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A konferencia-központ pénze elvileg megvan, de továbbra sem tudni, hogy hol

témáinkból

A könyvtár biztosan felépülhet

SOKAFOGTOMES

Az Ady téren elkezdett és rövid idő után le is állt
könyvtár- és konferenciaközpont-építkezés sajnálatos
módon választási kampánytéma lett, pedig valójában
nem ott a helye. A helyzet jelenlegi kárvallottja nem
valamelyik politikai párt, hanem a Szegedi Tudományegyetem mintegy 25 ezer hallgatója.
Ugrásszerűen megemelkedett a
fogtömések száma megyénkben.
Esetenként 10-20-szorosárais
nőtt az fogorvosokat látogató páciensek száma. A jelenség kapcsán az OEP Csongád megyei intézete hamarosan ellenőrzi a fogászati rendelőket.
4. oldal
VÁLASZTÁSI ÖSSZEÁLLÍTÁS
Háromoldalas választási összeállítást készítettünk mai számunkban. Bemutatjuk a 2. fordulóba jutott megyei 3-as és 7-es
számú választókerület jelöltjeit,
tudnivalókat közlünk a voksolásról és közreadjuk, hogy az országban kik maradtak még állva
a 2. forduló előt.
8., 9. és 11. oldal

Az utóbbi napok eseményeiről, pontosabban az építkezés
szempontjából az eseménytelenségről részletesen tájékoztattuk olvasóinkat. Ezúttal megkíséreljük összefoglalni az egyetemi könyvtár ügyének elképesztően hosszú
történetét, abban a reményben, hogy segítjük a véleményalkotást is és az Ady téren elkezdett munka folytatását is.

A szegedi egyetemnek sohasem volt „rendes" könyvtára. Az 1921-ben pár szobába beköltözött könyvtári részleg munkatársai és az egyetem mindenkori vezetői azóta
minden igyekezetükkel azon voltak és vannak, hogy legyen az intézmény működéséhez elengedhetetlen, megfelelő színvonalú könyvtár. Ezt legújabban már információs központnak nevezik, jelezve, hogy az idő haladtával
a megfelelő színvonal azt is jelenti, hogy a könyvtár számítógépes környezetben működik, használva a modern
informatika minden vívmányát.
Először a húszas évek végén erősödött föl az igény a
könyvtárra, aztán 1938-ban került ismét az érdeklődés
fókuszába egy terv, mely szerint a Somogyi-könyvtárral
közösen kellene létrehozni az egyetemet is kiszolgáló in-

A megye legnagyobb „kínai áruháza": a szegedi Cserepes sori piac
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Vevőre várva - a kínai árusok játékkal múlatják az időt a Cserepes sori piacon.

Siemens* Domino csomagok
Siemens A35/SL*
9 9 0 0 Ft bruttó
Siemens C35/SL*
1 5 9 0 0 Ft bruttó
Siemens M35/SL*
1 5 9 0 0 Ft bruttó
-A. készülék csak Westél előfizetői kártyával
használható. A D0MIN0 készülékcsomagok
4500 Ft lebeszélhető összeget tartalmaznak!
Részletek az üzletekben! Amíg a készlet tart.
Tel :

Száz idézés a bíróságra

Lebukott az illegális
szoftvermásoló

A vádirat szerint A. Tamás körülbelül 1998 májusa és 1999 nyara
között „Killer" és „Morder" néven hirdetéseket tett fel az internetre, melyekben meghatározatlan helyről vásárolt, nem jogtiszta szoftvereket kínált eladásra.
A megrendelők egy lista alapján válogathattak a játékprogramok, zenei- és videoanyagok között. Ezeket A. Tamás postai
úton küldte el nekik. Ezzel - a
vádirat szerint - 200 ezer forint
anyagi haszonra tett szert.
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tézményt. 1945 után megint sürgetően merült föl a
könyvtár hiánya - mint addig, ekkor sem lett belőle semmi. E három után még két sikertelen próbálkozás következett. Máder Béla, az egyetemi könyvtár jelenlegi igazgatója szerint a legkomolyabb esély 1966-ban mutatkozott, amikor szintén a Somogyival közös, új intézményre
gondoltak. Az akkori kultuszminisztériumnak volt pénze, az oktatási tárcának nem. A Somogyi új épülete megépült a Dóm téren, az egyetem továbbra is megfelelő
könyvtár nélkül maradt. A rendszerváltás után egymást
érték a konkrét - elképzelések. Megmaradtak a képzeletben.

Üzletszerűen elkövetett és jelentős vagyoni hátrányt okozó,
a szerzői jogok megsértését jelentő bűntettel vádolja az
ügyészség a vásárhelyi A. Tamást és száz társát.
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Sokasodnak a kínai ruházati boltok Csongrád megyében is. A térség
legnagyobb „ázsiai áruháza", a Cserepes sori piac a béke szigete, de
a városokban a régi boltok és az új diszkontok között élesedik a
harc, az árusok közt nő a feszületség.
Az alig elfogadható minőségű, de
nagyon olcsó és nagy mennyiségben árult ruhadarabok alternatívát jelentenek a márkásabb és
drágább termékekkel szemben.
Már nem csak a piacokon, hanem a megye városainak központjában nyitott 23-26 disz-

kontban is megjelentek a kínai
áruk és árusok. Az éles verseny
miatt sok helyen terem feszültség, a butikosok, de még a bálás
cuccokat kínáló árusok forgalma
is megsínyli a kínai diszkontok
jelenlétét. Például Hódmezővásárhelyen végleg le kíván tele-

Lezárják a Dugonics teret
A Dugonics téri kettős körforgalom építése miatt
április 22-étől, hétfőtől csak a szomszédos utcákon haladhatnak a járművek.
A forgalomelterelés miatt néhány utcában megváltozik a megszokott közlekedési rend. A Tisza Lajos
körút felől a Dugonics tér irányába haladók a Gogol utcába kanyarodva juthatnak el a Kálvária sugárúttá, illetve tovább, a Dáni utcán át a Petőfi Sándor sugárútta.A Petőfi Sándor sugárútról érkezők a
Gyertyámos utca, Jósika utca, Gutenberg utca vonalon érik el a Tisza Lajos körutat. A Kálvária sugárút felől a Tisza Lajos körútra a Jósika utca, Gutenberg utca, a Petőfi Sándor sugárúttá pedig a Jósika utca, Gyertyámos utca, Vitéz utca irányába vezet az út.Zsákutca lesz a Somogyi utca egyetem
melletti, Toldi utcától kezdődő szakasza.
A terelőútvonalak biztonságossá tétele miatt né-

hány mellékutca forgalmi rendje is módosul. így a
Zászló utca Vitéz utca és Földváry utca közti részén, fordított irányba, a Vitéz utca felé halad majd
az egyirányú forgalom. A Jósika utca és Béke uca kereszteződésében az elsőbbségadás rendje változik.
Egyirányú lesz a Jósika utca Kálvária sugárúttól a
Gutenberg utcáig vezető szakasza. A Jósika utca
Gogol utcai kereszteződésében a Jósika utcán haladók kapnak elsőbbséget. Egyirányú lesz a Béke utca
Dáni utca és Petőfi Sándor sugárút közti része: így a
sugárútról, illetve a szemközti Földváry utcából
nem lehet behajtani a Béke utcába.
A forgalmirend-változás ápribs 22-én lép életbe,
de az érintett utcák KRESZ-tábláit már a hét végén
átrendezik. A megállási és várakozási rendet szabályozó táblákat viszont már pénteken délután elhelyezik. A Dugonics téri útzár a tervek szerint június 7-ig tart.

Fotó; Schmidt Andrea

pedni az ott négy éve élő kínai
származású Huang Tim Ping és
neje, Zhu Pang Ging. Talán nem
is sejtik, a hazai vállalkozók Vásárhelytől Makóig szigorítanák a
kínai boltokra vonatkozó szabályokat. E helyzetben a megye legnagyobb „ázsiai áruháza", a szegedi Cserepes sori piac a béke
szigete: ott kínai, arab, török és
magyar - egy gyékényen árul.
Összeállításunk a 17. oldalon

A megrendelésekről sem A. Tamás, sem vásárlói nem tájékoztatták a szerzői jogok birtokosait, azaz jogtalanul közreműködtek a szerzői jogvédelem alatt álló művek felhasználásában, de
főként azok sokszorosításában
és terjesztésében. A szerzői jog
tulajdonosai ugyanis nem kötöttek írásbeli szerződést velük, azaz nem adtak engedélyt műveik
ilyen formában való terjesztésére.
A. Tamás ezzel 166 jogtulajdonosnak összesen 47 millió 905
ezer 981 forint vagyoni hátrányt
okozott. Az ügyet a Csongrád
megyei Bíróság dísztermében
tárgyalják szeptember 2-ától,
ugyanis a vásárhelyi bíróságon
nincs akkora terem, amelyben
valamennyi vádlott egyszerre elférne.

A kormánytól várnak
segítséget a gazdák
Árvízi katasztrófához hasonlította a fagy okozta károkat az egyik
csongrádi szőlősgazda. Ez a kormány álláspontja is, mert úgy
döntött: májusban előleget kapnak a legalább ötvenszázalékos
fagykárt szenvedett gyümölcsösök és szőlőültetvények gazdái.
A decemberi és az áprilisi fagy
Csongrád megyében közel háromezer-négyszáz hektár gyümölcsöst, háromezer hektár szőlőt tarolt-le. Fagykirály pusztítása
több ezer családot fosztott meg
ezévi -jövedelmének nagy részétől. A baj még ennél is nagyobb: a

szokatlanul hideg napokban nem
csak a gyümölcsfák virágai, a szőlőfürt-kezdemények semmisültek meg, némely növények anynyira károsodtak, hogy nem élik
meg a következő tavaszt.
Összeállításunk a 7. oldalon

Cekkerek
és kosarak
Lassan változik Magyarországon
a férfi és a nő szerepét megjelenítő reklám. Sőt esetenként azt is
mondhatjuk, hogy nem gyengíti,
inkább erősíti a hagyományos
férfi és női szerepekkel kapcsolatos társadalmi sémákat, sztereotípiákat. Mindez úgy nyilvánul
meg, hogy a férfiakat munka
közben, míg a hölgyeket otthonukban, családanyaként, vagy a
férfi partnereként, a szépség
megtestesüléseként ábrázolják.
A reklámok többsége szerint: a
férfi erős, a nő pedig tőle függ...
Bővebben a Sziluettben

Elfagytak a gyümölcsfák, a hajtások és a virágok a mindszenti Hevesi Lajos kertjében is.
Fotó: Gyenes Kálmán
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Két világ határán állunk
MARCALI, BUDAPEST (MTI)

