KABUL (MTI)
Amerikai kutatók olyan robotújságírót fejlesztettek ki, aki - illetve amely - a legnehezebb körülmények között is képes teljesíteni feladatát és olyan helyekre is
eljut, ahová emberi kollégái
nem. Az Afgán Explorer (Afgán
felfedező) névre keresztelt szerkezet kinézetét tekintve átmenetet képez egy fűnyíró és egy robotkutya között. Feltalálói a képés hangfelvételek, valamint interjúk készítésére és közvetítésére alkalmas robotot elsősorban
olyan
háborús
színhelyekre
ajánlják, ahová „emberi kollégái" nem tehetik be a lábukat. Az
Afgán Explorer ötlete Chris

A költészet másik arca

A NAP VICCE

Megrémült szarvascsapat vágtat a zöldellő mezőn Sümeg közelében.

MTI Telefotó: H. Szabó Sándor

Orvos a pácienshez:
- Rossz hírem van. Csak hat
hónapja van hátra!
- Ennyi idő alatt nem tudom
kifizetni a számláját...
- Jól van... Akkor legyen
hónap.
QI

spanjói autójelzés. 6. A finnek nemzeti eposza. 7 . 4
köbméternyi (tűzifa). 8. L.I.É. 9. Antik ruhadarabot viselő. 10. Strázsák. 14. Magatok. 18.... May (német ifjúsági író). 21. Negatív töltésű elemi részecske. 22.
Lánc vége! 24. Gabonanövény. 25. Zöldséges rizsétel.
27. Gallium. 28. Üveges gyógyszert megmozgat 29.
Sav roncsolva eltüntet. 30. Idegen előtagként: szent-,
vallási-. 32. Svéd szmet a Balti-tengerben. 34. Prot á n - b u t ó j . j i ^ j j t l V l f i László; színművész. 37. Az
. ^ . j f l g r ó f j a (Rossini operája). 41. Ma-
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íjtvényünk helyes megfejtése: Operában a szöveg legyen mindenütt engedelmes lánya a zenének.
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