Sokat hallottunk az elmúlt napokban arról, hogy megosztott
az ország, én másként látom, ez
egy sokszínű ország, sokfajta vélemény él benne, ez nem azonos
a megosztottsággal - mondta Orbán Viktor szerdán Marcaliban.
A miniszterelnök a Fidesz-MDF
országgyűlési képviselő-jelöltjét,
Szászfalvi Lászlót mint az „igenek emberét" ajánlotta a választók figyelmébe* kampányzáró
nagygyűlésén. A Fidesz-MDF
listavezetője kifejtette: nem politikai szólamokkal lehet egy országot egyesíteni, hanem olyan
döntésekkel és programokkal,
amelyekben pártállásra való te-

kintet nélkül mindenki megtalálja a számítását, a maga és családja jövőjének lehetőségét. Orbán Viktor a választások második fordulójáról szólva hangsúlyozta: „két világ határán állunk,
és most döntenünk kell, merre
menjen tovább az ország. Lehet,
hogy ezt egyetlen mandátum
dönti el, ezért mindenkinek a
szavazatára szükség van a polgári összefogás erőinek győzelméhez".
e
Az Egyesült Államok Magyarország, és nem egyik vagy másik
párt barátja, kiegyensúlyozott
kapcsolatokra törekszik mindkét
politikai pólussal - hangzott el
szerdán a Fidesz székházában

Gyöngyösön nem lesz ismétlés

Választási turmix
BUDAPEST, GYÖNGYÖS (MTI)

Megérett az idő annak kimondására, hogy a választások első fordulójában megszületett és hirtelenjében kihirdetett eredményt
teljes körűen felül kell vizsgálni,
a szavazatokat kézzel újra kell
számolni - hangzott el a MIÉP-frakció sajtótájékoztatóján.
Győri Béla szóvivő újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: az
OVB-nek meg kell semmisítenie
a szavazás első fordulójának
eredményét. A szóvivő a választási eljárásról szóló törvényre hivatkozott, mely szerint az OVB
„megsemmisíti a szavazás eredményét, ha olyan törvénysértést
állapít meg, amely azt érdemben
befolyásolta". Győri elmondta,
hogy a MIEP-nek 380 esetről van
tudomása, amikor az urnából
több szavazat került elő, mint
ahányan a névjegyzéket aláírták.
#
A szocialisták nem tettek le arról, hogy hatalomra kerülésük
esetén duzzasztót építsenek a

Dunán - közölte Illés Zoltán, a
környezetvédelmi bizottság fideszes elnöke. Kijelentése alátámasztására Illés Zoltán dokumentumokat mutatott be. A
Zöld sorok környezetvédelmi információs kiadvány egy márciusi
dorogi fórumról tudósított, amelyen Nemcsók János egykori kormánybiztos, illetve Tittmann János, Dorog polgármestere, szocialista képviselőjelölt a Duna
duzzasztásának szükségességéről beszélt. A Zöld sorok azt írja,
hogy a bős-nagymarosi gát terve
továbbra sincs elvetve Illés Zoltán lejátszotta a fórumon készült
hangfelvételt, amelyen Nemcsók
János, a hajózásra és a talajvízszint-csökkenésre
hivatkozva
tartotta fontosnak a Duna duzzasztását.
•
A Heves Megyei Bíróság jogerős határozata szerint nem kell
megismételni a választások első
fordulóját Gyöngyösön, vagyis
hatályban marad a kihirdetett
eredmény.

GLÓBUSZ
LEMONDO FŐPARANCSNOK
Egy nappal a holland kormány
lemondása után benyújtotta lemondását Ad van Baal, a holland
szárazföldi hadsereg főparancsoka, aki ugyancsak az 1995-ös
szrebrenicai események ügyében
vállalta a közvetett felelősséget.
BIEDENKOPF MEGY
Szerdán, 11 és fél évi kormányzás után lemondott tisztségéről a

szász tartományi kormány elnöke. Kurt Biedenkopf személyében a keleti tartományok leghosszabb idő óta hatalmon lévő
miniszterelnöke mondott búcsút
a politikának.
BIZONYTALAN
Az amerikai jegybank elnöke,
Alan Greenspan szerint bizonytalan az amerikai gazdaságban
megindult fellendülés ereje.

Pokorni Zoltán pártelnök és
Nancy Goodman Brínker amerikai nagykövet találkozója után.
A nagykövet a megbeszélést követően újságírók előtt hangsúlyozta: semmiképpen nem akarnak állást foglalni, de mindenképpen a demokratikus folyamatot támogatják. Pokorni Zoltán
elmondta: az amerikai politikus
arról erősítette meg, hogy az
Egyesült Államok úgy viszonyul
Magyarországhoz, mint az egyik
legfontosabb
szövetségeséhez.
Szavai szerint Nancy Goodman
Brinker úgy minősítette Magyarországot, mint Közép-Kelet-Európa egyik vezető államát, amely
az EU-csatlakozás folyamatában
húzó szerepet játszik.

Több száz brit, amerikai és afgán
katona részvételével nagyszabású hadművelet kezdődött Afganisztán keleti, hegyvidéki részén
az al-Kaida terrorszervezet és a
tálib erők ott bujkáló egységei ellen. Ez az első ilyen jellegű hadművelet a márciusi Anakonda
hadművelet óta, ebben azonban
a brit tengerészgyalogosok kommandósai alkotják a csapatok gerincét. Az akció célja az al-Kaida
feltételezett hegyvidéki állásainakbevétele.
•

Közben a nemzetközi biztonsági erők biztonságosnak ítélték
az afgán fővárost, Kabult Muhammad Záhir Sah volt afgán király csütörtöki hazatérésére. Záhir Sah a tervek szerint júniusban elnökölni fog a loja dzsirga,
az afgán vezetők nagytanácsának
nyitó ülésén. Szavai szerint ha
egyszer hazatér, többé nem hagyja el hazáját.
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Együtt a nemzeti agrárprogram megvalósításáért

Hitelfedezet a földbérlet
Medgyessy Péter egy budapesti
rendezvényen összefoglalta a
magyar mezőgazdaság jövőjéről
alkotott elképzeléseit.
BUDAPEST (MTI)

Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt szerint az
MSZP vidéken is képes megvalósítani a jóléti rendszerváltást,
amelynek keretében az állam átvállalja
a
nyugdíjbiztosítást
azoktól, akik földjüket maguk
művelik, azok az idősek pedig,
akik erre már nem képesek, életjáradékot kapnak, ha bérbe adják
földjüket. A szocialista politikus

erről az Együtt a nemzeti agrárprogram megvalósításáért című
mezőgazdasági és vidékfejlesztési konferencián beszélt szerdán
Budapesten. Medgyessy Péter az
MSZP mezőgazdasági programját ismertetve elmondta: kiterjesztik az őstermelőkre és a kistermelőkre is a családi gazdaságoknak járó adókedvezményt. Szó sincs arról, hogy ezt a kedvezményt megszüntetnénk, hiszen szélesíteni akarjuk. Aljas
módszer, hogy az ellenfél lejáratásával akar valaki választásokat
nyerni - közölte. Hozzátette: az
egyszerűsített adóbevallás határát 2 millió forintról 3 millióra

Idegháború Betlehemben
BETLEHEM, RÁMALLÁH (MTI)

Az ostromlott betlehemi Születés temploma körül kibontakozó
idegháborúban már naponta bevetik a fülsiketítő szirénákat; az
izraeli hadsereg e célra hatalmas
hangszórókat erősített magasdarukra, amelyek a templomépületek tetőkeresztjei fölé magasodnak. A válság megoldása reménytelenül távolinak látszik.
„A templomban rendkívül válságos a helyzet" - erősíti meg Mohamed al-Madani betlehemi kormányzó egy telefoninterjúban,
amelyet az ostromlott templomból adott. A mintegy 250 körülzárt embert a fogyatkozó élelmiszerkészletek aggasztják.
•
Mintegy két óra hosszat tartott
szerda délelőtt Colin
Powell
amerikai külügyminiszter és
Jasszer Arafat palesztin elnök találkozója Rámalláhban. Az amerikai diplomácia vezetője nem
kívánt nyilatkozni. Ez a találkozó már a második volt a két fél
között. Arafat sürgette George
Bush amerikai elnök kormányát
és a nemzetközi közösséget,
hogy lépjenek fel elszigeteltségének megszüntetéséért.

BELGRAD (MTI)

A hágai Nemzetközi Törvényszék 24 feltételezett háborús bűnös kiadatását várja Jugoszláviától. Flcrance Hartmann, a hágai
főügyész szóvivője közölte, hogy
24 személy vádiratát továbbítot-

emelnék, az őstermelőknél pedig
az elszámolás nélküli adómentes
határ 250 ezerről 500 ezer forintra változna. Medgyessy Péter a
kormányra kerülésüket követő
első száz nap intézkedései között
említette, hogy augusztus l-jétől
a termőföldről szóló törvény
megváltoztatásával visszaállítják
a földtulajdonosok jogait és társadalmi ellenőrzés alá kerül a
Nemzeti Földalap. Kitért arra:
szabályozni fogják a földbérleti
idő minimumát, és aki legalább
öt évre bérbe adja területét, az
adókedvezményt kap, az erről
szóló szerződés pedig hitelfedezetként is felhasználható lesz.

RÖVIDEN
A BÁV ÚJ TULAJDONOSAI
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
Rt. nyereséggel értékesítette közvetlen és közvetett tulajdonában
lévő, összesen 94,521 százalékos
részvénycsomagját a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt.-ben - közölte az MFB. Az
új tulajdonosok közül az OTP
Bank Rt. 46,255 százalékos, az
Ingatlanforgalmazó és Gazdasági
Tanácsadó Rt. (Inforg) projekt
társasága, a Pro-Cash Rt. pedig
48,266 százalékos tulajdont
szerzett a BÁV-ban.
ELHUNYT
VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ
Életének 77. évében kedden elhunyt Vásárhelyi László táncművész, koreográfus, a néptáncművészet és a néptáncmozgalom
kiemelkedő személyisége. A Ki
mit tud? vetélkedők népszerű
közreműködője temetéséről később intézkednek.

Egy izraeli tank őrködik a kereszténység egyik legszentebb helyének számító Krisztus Születése-templom közvetlen közelében,
Betlehemben.
MTI Telefotó/AFPI

A hágai bíróság pontos névsora

Nagyszabású afgán hadművelet
BAGRAM, KABUL (MTI)

-

ták Belgrádnak. A listán szerepel
Ranko Csesztics, Momcsilo Gruban, Gojko Jankovics, Radovan
Karadzsics, Dusko
Knezsevics,
Szredoje Lukács, Milan Lukics,
Milan Marícsics, Zseljko Meakics, Milan Milutinovics, Ratko
Mladics, Mile Mrksics, Dragoljub

Ojdanics, Vinkó Pandurevics, Miroszlav Radies, Mitar Rasevics,
Nikola Sainovics, Veszelin Szljivancsanin,
Radovan
Sztankovics, Szavo Todorovics, Dragan
Zselenovics, Sztojan Zsupljanin,
Vladimir Kovacsevics és Milan
Zee.

Restitutio in integrum

Mindet visszakérik
BUKAREST (MTI)

A jogtalanul kisajátított egyházi
ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdéséről folytatott megbeszélést szerdán Bukarestben Adrián Nastase román miniszterelnök az erdélyi magyar történelmi
egyházak és az RMDSZ képviselőivel. A magyar történelmi egyházak részéről jelen volt többek
között Jakubinyi György gyulafehérvári katolikus érsek, Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Szabó Árpád unitárius püspök. A találkozót követően Borbély László, az
RMDSZ ügyvezető alelnöke emlékeztetett arra, hogy a kormányon lévő román SzociáldemokJkjfZ
rata Párt (PSD) és az RMDSZ
együttműködési megállapodásában fontos helyen szerepel az
Brit tengerészgyalogsági kommandósok Afganisztán 3000 méter egyházi javak visszaszolgáltatáfeletti hegységeiben járőröznek, az al-Kaida szervezet még bújká- sának ügye. A megbeszélésen
ló fegyveresei után kutatva.
MTI Telefotó/AP/foe Raedle mind az egyházi vezetők, mind

az RMDSZ politikusai sürgették
az egyházi javak visszaszolgáltatásáról szóló törvény kidolgozását és elfogadását. A találkozón
Jakubinyi György érsek fejtette
ki az egyházak azon álláspontját,
miszerint elkobzott javaik teljes
és természetben történő visszaszolgáltatását várják, ragaszkodnak a restitutio in integrum elvéhez. Az egyházi képviselők sürgették az érvényes rendeleteknek
a gyakorlati végrehajtását. Szabó
Árpád püspök és Kovács Zoltán,
a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület főgondnoka leszögezte: a román kormányfővel tartott mostani találkozótól függetlenül az erdélyi magyar történelmi egyházak négytagú főpapi
küldöttsége elutazik Strasbourgba, hogy az Európa Tanács-illetékes fórumaival ismertessék: mi
történt valójában az elmúlt 12
évben Romániában az egyházi javak visszaszolgáltatása terén.

ELFOGULTSÁGI INDÍTVÁNY
Elfogultsági indítványt nyújtott
be a minősített vesztegetéssel vádolt Székely Zoltán volt kisgazda, jelenleg független országgyűlési képviselő a büntetőperét tárgyaló bíró ellen szerdán a Fővárosi Bíróságon. A vádlott véleménye szerint a bíró nem képes elfogulatlanul ítélkezni ügyében,
és eddig a védelem összes bizonyítási indítványát elutasította.
Székely Zoltán hangoztatta,
hogy az ügyében megszólaló
rendőrök hamisan tanúztak.
A VEGYÉPSZER CÁFOL
Az elmúlt napokban nem írtak
alá, és a választások második fordulójáig nem várható, sőt kizárt,
hogy újabb
autópályaépítési
megbízást írna alá a Nemzeti
Autópálya (NA) Rt. és a Magyar
Autópályaépítő
Konzorcium
(MAK) - jelentette ki Tímár
Gyula, a konzorcium egyik tagjának, a Vegyépszer Rt.-nek a vezérigazgatója. Tímár Gyula kifejtette: a megrendelő NA Rt. rendelkezik autópálya-programmal,
amire a MAK és a Magyar Hídépítő Konzorcium ajánlatokat
nyújtott be egyes munkálatok elvégzésére. Ezeket az NA Rt. majd
elbírálja, hogy műszakilag, árban, és a határidők tekintetében
megfelelőek-e.
MEGTAGADTÁK
A NYOMOZÁST
Bűncselekmény hiányában megtagadta a nyomozást a Központi
Ügyészségi Nyomozó Hivatal
azoknak a feljelentéseknek az
ügyében, amelyek szerint Áder
János házelnök, a Fidesz alelnöke megsértette a választás titkosságát azzal, hogy április 10-i sajtótájékoztatóján
bejelentette:
Kőbányán a bv-intézet lakóinak
5 százaléka a Fidesz-MDF jelöltre, míg 95 százalékuk a szocialistákéra voksolt az országgyűlési
választások első fordulójában.

ZOLTÁN (hír és
881. Sportrovat:
Szentes, Kossuth u. 8.
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A szocialisták szövetségeseikkel együtt akarják feltenni az i-re a pontot

Mennyi az
elegendő ?

Derűsen várják a voksolást

SULYOK ERZSEBET

Az MSZP derűs hangulatú kampányzárót tartott Szegeden az
Ifjúsági Házban. A képviselőjelöltek bizakodóak a második
választási forduló előtt.
Sokan voltunk, és elegen is az első forduló megnyeréséhez. Április 21-én közösen tesszük fel az
i-re a pontot - kezdte a MSZP
szegedi kampányzáró nagygyűlését Kozma József. A párt városi
elnöke színpadra hívta három
szegedi képviselőjelöltjét, és a
Géczi József javára visszalépett
Nagy Sándort.
A Fidesz az elmúlt két hétben
alsót akart húzni 19-re, de önök
nem kártyalapok. Ha már nem
bírják a Fidesz kampányát, kapcsolják ki a tévét - javasolta Géczi József. A szocialista képviselőjelölt azt ajánlotta: a nyugdíjasok fogadják el a nyugdíjemelést,
amely már januárban járt volna
nekik.
Megelőlegezett bizalmat kaptam önöktől, hiszen új jelölt vagyok. Amikor 2006-ban újra
megnyerjük a választásokat, már
a teljesítményemet is ismerik
majd - szögezte le Újhelyi István. A képviselőjelölt a derűs
kampányzárón egy, a baloldali
szavazók között ismert sms-üzenetet is ismertetett: két gyerek,

A humorista Ihos József mellett a szocialista Kozma József, Géczi József, Botka László, Újhelyi István és a szabad demokrata Nagy Sándor is a derűre szavazott.
Fotó: Gyenes Kálmán
három szoba, négy kerék, öt karika, hatalom, hétfőig.
Köszönöm, hogy megőrizték
nyugalmukat ebben a kampányban. A választások után mindenki elmondhatja majd, hogy
nyert, kivéve azt a néhány száz
embert, akik most a hatalmukat

féltik, mert tudják, a jövőben
nem költhetik majd a közpénzeket - hangsúlyozta Botka László.
Az MSZP megyei elnöke és képviselőjelöltje leszögezte: a politikának ki kell vonulnia a hétköznapokból, és szolgálnia kell az
embereket. A harmadik legerő-

sebb pártként elegen vagyunk
ahhoz, hogy az MSZP-vel közösen leváltsuk a kormányt mondta Nagy Sándor.
A kampányzárón a derűről a
politikusok mellett Ihos József
humorista gondoskodott.

A középre is betette a lábát a széthúzás keze - igyekszik némi
verbális humorral elütni a szomorúságát a Centrumra voksolt ismerősöm. Várható volt, teszi hozzá rezignáltán, s kezdi magyarázni, hogy amikor poütikai alakulattá szervezte a gyakorlatias
tenni akarás azt a többféle erőt, amely a Centrumban szövetségre
lépett, senki sem az ideológiákat firtatta. Nem a jobb meg a bal
volt az érdekes, mert ahogyan Kupa úr mondta, nincs jobb- vagy
baloldah szegénység, csak szegénység van, amit egyetlen demokrata sem nézhet szenvtelenül. Nem kommunistáztak
és nem
nagytőkéseztek, mert azt gondolták, természetesen, hogy kapitalizmus van tizenkét éve és ez azóta nem vitatéma. Almukban
sem jutott eszükbe, hogy 2002-ben a kommunizmus és a nagytőke kísértete kart karba öltve lesz képes bejárni az országot, és a
kísérteteknek kijáró félelem igazgat, mint ahogyan azt sem tartották eredendő bűnnek, ha valaki Mol-részvények
birtokosa
vagy szereti a tortát (orosz krém). Pragmatikusak voltak és nem
jutott eszükbe, hogy ebben az országban egyszer áthidalhatatlan
szakadék támadhat a tortaevők és a nem tortaevők között. Nem
számoltak... - hallgatott el hirtelen centrumos barátom, nehogy
valami sértőt mondjon bárkire.
Nem értettünk egyet. Dehogynem számoltak, épphogy azzal,
hogy az egymástól eltérő színezetű politiltai erők laza érdekszövetsége is sikeres lehet az egymástól árokkal elválasztott két pólus között, ha középre nyomul. Plusz fölvonultat elismert személyiségeket. És jól számoltak, hiszen a Centrum eredményeit csak
a vak nem látja. De egészen más a tészta, vagy inkább a torta
most, amikor ketté van vágva és középen nem holmi szelíd árok,
hanem veszélyes szakadék tátong. A centrumos alternatíva: lezuhanni vagy valamelyik félhez állni. Szétszakadnak, persze, ez a
laza érdekszövetségek sorsa, amikor nem elég nagy a siker. Az
egyben maradáshoz minden bizonnyal ennél több kell. Hogy micsoda ? Vegyük például - a nemzeti kokárdát. Na és az elegendő
eredményt.

K.B.

A
Centrum
és
a
változás
Kisgazdák a Fidesz mellett
a középpárt helyet talált

A választások után tisztújítás lesz az FKGP-nél

A választások második fordulójában már nem induló kisgazda képviselőjelöltek arra kérik szavazóikat, hogy a Fidesz-MDF jelöltjeire voksoljanak.
Csongrád megye kisgazda képviselőjelöltjei kérik választóikat: a
vasárnapi választáson a jobboldali erőket támogassák - fogalmazott az FKGP tegnap tartott
sajtótájékoztatóján Pancza István. A megyei szervezet elnöke a
keddi kisgazda vezetőségi ülés
döntésére hivatkozott, amikor a
sajtó képviselői előtt bejelentést
tett: a választás első fordulójában állva maradt Dán János kivételével a megye minden kisgazda
képviselőjelöltje a Fidesz-MDF
jelöltjeit támogatja.

A megyei pártelnök és Csanádi
Jánosné, az FKGP megyei főtitkára egyben felszólította a 7. számú választókerület kisgazda szavazóit, hogy Dán Jánosra szavazzanak.
- Ahogy 1998-ban jelöltjeink
visszaléptetésével, úgy most
ajánlásainkkal segítjük a jobboldali politikai erők választási győzelmét. Bár tudjuk, hogy a kisgazdapárt szétverése a Fidesz nevéhez kötődik, választmányunk
döntését tiszteletben tartjuk - fogalmazott Pancza István, aki választókerületében a szavazatok
0,9 százalékát szerezte meg.
A voksok mindössze 0,5 százalékát megszerző Csanádi Jánosné meggyőződéssel jelentette ki:
az FKGP most vasárnap is a mérleg nyelve lesz, mint ahogy az
1998-as választásoknál is.

A Munkáspárt és a Mavep ajánlása

Nagy magyar abszurd
A Munkáspárt az MSZP jelöltjeit támogatja. A Magyar Vállalkozó Egységpárt a jobb-, míg
a színeiben indult Bakai Csaba
a baloldalt.
- Orbán Viktor múlt hét keddi,
hisztériakeltő gyűlöletbeszéde és
a szombati szeretetbeszéde, valamint a MIÉP Orbán-kormány
melletti kampányolása új helyzetet eredményezett a választások második fordulójára - hangsúlyozta Nagyvári László. A
Munkáspárt Csongrád megyei
szervezetének elnöke szerint az
maga a nagy magyar abszurd,
ahogyan Orbán a szegények tá-

mogatójaként lép fel és a nagytőkét támadja. Elmondta: az elnökség úgy döntött, hogy a Munkáspárt a választások második
fordulójában a demokrácia és a
kormányváltás érdekében az
MSZP jelöltjeit támogatja minden megyei választókerületben.
A Munkáspárt területi listájára a
választók közel 2,5 százaléka
voksolt az első fordulóban.
A Magyar Vállalkozó Egységpárt elnöke, Jakab István- lapunknak elmondta: pártja a
jobboldali jelölteket támogatja.
A dologban az az érdekes, hogy a
Mavep-színekben indult Bakai
Csaba - pedig a szocialista jelölt
támogatásra kérte fel szavazóit.

Pancza' István emellett leszögezte: a Csongrád megyei szervezet is csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek törekvése, hogy a választások lezárulása után leváltsák az FKGP országos elnökét, Torgyán Józsefet.
A megyei pártszervezet vezetője
rámutatott, hogy a vezetőcserét
általános tisztújítás követi, egészen az alapszervezetekig.
A sajtótájékoztatón megjelent
Balogh László. A Fidesz-MDF
országgyűlési
képviselőjelöltje
elmondta, hogy szerinte számos
kisgazda-szimpatizáns maradt
távol a voksolástól az első fordulóban, április 7-én. Úgy vélte,
ezek az emberek nagy tartalékokat jelentenek a jobboldali erők
számára. Számítanak voksaikra
a vasárnapi szavazáskor.
ILLYÉS SZABOLCS

A Centrum Párt kampányzáró
rendezvényein Pászti Ágnes
képviselőjelölt megbizonyosodott arról: helyesen döntött,
hogy a második fordulóban is
versenyre kel.
Bordányban, Zsombón, Üllésen, végül pedig Szegeden tartott
kampányzáró fórumokat kedden
és szerdán Pászti Ágnes, a Centrum Párt képviselőjelöltje. A középpárt helyi gesztora szerint a
választások első fordulójában
nagyon jó eredménnyel szerepelt
a Centrum. A személyére voksoló 2399 választópolgár bizalma
pedig számára egyértelmű megerősítés, hogy továbbra is versenyben kell maradnia.
- A választópolgárok reakciói-

ból egyértelművé vált a számomra: jól tettem, hogy egyik politikai erő javára sem léptem vissza.
Választóim megerősítették, hogy
a magyar politikában helye van
egy középerőnek. Egy olyan pártnak, amelynek a legfontosabb
feladata, hogy megakadályozza
az ország két részre szakadását fogalmazott Pászti Ágnes.
A képviselőjelölt kijelentette: a
kialakulni látszó két párt uralma
csak kicsivel jobb az egypártrendszernél. A politikus továbbra is kereszténydemokrata elkötelezettségűnek vallja magát,
akinek saját bevallása szerint
„egyetlen főnöke a lelkiismerete". Ez a belső késztetés vezette
rá, hogy sem a jobb-, sem a baloldali erők előnyhöz juttatása nem

viszi előbbre a demokráciát. - Mi
olyan értékeket képviselünk,
amelyek minden magyar emberhez közel állnak, és ezt a szellemiséget szeretnénk az őszi önkormányzati választások után is
képviselni a közéletben - mondta a Centrum gesztora. Majd
hozzátette: pártja alternatívát kínál minden szavazónak, aki nem
híve a tömbösített országvezetésnek.
Pászti Ágnes meggyőződése
szerint a Centrum és szavazóik
is változást akarnak. Ezt a változás iránti igényt érzik a szegediek
első fordulós döntéseiben. Reméli, hogy ez a változást igénylő
magatartás fogja jellemezni az
őszi választásokat is.

I. sz.

A Fidesz megyei kampányzárása
Jó hangulat jellemezte kampányrendezvényeiket, és a fórumok mentesek voltak mindenféle atrocitástól - fejezte ki
örömét Farkas Sándor, a Fidesz
megyei elnöke.

Farkas S á n d o r

Fotó: Tésik Attila

A Fidesz-Magyar Polgári Párt
kampányát a párt szegedi kongresszusán megfogalmazott elvek
jegyében tartottuk - nyilatkozta
lapunknak Farkas Sándor megyei elnök. A 48 pontba foglalt
kormányprogram szerinte útmutatást ad az ország lakóinak, illetve a határon túl élő magyarságnak is.
A kampány során egy olyan
Magyarország képét mutatták
fel, amely tisztes megélhetést és

biztonságot nyújt a családoknak.
„Úgy gondoltuk, hogy pozitív
kampánnyal meg lehet, és meg is
kell szólítani a választópolgárokat." A Fidesz a megye minden
választókerületében ebben a
szellemben kampányolt. Farkas
hozzátette: részint az elmúlt
négy év kormányzati munkájáról, részint pedig az egyes körzetek még megoldásra váró feladatairól beszélgettek az emberekkel. Szóltak az elkezdett programjaikról - például a Széchenyi-tervről, a családtámogatás
rendszeréről - , amelyek átívelnek a választási cikluson, és az
európai uniós csatlakozás alapkövei lehetnek.
Sok biztatást kaptak az elmúlt

Poütikai hirdetés

A nyugalom erejével. Újra MSZP.
Április 21-én ismét szavazzon a jóléti rendszerváltásra!
, .
Győzelmünk mindannyiunkon múlik!
Velünk az ország!

időszakban - mondta - , és támogatást is ígértek a Fidesznek,
amely erőt ad nekik a további
munkához. Örül annak is, hogy
a kampányrendezvényeiket bensőséges hangulat jellemezte, és a
fórumok mentesek voltak a
mocskolódtól, sárdobálástól és
mindenféle atrocitástól.
Mindezeket figyelembe véve
Farkas Sándor úgy gondolja: a Fidesznek megvan az esélye arra,
hogy a választás második fordulóját megnyerje. A kampány megyei zárásaként Áder János, az
Országgyűlés elnöke látogat el
csütörtökön délelőtt Szegedre,
délután pedig Szentesre és
Csongrádra.
B. I.
á«ÍI
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Gyanús a sok fogtömés

November óta egyre többen keresik fel a fogászati rendelőket.
Az ugrásszerűen megemelkedett fogtömések száma miatt az
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár Csongrád megyei intézetének munkatársai hamarosan elkezdik a tb által finanszírozott fogászati rendelők ellenőrzését.
Mint ismeretes, az elmúlt év november elsején lépett életbe az a
rendelet, amely ismét ingyenessé
tette a 19-60 év közötti korosztály számára a fogmegtartó kezeléseket a tb által finanszírozott
fogászati rendelőkben. A jogszabály megjelenése előtt Szegeden
a tömőanyag milyenségétől függően 2 ezer 500 és 3 ezer 500 forint közötti összeget kértek a
körzeti fogorvosi rendelőkben a
fogtömésért. A tavaly novembertől élő rendelet a nem jelentéktelen összeg eltörléséről rendelkezett, s a fogmegtartó kezelések
árának teljes finanszírozását a tb
vállalta. A fogmegtartó kezelések
térítésmentessé tételének az lett

HÍREK
PÉNZRŐL A KÁVÉHÁZBAN
A Millenniumi Kávéházban
(Szeged, Dugonics tér 12.) ma,
csütörtökön egyetemi klubbeszélgetést tartanak Nemzeti pénzek világpénz szerepben címmel.
A fórumot Szegő Szilvia és Vass
Csaba egyetemi kandidátus vezeti. Az este fél hatkor kezdődő
rendezvényre a belépés díjtalan.
TAVASZI TÁRLAT
Színek és fények a kertvárosból
címmel rendezik meg az új szegedi képzőművészek második tavaszi tárlatát a Bálint Sándor
Művelődési Házban. A kiállítást
pénteken 18 órakor Szuromi Pál
művészettörténész nyitja meg.
Zongorán közreműködik Farkas
Veronika. A kiállító művészek:
Barczánfalvy Ferenc, Farkas
Gyula, Fontos Zoltán, Kucsora
Márta, Olasz Attila, Papp
György, R. Papp Piroska, Stéhlik
János és Tóth Sándor.
EGÉSZSÉGÜNKRŐL
AKÁVÉHÁZBAN
Az egészségemért magam is felelős vagyok címmel Kovács Ferenc helyettes megyei tiszti főorvossal rendeznek beszélgetést
pénteken 18 órától a Royal Szállóban a Közéleti Kávéház rendezvénysorozatában. Beszélgetőtárs:
Fehér Zsuzsa.
PAVLOVITS DÁVID
KONCERTJE
Pavlovits Dávid gitárművész, a
szegedi konzervatórium tanára
és barátai klasszikus zenei koncertjét rendezik meg ma, csütörtökön este fél 8-tól Szegeden, a
Horváth Mihály utcai Pinceszínházban. A műsoron a gitárirodalom legnépszerűbb darabjai szerepelnek majd.

a következménye, hogy ugrásszerűen megnőtt a fog-, illetve
gyökértömésre jelentkezők száma.
Az intézkedés nem várt eredményt hozott. Több olyan fogászati rendelő is van, amelyben az
elmúlt hónapokban megsokszorozódott a fogtömések száma. A
cél ugyan az volt, hogy a rossz
anyagi körülmények között élők
is kezeltessék fogaikat, ám a hirtelen többszörösére nőtt betegforgalom meglepte az OEP-et, s a
megugrott költségek veszélyeztetik a biztosító gyógyításra és
megelőzésre fordítható pénzkeretét.
Az egészségbiztosító Csongrád
megyei hivatalának vezetője,
Schleining Ibolya megerősítette:
a biztosító munkatársai hamarosan elkezdik az ellenőrzést azokban a fogászati rendelőkben,
amelyekből kiugró betegforgalmat, illetve teljesítményt jelentettek a fogorvosok. A megye
szinte minden városában van-
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Filmpremier - A Hídember

Vasárnap, hídfő, kedd

A Széchenyi-filmet kettős kritikai alapról próbál- mondanivaló felülkerekednék ezen, az, hogy Szétam nézni. Egyfelől a filmet körüllengő politikai chenyi személyiségének és életének fölrajzolásáfelhangok színében, másfelől pedig minden efféle ban a legpregnánsabb momentumok kiemelésével
sunyiságot féke téve egy jó mozit akartam látni. De szaggatottá válik a film, a történelemi zűrzavar, a
politikai kiszámíthatatlanság az epizódok szilánknem sikerült.
Méghozzá azért nem sikerülhetett, mert a fölfo- jaira szaggatja a legnagyobb magyart. A filmben
kozott politikai közhangulat, illetve a kormány egyenlő súllyal van jelen a kor és a Széchenyi-portmarketingstratégiája, amelyben jó részt kaptak a ré fölrajzolásának szándéka, és bár jószerivel e ketfilmes, megrendezett elemek, egyszerűen elszívták tő elválaszthatatlan egymástól, nincs meg az az
a film elől a levegőt, s ebben a vákuumközeli álla- arányossági dominancia-elv, amely határozottan
potban nem tudott önnön esztétikai és történeti valamelyik irányba billentené a mérleg nyelvét.
És talán éppen ennek tudható be a remek ötletekirányvonalai szerint kiteljesedni A Hídember. Számomra a film utalásrendszere folyton visszazárt a ben és képi erősségben bővelkedő film viszonylagos
jelenkorba. Épp az a politikai közeg, amely anyagi egysíkúsága, amit bárdolatlanul unalomnak lehetösztökéje (kb. 1,8 milliárd forint) volt Bereményi ne nevezni. Az az erős feszültség, ami például a
hídkatasztrófánál érezhető - a film ilyen szemGéza filmjének, az vette el a film autoritását.
máshol nem
Nem számoltam még, de szerintem a világon pontból legkiemelkedőbb pontja
gyártott minden harmadik filmben elhangzik az, mutatkozik, ami dramaturgiai probléma, ugyanakhogy jövő, de mert a kormány úgy építette fel vá- kor az is, hogy a Széchenyi személyiségének alakulasztási kampányának stratégiáját, hogy bizonyos lásából származó feszültség szertefoszlik a nyelvi
hívószavakra csak az ő „értékrendszerük", és az ő stilizáltságon. Nekem olykor az az érzésem táképzetük kattanjon be, ez erre a filmre is igaz ma- madt, hogy a kort irodalmi nyelven hitelesíteni
radt. Amikor Széchenyi a jövőről beszélt, a filmre akaró beszédmód átesik a ló túlsó oldalára, s egy jól
rákopírozódott a jelen kormány politikai akarata. felkészült iskolai előadókör március tizenötödikéi
Meg lehet majd nézni ezt a filmet húsz év múlva is, műsora szólal meg a hímben. Olyan nagy szavak,
Fotó: Miskolczi Róbert vagyis inkább akkor lehet, úgymond korfüggetlenül mint haza, nemzet, szabadság atmoszférátlanul
megnézni, mert jelen történelmi időben csak egy szóródtak szét, s hát itt megint csak visszakapcsonak fogászatok, ahol a dokumen- külföldre szakadt, a magyar történelmet ismerő, lunk a jelen politikai viszonyokhoz, amely azt mutációk szerint 10-20 szorosára ám a hazai politika kavarnak nem kiszolgáltatott tatja, hogy egy intézményeiben már demokratikus
berendezkedésű ország politikusainak nyelvi lónőtt a teljesítmény. Ez a növeke- néző számára szólalhat meg a film, önmaga.
zungjai mit sem változtak az elmúlt másfélszáz évEgyébként
a
fönt
leírt
pénzmennyiség
nem
öndés indokolja, hogy átnézzék
ezeknek a rendelőknek az ad- magában problematikus, még akkor sem, ha min- ben, pedig állítólag már a posztposztmodernen is
minisztrációját.
Ugyanakkor den idők legdrágább magyar hímje ez, hanem ab- túl vagyunk, elvileg. S hát ebben a tekintetben a
Schleining furcsának tartja azt, ban a viszonyításban érezhetünk „abszolút esély- hídszerep, mint szimbólum, minimum a művészi
hogy más rendelőkben nem jel- egyenlőtlenséget", ha számításba vesszük, hogy a közhelyek közé sorolható.
Közben persze olyan ezt leírni, mintha a saját
lemző ekkora növekedés. A hiva- többi magyar rendező és filmes számára a kormány
talvezető elmondta: az egészség- nem biztosított anyagi lehetőséget, sőt, hetekkel nyakamat csavargatnám, mert nyilvánvaló, menybiztosító azt vizsgálja, ténylege- ezelőtt jelentette be a Magyar Mozgókép Alapít- nyi munka és energia van ebben a hímben, mennyi
ötlet és feszített koncentráció, amit csak ez a rensen megugrott-e a beavatkozások vány a működésképtelenséget.
A film egészét tekintve jól látszik az anyagbőség, dező, csak ez a stáb, csak ez a szereplőgárda tudott
száma, vagy csak adminisztratív
tévedések miatt nőtt egyik hó- a „jóltartottság", és afelől kétségünk nem lehet, így kihozni magából.
Aztán majd minden megy tovább: szombat, vanapról a másikra ilyen nagy mér- hogy egy ilyen nagyszabású produkció valóban mitékben a fogmegtartó kezelések nimum ennyibe kerül. Gyönyörű képek és beállítá- sárnap, hídfő, kedd...
PODMANICZKY SZILÁRD
sok sokaságát láthatjuk, ám mintha az úgynevezett
száma.
A fogorvosok viszont nem értik, miért csodálkoznak a fogmegtartó kezelések iránti igény
hirtelen növekedése miatt, hiszen természetes, hogy a korábban pénzért végzett fogtömést MUNKATÁRSUNKTÓL
sokan nem tudták megfizetni, s
ezek a páciensek most megjelen- A mórahalmi közösségi házban
tek, és igényelték elromlott fo- mondhatták el véleményüket lapunkról a helybehek a kedden
guk rendbehozatalát.
K.K. délután tartott fórumon. Kíváncsiak voltak az újságkészítés titkaira is. Szetey András, a Délmagyarország főszerkesztője, Kóti
Zoltán terjesztési vezető és Nyilas Péter újságíró válaszolt a fölfőépítész hiánypótló munkának tett kérdésekre. A rendezvény
nevezte az önkormányzat és az házigazdája Magyar Istvánná, a
IKV Rt. gondozásában megjelent közösségi ház vezetője volt.
A találkozót
jelenlétükkel
munkát, amely felhívja az itt
élők figyelmét is olyan szépsé- megtisztelő előfizetők a Délmagekre, melyek mellett minden- gyarországról alkotott véleménap elmegyünk anélkül, hogy fi- nyüket sem rejtették véka alá: érgyelmet szentelnénk rá. A meg- tékelték a mórahalmi eseméismerés a városvédelem egyik nyekről a közelmúltban megjefontos eszköze. A könyv belváro- lent írásokat, s elmondták, misi sétaútvonalat ajánl, des kitér a lyen témákról olvasnának szíveSzetey András a lap megújításáról beszélt.
Fotó: Gyenes Kálmán
kiskörúton kívüli látnivalókra is. sen a lapban.

Olvasói találkozó Mórahalmon

Szeged és a paloták
Lapunk munkatársa, Bátyi Zoltán és Arató László írta és szerkesztette azt a Szegedről szóló
útikönyvet, amelyet tegnap mutattak be a városházán. Az utolsó
ilyen jellegű munka 1980-ban jelent meg, s annak adatai mára
elévültek. A Szeged, a palotás város című könyv séta közben is jól
forgatható, a térképek és fotók
segítik a tájékozódást. Az útikönyvet méltató Nóvák István

Beruházás - kétévnyi költségvetésből

Zákányszék szennyvizéről
Zákányszéken az elkövetkező
évek egyik legfontosabb feladata a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése. E témában ma, csütörtökön délután 5 órától falugyűlést tartanak a sportcsarnokban.
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének megvalósíthatósági
tanulmánya elkészült, amit az
Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács el is fogadott - tájékoztatta lapunkat Kovács József polgármester.
A településen az úgynevezett
gravitációs rendszerű csatornahálózatot célszerű megépíteni és
a szennyvizet a nagy kapacitással
bíró mórahalmi tisztítóba vezetni. Zákányszék önerőből és állami támogatás nélkül nem tudná
e nagyszabású beruházást megvalósítani, ezért is előnyös Mórahalomhoz csatlakozni.
Jelenleg a létesítés vízjogi engedélyes tervein dolgoznak, amelyek várhatóan júniusra el is készülnek. Közben létre kell hozni
a helyi víziközmű-társulatot. Ezt

követi majd a pénzügyi források
előteremtéséhez szükséges pályázatok megírása. Ezeket legkésőbb 2003 elején be kell adni.
A beruházás költsége mintegy
550 millió forintba kerül. Ez az
összeg megegyezik Zákányszék
kétévnyi költségvetésével. Ha
hazánk európai uniós csatlakozása előtt nem sikerül a munkálatokat elkezdeni, akkor a későbbiekben - az állami források
esetleges csökkenése miatt - önerőből ekkora beruházást a község nem tud megvalósítani.
A mostani szabályzók alapján
mintegy 20 százaléknyi önerőt
kell biztosítania az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy a lakosságnak is hozzá kell járulnia
az építéshez. Ingatlanonként,
telkenként - az előzetes számítások szerint - 150 ezer forintot
kell beadni. A lakók a beruházás
megkezdéséig egy összegben fizethetik be a részüket vagy szervezett előtakarékossággal teremthetik elő a pénzt.
Az önkormányzat csak feltétellel veheti igénybe a céltámoga-

tást. A beruházási költség 50
százalékára úgy adhat be pályázatot, ha igazolni tudja, hogy az
érintett
területen
tervezett
szennyvízcsatorna-hálózat egy
kilométerére nézve az ingatlantulajdonosok 60 százaléka vállalja a rácsatlakozást.
A tanyai ásott kutakból nem
lehet inni, mivel a felső vízréteg
erősen szennyezett. Zákányszék
belterületi vize tisztított ugyan,
de a szennyvíz elvezetése mindenképpen fontos. így nem kerülhet be a hálózatba szennyezőanyag.
A mai falugyűlésen Kovács József polgármester ismerteti a
szennyvízkezelési
beruházás
ütemezését. Kiss István, a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatója a csatornahálózat szükségességéről, Papp Róbert jegyző pedig a víziközmű-társulat létrehozásáról beszél. A Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, Soós
Sándor a lakossági hozzájárulások lehetőségeit ismerteti.
K.T.

Feljelentés a mozgó
urnás ügy miatt
A választási törvény megsértése
miatt tettek feljelentést egy választási biztos és Bartha László
ellen. A Központi Ügyészségi
Nyomozó Hivatal három napon
belül dönt a nyomozásról.
Az egyik szegedi választókör 77
mozgó urnás szavazójának döntését hozta nyilvánosságra Bartha László április 12-i sajtótájékoztatóján. A Fidesz-MDF közös képviselőjelöltje elmondta:
nem csupán Áder János tudhatott a kőbányai büntetés-végrehajtási intézet lakóinak voksairól, hiszen Szegeden is külön
számlálták meg a mozgó urnás
szavazatokat. Bartha László azt
állította: az általa ismert adatok
szerint az egyik szegedi szavazókörben 77, mozgó urnával szavazó választópolgár egyöntetűen az
MSZP-t támogatta voksával. Elmondta: az információt az egyik,
Fidesz által delegált szavazóbiztostól szerezte meg.
Az esetről akkor a területi választási bizottság elnöke és a te-

rületi választási iroda helyettes
vezetője is úgy nyilatkozott, hogy
a választási törvény betartása
mellett Bartha hivatalosan nem
juthatott ilyen adatokhoz. A szavazókörökből kikerülő legkisebb
adat ugyanis a pártokra összesen
leadott szavazatok száma. Külön-külön nem összesíthetőek a
mozgó urnás szavazatok.
Az adatokat nyilvánosságra
hozó Bartha László és az információt kiszivárogtató ismeretlen
szavazóbiztos ellen Csapó Balázs, a Szegedért Egyesület elnöke tett feljelentést a Fővárosi
Központi Ügyészségi Nyomozó
Hivatalnál, „a választás rendjére
vonatkozó törvény megszegéséért". A nyomozó hivatalban érdeklődésünkre elmondták: három nap áll rendelkezésre, hogy
eldöntsék, elrendelik vagy megtagadják a nyomozást, esetleg
feljelentéskiegészítést rendelnek
el. Mivel a határidő még nem járt
le, más tájékoztatást nem kaphattunk.
K.B.
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Feleségét és lányát
akarta megöletni

Ma még áll a bál a Juhász Gyula tanárképző főiskolán

Két rendbeli emberölés előkészületének bűntette miatt 6 év
börtönre ítélték Szegeden G. Józsefet.

Szeged egyik legnagyobb felsőoktatási fesztiváljává nőtte ki
magát a Juhász Gyula-napok
rendezvénysorozata,
amely
kedden kezdődött és csütörtökig tart.

G. József első súlyos bűncselekményét több mint húsz évyel ezelőtt követte el. Apjára, valamint
szomszédjáraharagudott akkoriban, mert úgy vélte, ők jelentették fel lopás miatt. De forrt a düh
G.-ben elvált feleségére gondolva
is, mivel az asszony apasági pert
indított ellene. A gyűlölködést
gyilkosság zárta, G. József 1981.
január 27-én lelőtte apját és a
szomszédot, majd kezében a töltött fegyverrel volt felsége lakására indult, hogy végezzen az' aszszonnyal is. Ám az erősen ittas
ember útközben elaludt, így a nő
megmenekült. G.-t akkor több
emberen elkövetett emberölés
bűntette miatt ítélték életfogytig
tartó szabadságvesztésre, s büntetéséből 2001. január 27-én
szabadult.

vállalta, majd autóba ültek, hogy
megszemléljék, melyik is az a
sándorfalvi tanya, ahol feleség él
lányával. A megbeszélés során
G. gondolt az alibijére is. Arra
kérte K.-t: csak akkor öljön, amikor ő befekszik egy klinikára. A
két férfi látszólag el is fogadta ezt
a forgatókönyvet. Am amikor
G.-től elváltak, nyomban a volt
feleséghez kopogtattak be, s elmondták, milyen gaztettre buzdítaná őket egykori ura. Másnap
aztán K. Mihály, R. Henrik, és az
ügy egy újabb szereplője, bizonyos Sz. Zoltán már azzal kereste fel Gombost: a nőket megölték, lehet fizetni a beígért pénzt.
A felbujtó persze azt nem tudhatta, hogy K. Mihály kabátja
alatt egy diktafon rejtőzködik, s
bár a megrendelőnek nem igazán
tetszett, hogy ennyire gyorsan
szállították a gyilkosságot a megbízottak, megígérte: két héten
belül átadja a milliót.

G. 2000-ben egy zárkában raboskodott K. Mihállyal, s oly erős
barátság szövődött kettőjük között, hogy G. megígérte cimborájának, még munkát is szerez számára szabadulásuk után. 2001.
júniusában fel is hívta volt cellatársát - aki a Dunántúlon lakott
-, azt ígérve, máris munkába állhat. K. Mihály egy ismerőse, R.
Henrik társaságában Szegedre
kocsikázott, s itt egy vendéglőben tudta meg: G. gyilkosságra
buzdítaná egykori rabtársát. Volt
feleségét, valamint lányát akarta
megöletni G., mégpedig egymillió forintot felajánlva a sikeres
akcióért.

Mivel a diktafon tökéletesen
működött, s K. Mihályék sem
kerülték el a sándorfalvi rendőrséget, ezt a kijelentést a község
körzeti megbízott rendőre nem
sokkal később már saját fülével
hallhatta. A következmény sem
maradt el: Gombost azonnal lefogták, s 2001. július l-jétől előzetes letartóztatásban várt a tárgyalásra.
A Csongrád Megyei Bíróságon
tegnap a bírói tanács bizonyítottnak látta a vádbeli tényállást, s
G. Józsefet két rendbeli emberölés előkészületének bűntette
miatt 6 év börtönre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A ítélet nem jogerős.

K. Mihály ezt a feladatot el is

B. Z.

TŐKÉS LÁSZLÓ ALGYŐN
Tőkés László a vendége az Algyő
Fejlődéséért Alapítványnak. A
Királyhágó-melléki református
egyházkerület püspöke Az egyházak lehetőségei a polgári társadalomban címmel tart előadást
ma, délután 4 órakor az algyői faluházban.
POLGÁRI RENDEZVÉNY
A polgári Magyarországért címmel ünnepi rendezvényre várja a
szegedieket a Fidesz-MDF választási szövetség ma, este 7 órától a Klauzál térre. Az est vendége Tőkés László, a Királyhágó-melléki református egyházkerület püspöke.
Az ünnepségen részt vesz Bartha László, Balogh László és Rákos Tibor országgyűlési képviselőjelöltek, Jakab Tamás színművész és Gyimesi Kálmán operaénekes. Közreműködik az Ökrös
együttes.
SZUPERSZÁMÍTÓGÉPEKRŐL
SZEGEDEN
Szuperszámítógépes nyilvános
szakmai napot rendez az SZTE
TTK Informatikai Tanszékcsoportja pénteken 10.30-tól a Bolyai teremben (Bolyai épület,
Aradi vértanúk tere).
A program részeként a következő előadások hangzanak el:
Szuperszámítógép technológia
trendek és a magyar szuperszámítógép program (előadó: Ka.csuk Péter professzor, MTA
SZTAKI), A Sun El0000 sw
rendszere és használatának feltételei (Stefán Péter szuperszámítógép rendszergazda, NIIFI),
Bevezetés a párhuzamos programozási koncepciókba (Kacsuk
Péter), A SUN E10000 szuperszámítógép (Fischer Erik műszaki igazgató, Sun Magyarország
Kft.), A P-GRADE programfejlesztő rendszer párhuzamos
programozáshoz (Kacsuk Péter),
A Sun Grid Engine (Stefán Péter), A magyar szuperszámítógép
Grid projekt (Kacsuk Péter). Az
előadásokra ingyenes a belépés.

Csillagszeműt választanak
- Azt írd, hogy tök jó a buli, és
mindenki jól érzi magát - javasolta az egyik srác tegnap délután az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának udvarán. Valóban így volt: jó volt a
buli és mindenki jól érezte magát.
A juhászok, a nyájuk és az érdeklődők türelmesen várták tegnap kora délután, hogy a tavalyi
Csillagszemű Juhász, Buruzs Balázs és a királykisasszony, Tokodi
Margaréta bevonuljon a díszterembe, és kezdetét vegye a Csillagszemű Juhász-vetélkedő.
A várakozásban megéhezett
fiatalok figyelmét az INGYÉ
VAN! tábla hívta fel arra, hogy
éhségüket hagymával bőven
megrakott libazsíros kenyérrel
csillapíthatják, térítésmentesen.
A zsíros deszka alapozónak is
nagyon jó, hiszen mint minden
bulin, az alkohol is bőven fogyott.
A négy csapat: Don Yuhas de
Marco, Hassan Juhász, Csoky
Juhász és Sánta Juhász már délelőtt elkezdték a vetélkedést a
Csillagszemű Juhász-címért, a
szegedi járókelők legnagyobb
örömére.
A Széchenyi tér közepén például a főtéren sétálók közreműködésével a birka-KRESZ nevezetű
feladatot kellett végrehajtani a
juhászoknak és nyájuknak. A
Dugonics téren pedig nagy fel-

A juhászok és a királykisasszony. Vajon melyikük nyeri majd el a kezét?
hajtás mellett népdalokat kellett
énekelniük, természetesen látványos néptánc kíséretében. A délelőtti versenyen Sánta Juhász
(Lakatos Tibor) és nyája szerepelt a legeredményesebben.
Szerda kora délután a főiskola
dísztermében folytatódtak a juhászok megpróbáltatásai. Először a kancellária tiszteletére
minden csapat bemutatta a délelőtt előadott táncprodukciót.
Hassan Juhász (Kasza Zsolt) kijelentette: - Mi nem ragaszko-

dunk a népi gyökerekhez, majd
két gitár kíséretében előadták
műsorukat. A „nem vagyok én
barát, szeretem a piát" sornál
már az egész terem lelkesen énekelt együtt Hassan Juhászékkal.
Később került sor a juh-hajszépségversenyre, melyen az
egyik csapattag hajából kellett
Zsidró Tamás mesterfodrászt
megszégyenítő kreációt létrehozni. Ma a Topolya sori sportpályán folytatódik az embert próbáló küzdelem. Lesz birkanyírás,

Kétszáz ember iszik
a bodorszéki kútból

Balogh László szerint Medgyessy megfutamodott

Kétszáz ember egészséges ivóvízellátását oldotta meg a dóci
önkormányzat azzal, hogy hétmillió forintért kutat fúratott.

Bartha László szerint a suttogó
propaganda a baloldal eszköze.
Balogh László úgy véli, az
MSZP-s választási biztosok jogtalanul jegyzeteltek.

Az évek óta forráshiánnyal küszködő Dóc - több megyei kistelepüléshez hasonlóan - nem adja
fel vágyait: ha segítséggel is, de
lépéseket tesz a község fejlődése
érdekében. A község pályázati
pénzzel kiegészítve, 7 millió forintot fordított kútfúratásra. Ez
azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert a község kénytelen
volt tavaly 29, az idén pedig már
közel 36 millió forintos forráshiánnyal számolni. A település
működtetéséhez hiányzó forintokat a központi költségvetéstől
remélik - tudtuk meg Belovai Pál
polgármestertől. A kritikus helyzetet főként az iparűzési adó
csökkenése idézte elő. A faluban
ugyanis már nincs telephelye a
Démásznak, a Dégáznak, illetve
a telefontársaságnak és mindez

Fotó: Schmidt Andrea

küzdelem a medvével, szamaragolás és pörköltfőző verseny is. A
hagyományos Csillagszemű Juhász-vetélkedő mellett ma az
universitas legerősebb embere címért is megküzdhetnek a főiskolások. Este kilenc órától a JATE-klubban hajnalig tartó záró
bulin a meglepetés sztárvendéggel mindenki levezetheti a feszültséget. Éjfélkor lehull a lepel,
és megkoronázzák a 2002-es év
Csillagszemű Juhászát.
ARANYT. JÁNOS

Bartha: suttog a baloldal

többmilliós bevételkiesést jelent
az önkormányzatnak. A polgármester szerint a kiadások növekedése nincs összhangban a stagnáló költségvetési támogatással.
A lakosság érdekében mégsem
tekinthetnek el a legszükségesebb fejlesztésektől. Ezek sorába
tartozott az orvosi rendelő és lakás felújítása, amelyre 2,5 milhó
forintot fordítottak. Tervezik,
hogy a bodorszéki kút vizét a boltig vezetik. Erre pályázat útján
kívánnak fedezetet biztosítani.
Útépítésre, a művelődési ház és
a könyvtár belső felújítására
szintén nyújtottak be pályázatot.
Elkerülhetetlen a temető bővítése is. Á fiatalok megtartása érdekében pedig 19 építési telek kialakítását tűzték ki célul az idei
évben. Belovai Pál elmondta: az
önkormányzat
természetesen
spórol, de tartós nadrágszíj-politikára nem lehet alapozni a kis
települések jövőjét.

Nem értjük, miért vádolják suttogó propaganda terjesztésével a
Fideszt, amikor ez a kampányeszköz tudvalevőleg a baloldal
hagyományos fegyvere - szögezte
le Bartha
László.
iV" Eidesz-MPP-MDF választási szövetség képviselőjelöltje a tegnapi
sajtótájékoztatóján hozzátette: a
történelemkönyvek
tanúsága
szerint a jobboldal soha sem alkalmazott ilyen módszereket.
Akik a jelenlegi kormányerőket
támogató elektronikus leveleket,
vagy SMS-eket kaptak, nem hivatalos propagandával, hanem a
jobboldallal szimpatizáló emberek gondolataival találkoztak fogalmazott határozott nyomatékkal Bartha.

N. RÁCZ JUDIT

A képviselőjelölt ugyanakkor

kért minden szegedit: a szeretet
és a megbékélés jegyében minél
többen vegyenek részt a Fidesz
által szervezett Dugonics téri
rendezvényen. Győzzék meg ismerőseiket, hogy jöjjenek el, és
hozzanak magukkal egy gyertyát
is - kérte Bartha László.
Rendkívüli jelentőséggel bír,
hogy a Független Kisgazdapárt
Csongrád megyei szervezete - a
makói körzetben élőket kivéve arra szólítja fel a kisgazda szavazókat, hogy voksaikkal a Fidesz-MDF közös jelöltjeit támogassák - szögezte le Balogh László. Az MDF képviselőjelöltje kifogásolta: a média korábban támogatta az MSZP kampányát
azzal, hogy folyamatosan napirenden tartotta a szocialisták javaslatát az első forduló előtti miniszterelnöki tévés vitáról. Most
azonban a sajtó Balogh László
szerint nem ugyanazzal az intenzitással számol be arról a tényről, hogy az MSZP miniszterel-

nök-jelöltje visszautasította Orbán Viktor invitálását a két forduló közötti vitára.
„Akkor van sajtószabadság ebben az országban, ha a holnapi
lapokban megjelenik: Medgyessy
Péter nem mer kiállni Orbán
Viktorral a televíziós vitára. Milyen miniszterelnök lesz Medgyessy, ha megfutamodik egy televíziós vitától is?" - vetette fel
Balogh László.
Balogh László és hdeszes jelölttársa, Rákos Tibor néhány, szerintük a választások eredményét
befolyásoló jelenségre is felhívta
a figyelmet. A Fidesz-MDF delegáltjait atrocitások érték a szavazókörökben a kokárda viselése
miatt. Ugyanakkor az MSZP delegáltjai jegyzeteltek, és többször
is elhagyták a szavazóköröket.
Balogh leszögezte: az ilyen eseteket a második fordulóban figyelik, és megteszik a szükséges jogi
lépéseket.
K. B.

ítélet csak júniusban várható az ópusztaszeri karambol ügyében

Ittasan okozta a tragédiát
A tárgyalást ismét elnapolták,
így csak június 19-én derülhet
ki leghamarabb, milyen ítélettel zárul az a per, amelyben B.
Pétert több ember halálát okozó
ittas járművezetéssel vádolják.
A három ember, közöttük két
gyermek életét követelő tragédia
2001. júhus 14-én történt. Am a
tegnapi szegedi tárgyaláson egyértelműn kiderült, a borzalmas
baleset emléke most is nagyon
felkavarja a családtagokat. Az
akkor lángra lobbant Trabantban
utazók egyetlen túlélője, az autót
vezető S. Imre a bíróság folyosóján többször is csak azt tudta elA tanya lakossága egészséges vizet fogyaszthat. Fotó: Gyenes Kálmán keseredetten ismételgetni: ezer-

szer jártam én azon az úton mint
buszsofőr. Soha nem volt semmi
gond. Egyszerűn fel nem tudom
fogni, hogyan ütközhetett nekünk?
Erre a kérdésre kereste immár
nem is első tárgyalásán a választ
a Szegedi Városi Bíróság is. A
vádirat szerint azon az estén B.
Péter Baksról Sándorfalva felé
autózott, becslések szerint 78-80
kilométeres sebességgel. Opusztaszerhez érve későn vette észre
az úton előtte kerékpárt toló K.
Jánosnét és gyermekeit. Hogy elkerülje a gázolást, B. félrerántotta a kormányt, s így ütközött a
vele szembe érkező Trabanttal. A
kétütemű kis jármű azonnal ki-

gyulladt, s a tűzben veszítette
életét S. Imréné, valamint két
unokája, P. Róbert és P. Orsolya.
A Trabant sofőrje, S. Imre nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett, B. Péter sérülései
nem voltak komolyak.
A vádirat szerint a vizsgálat során az is tisztázódott, hogy B. Péter közepesnek minősíthető alkoholos befolyásoltság alatt állt,
mivel vérében 1,5-1,7 százalékos
alkoholszintet mutattak ki. A
tegnapi tárgyaláson B. Péter védője újabb szakértő meghallgatását kérte.
Indítványát elfogadták. A pér
június 29-én folytatódik.
B. Z.
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A konferencia-központ pénze elvileg megvan, de továbbra sem tudnihogy hol

Az Ady téri könyvtár biztosan felépül
Folytatás az 1. oldalról

Egyetemi terv csak 1996-ban készült el a maga valóságosságában, 1997 márciusában angol
nyelven is, mivel a magyar kormány és Világbank megállapodása alapján a szegedi építkezés a
nemzetközi pénzintézet által folyósított felsőoktatás-fej lesztési
hitelből valósult volna meg.

Világbankos évek
Az egyetem részletes fejlesztési
terveket készíttetett két nagy értékű beruházásra: a bölcsészettudományi kar épülete mögé (az
Ady téri sportpályák helyére)
könyvtári és oktatási célokat is
szolgáló tanulmányi és információs központot képzeltek el, a
volt Kossuth laktanya már korábban megvásárolt területén pedig új, korszerű sportcentrumot
kívántak létrehozni. A területre
elkészült a szegedi önkormányzat részletes szabályozási terve
is. A Világbank szakértői 1999
októberében a helyszínen győződtek meg ezek realitásáról,
olyannyira, hogy eldöntötték: a
szegedi egyetem az első három
magyarországi intézmény között
lesz, amelyik a leghamarabb kaphatja'meg a kölcsönt. 2000 márciusában az egyetem keretmegállapodást írt alá az Oktatási Minisztériummal a világbanki hitel
felhasználásáról, júniusban már
kiválasztották, melyik az a hat
cég, amelyektől ajánlatot kérnek
a bemházás megvalósítására.
2001 áprilisában aláírták a tervezésről szóló szerződést a Szántó
és Mikó irodával. Úgy volt, hogy
a világbanki programiroda nemzetközi pályázatot ír ki a könyvtárépület kivitelezésére, amely
2002 őszén kezdődhet el.

A közös ló
2001 nyarán azonban újabb
fordulat következett: a magyar
kormány felbontotta a felsőoktatás-fejlesztési világbanki szerződést és úgy döntött, hogy itthoni,
kedvezőbb feltételekkel felvehető
kölcsönökből finanszírozza az
építkezést.
Aligha tévedünk nagyot, ha
azt állítjuk, hogy az egyetemi
könyvtári sztori egyik szála körülbelül innentől kezdett összefonódni a városi konferenciaközpont-építési történettel. Ekkorra kiderült, hogy az ugyancsak évek óta áhított, a szegedi
konferenciaturizmust a realitásba emelő kongresszusi központ
mégsem épülhet fel, mert a finanszírozásáért tett erőfeszítések csak részben bizonyultak sikeresnek: 892 millió forintot
nyert el erre a célra a város.
Bartha
László
polgármester
2001 nyarán pendítette meg

Az építkezés nem állt le, csak szünetel. A kérdés: meddig?
először, hogy az ezzel, a Gazdasági Minisztérium Széchenyi-terv pályázatán elnyert pénzzel
„beszállna" az önkormányzat az
egyetemi építkezésbe és a városi
igényeket is kielégítő, az eredetileg tervezettnél nagyobb konferenciaterem épülne az Ady téren.
A szegedi képviselő-testület az
idén február végén egyhangúlag
elfogadta azt a javaslatot, hogy az
önkormányzat az egyetemmel
közösen
építsen
konferencia-központot. A rektor és a polgármester együttműködési szerződést írt alá. A módosítással a
könyvtári centrum 750 fős előadóterme helyett 1500 embert befogadó, korszerű, nemzetközi
kongresszusokat is kiszolgálni
képes létesítmény épülhet az
Ady téren. Az egyetem is jól jár,
mert két kisebb befogadóképességű konferenciaterem is bekerülhetett a módosított tervekbe,
s ez a könyvtári működés szempontjából is előnyös.
A történet folytatása előtt megjegyezzük: a szerződő felek, az
egyetem és a város illetékesei,
miközben okkal örültek a jó öt-

Fotó: Gyenes Kálmán

letnek, valószínűleg nem számoltak - a bürokráciával. Ezúttal
árnyalatnyi rosszalló felhang
nélkül használjuk a szót, a „természetes" bürokráciára, a pénzforgalmi, vagy felhasználásmódosító szabályokra gondolunk. A
Széchenyi-terv pályázatán a város által elnyert pénzt egyik minisztériumból a másikba, a gazdaságiból az oktatásiba kell „átjuttatni" - ez önmagában aligha-

nem több hetet igénylő proceszszus. És erre várunk most.

Politikai gőzben,
homályosan
A közben az Ady téren megkezdett kivitelezési munkákat azért
állították le, mert a kivitelező
nem ígéretekkel, hanem pénzből, pénzért dolgozik. Mindegyik. Hiába nyilatkozta a pol-

PÉNZ AZ ABLAKBAN
Az Ady-téri beruházással kapcsolatban a Gazdasági Minisztérium
a következő állásfoglalást tette közzé:
Szeged önkormányzata a Széchenyi-terv keretében konferencia-központ építésére kért támogatást, amelyet elnyert 2001. március 22-én. Szeged önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem időközben úgy döntöttek, hogy a beruházás az egyetemmel
közösen gazdaságosabban valósulhat meg, ezért engedélyt kértek
a módosításhoz.
Ehhez a gazdasági miniszter hozzájárult azzal, hogy miután
egyetemi beruházásról van szó - azaz a konferencia-központ mellett egyetemi bővítés, illetve könyvtárépítés valósul meg, amit az
Oktatási Minisztérium finanszíroz - a jóváhagyott összeget, 892
millió forintot az Oktatási Minisztériumnak adja át, így az Oktatási Minisztériumon keresztül történik a konferencia-központ beruházásának finanszírozása.

gármester többször, hogy határozott ígéretet kapott az önkormányzat a Gazdasági Minisztériumtól, az elnyert pénz fölhasználható lesz az egyetemi-városi
közös építkezésen - ez a kivitelezőnek nem elég. A Gazdasági
Minisztériumból emberfia nem
látott írást erről, a bizonytalanság megfészkelt az érdekeltek és
a városi közönség tudatában. Ráadásul választási kampány van,
méghozzá olyan, amelyben minden hétköznapi életmozzanat
politikai felhangot kap. Amikor
az ünnepélyes alapkőletételre hiába várták a gazdasági minisztert, majd legutóbb, április 11-én
a polgármesteri ígéret ellenére
megint nem jött el Szegedre, elterjedt, hogy a konferencia-központnak, pontosabban a majdnem 900 milliós beruházási
pénznek - annyi.
Tegnap megjelent az egyik országos napilapban az építkezés
leállásáról szóló és ezt a feltételezést is tartalmazó cikk. Tegnap
megjött az ügyről szóló első írásos reakció a Gazdasági Minisztériumból. (Lapunk jó ideje hiába kérte a válaszokat ugyanettől

a minisztériumtól!) Ebből - teljes szövegét keretes cikkünkben
olvashatják - kiderül, hogy Matolcsy György tárcája átadja a
892 milliót az Oktatási Minisztériumnak.
Hogy mikor, azt továbbra sem
tudjuk, pedig jó lenne, mert senkinek sem származik előnye abból, ha az építkezést nem lehet
sürgősen folytatni. Az egyetem
ugyan megállapodott a kivitelezővel, hogy ha május 1 -jéig eldől
a továbbépítés lehetősége, akkor
a cég nem követel kártérítést,
nem számol föl kötbért. De
nincs sok idő május 1 -jéig. Nem
jó továbbá, ha az építkezés ügye
átitadódik politikával. De a legrosszabb azoknak az egyetemistáknak, akik a jelenlegi 220
könyvtári
helyet
naponta
1500-an használják. És a legeslegrosszabb azoknak, akik helyhiány miatt be sem jutnak a
könyvtárba. Még legalább két
évet kell várniuk, de a könyvtár
biztosan megépül, mivel erre az
egyetemnek megvan a pénze. A
kérdés csak az: lesz-e mellé konferencia-központja a városnak.
SULYOK ERZSÉBET

Plakátháború a Károlyi-kollégiumban
A választásokat kísérő heves érzelmi kirohanások, régi barátságokat megingató összezördülések az egyetemi ifjúságot is tűzbe hozták.
A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak körében
is parázs viták témája a választás. A Károlyi Mihály
Kollégium harmadik emeletén kicsiben folyik a
plakátháború. Az alkalmi munkaajánlatok, a tojás,
farmer és epilátor eladásáról szóló hirdetések és a
buliba hívó plakátok mellett feltűntek a magyar hazáért aggódó strófák, Medgyessyt kifigurázó montázsok.
- Most már kissé lecsillapodtak a kedélyek, de a
múlt hét elég húzós volt - tájékoztatott Király Lajos, a Károlyi-kollégium harmadik emeletének lakója, a jogi kar hallgatója. - Az Orbán-Medgyessy-vitát követően a Fidesz-szimpatizánsok teleragasztották plakátokkal az emelet tévészobáját.
A szobatársam is közéjük tartozik. Egyébként
nincs semmi bajom velük, inkább csak nevetek
azon, ha cukkolnak a piros kabátommal. Pedig
nem azért piros, mert MSZP-s vagyok, hanem mert
a lányok szerint jól áll. Én elviselem a vicceiket, de
mondják, volt olyan lány, aki az itt uralkodó hangulat miatt inkább hazament a hét végén - mondta. Majd hozzátette: az nem tetszik neki, hogy tár-

saiból hiányzik a tolerancia, más véleményének
tiszteletben tartása. Nagy Tibor, végzős geográfus
lelkes plakátragasztó. - Ha e-mailban kapunk egy
mókás plakátot, azt kitesszük, persze akad, akinek
ez nem tetszik. A múltkor bejött a szobánkba valaki azzal a kérdéssel, hogy „meg akarod veretni magad?" A plakátjaink kis üzenőfüzetté alakultak, így
vitáztunk a másik táborral, persze sokat le is tépkedtek. Az olyan viccek mindennaposak, hogy cigit
vagy tüzet „MSZP-snek nem adunk" - tárta fel a
részleteket.
Gulyás Szabolcs, végzős matematika-fizika szakos tanár már az előző választások idején is a szinten lakott, de nem emlékszik arra, hogy akkor is
ilyen hisztéria övezte volna a választásokat: - A
szinten olyan hangosak a Fidesz-szimpatizánsok,
hogy aki nem az, az már inkább eltitkolja. Én pártsemleges vagyok, de oly annyira nem szimpatikus,
amit csinálnak, hogy közeledem a másik oldalhoz.
A mostani kampány az emberek érzelmeire hat inkább, s ezért bármelyik oldal nyer is, az ország másik fele vesztesnek fogja érezni magát, s ez nem jó mondta. Majd búcsúzóul hozzátette: - A választások nemsokára eldőlnek, s mindenkinek fontosabb
lesz a közelgő vizsgaidőszak.
W.A.

Ebben a választási zajban ki tud figyelni a közelgő vizsgaidőszakra?

Fotó: Miskolczi Róbert
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A gazdák a kormány támogatására várnak

Elmarad az idei szőlőszüret
A csongrádi borvidéket csaknem százszázalékos fagykár érte. A gazdák a szőlőjükben semmi jelét nem látják az idei termésnek. Am sokan még nem
jutottak hozzá a tavalyi szőlőjük nyomott árához sem, legfeljebb csak előleget kaptak belőle.
A legutóbbi bokrosi szőlésztalálkozón, amikor a vincellértanfolyamot végzett gazdák a decemberi fagykárról beszéltek, még
abban reménykedtek: ha nem is
sok, de terem valamennyi szőlő.
A Csongrád Hegyközség városi
irodájában kétségbeesett gazdák
- Bodor István, Kiss István,
Nagypál Mihály, Gőg Mihály és
mások - nyitnak be, és kérnek
tanácsot vagy biztatást, mert önerőből nem tudnak úrrá lenni a
természeti csapáson.
Mit tapasztal az ember, amikor
kimegy a szőlejébe? - kérdeztük
Gulyás Ferencet, a Csongrádi
Hegyközség elnökét, aki nehezen tudja a reményt tartani gazdatársaiban. Mint mondta: tavaly karácsonykor 24 fok körüli
hideg dermesztette meg Csongrádot és vidékét, de Mórahalom
és Ásotthalom környékén mínusz 27-28 fok volt, ami totális
kárt okozott, míg Csongrádon,
fajtától és a területtől függően,
50-től 99 százalékig mérték a
veszteséget.
- Abban bíztunk a megye északi részén - mondta a hegyközség
elnöke -, hogy átlagosan lesz
húsz-harminc százalékos termésünk. Am a tíz nappal ez előtt
történt fagyos éjszakák letaroltak
mindent. Az idén nem lesz szőlőszüret! Siralmas a helyzet. Tegnapelőtt gyomirtóztunk: a 20
hektáros szőlőt végigjárva, egyetlen fürtkezdeményt sem találtam. Az almát és a szilvát pedig
virágzásban tette tönkre a fagy.
Az első fagykárt a Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet laborjában állapították meg. A második
fagyhullám okozta veszteség
szemmel látható, a később érő
fajtáknál sem akar a rügy duzzadni. Ebből az következik, hogy
még a termőkarokat sem lehet
megmenteni, tőből ki kell vágni.

A segítség mértékéről
később döntenek
Májusban előleget kapnak a legalább ötvenszázalékos fagykárt
szenvedett gyümölcsösök gazdái, hogy a legsürgősebb növényvédelmi feladatokat el tudják végezni. így döntött keddi
ülésén a kormány. A kártérítés
mértékéről, összegéről még
nem született határozat.
Mint
korábban
megírtuk,
Csongrád megye gyümölcsöseit
- az ugyancsak kemény fagyokat hozott december után - komolyan megviselték az elmúlt
hetek váratlan hajnali lehűlései.
Volt, hogy a hőmérő higanyszála
a mínusz hétfokos érték alá húzódott. Emiatt a szőlők és gyümölcsösök szinte teljesen tönkrementek. Közel százszázalékos
kár érte a kajszi- és őszibarack,
a meggy, a cseresznye és a szőlő
ültetvényeit, de szilvából, körtéből és almából is jóval kevesebb
lesz, mint a szokásos mennyiség. A kár ráadásul súlyosabb,
mint az idei termés kiesése,
mert a legtöbb növénynek nem
csak a virágai fagytak el.
Szőlőt és őszibarackot különben nagyjából két-kétezer hektáron termesztenek a megyében. A szilva 191, a meggy 211
hektár termőterületet foglal el,
míg a kajsziültetvények 143-at,

az almások pedig 779-et. A többi gyümölcsültetvény területe
kevesebb, mint 50 hektár. Hogy
hány ember megélhetése múlik
a fákon, tőkéken, csak megbecsülni lehet, de a szakemberek
több ezer családról beszélnek.
Ugyancsak beszámoltunk arról, hogy kormánypárti képviselők a napokban indítványozták,
kapjanak százszázalékos kártérítést a fagykárt szenvedett gazdák.
A javaslattal a legutóbbi kormányülés foglalkozott. Mint a
kezdeményezők egyikétől, Martonosi György makói honatyától
megtudtuk, a kártérítés mértékéről és az erre fordítható összegről
ugyan nem született határozat,
az azonban eldőlt, hogy az ötven
százaléknál nagyobb kárt szenvedett érintettek májusban előleget kapnak. Ez a legszükségesebb
növényvédelmi
munkálatok
költségét fedezheti.
A károk felmérése folyamatban van, a gyümölcsösök gazdái
a helyi falugazdász irodákban jelenthetik be, mekkora kárt okozott nekik a váratlanul jött hideg. A kártérítés végső mértékéről, az erre fordítható keretöszszegről a felméréseket követően
döntenek.

A 20 hektáros szőlőt végigjárva, egyetlen fürtkezdeményt sem találtam - panaszolta Gulyás Ferenc,
a Csongrádi Hegyközség elnöke.
Fotó: Tésik Attila
Ez pedig évekre fogja visszavetni
az ültetvényeket.
A korábbi években sem haladta
meg a jövedelem a ráfordítási
költségeket. Az idén is kellett
trágyázni, elvégezni a talajművelést és a permetezést, az elhalt
részeket kivágni, kihordani és aj-

nározni a szőlőt, mint a csemetét. Erre rá kell költeni hektáronként 300 ezer forintot, ez a minimum, amiből semmi nem jön
vissza.
A csongrádi gazdákat, főleg a
kisebb szőlővel bírókat, a jövedéki törvény is sújtotta már, ami-

TURI-KOVACS A FAGYKARROL
A kormány megkezdte a fagykárok enyhítésével kapcsolatos intézkedéseket. Erről Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter
Csongrádon tájékoztatta lapunkat. Mivel egyes szőlő- és gyümölcsültetvényekben a termőrügyek 70-90 százaléka elpusztult, a
kabinet május 4-éig pontos felmérést készíttet, a gazdálkodók ezt
követően juthatnak hozzá a pénzügyi segítséghez. Egyelőre azonban csak találgatnak a károk mértékéről, és a következő hetek időjárása is befolyásolhatja a helyzetet. Ezért az adatok összesítéséigTuri-Kovács szerint - a kár összegének még hozzávetőleges becslésébe sem érdemes bocsátkozni.

SZABÓ IMRE

nek a kiigazítása nem történt
meg. Félő, hogy pénz híján sokan
sorsára hagyják a beteg szőlőket.
- Egyetlen reményünk lehet, s
ezt sokan mondják, hogyha a
kormány éppolyan komolyan segít, mintha árvíz érte volna a
gazdákat - mondta reménykedve
Gulyás Ferenc. - A választási
kampányban mindkét részről
hallottunk már ígéreteket. Ez
nem elégendő! Ha az új kormány
nem segít gyorsan, akkor lehet,
hogy egy időre befellegzik a
csongrádi borvidéknek is.
Csongrád megyében háromezer hektár szőlő van, az Alföldön tízszer annyi. Egzisztenciák
mehetnek tönkre. Csak Csongrádon tízezer embert érint ez a
csapás. Az Alföldön hétszer vagy
nyolcszor ennyit.
B. GY. GY.

A csongrádi Bánfi Ferencné az elpusztult szőlője miatt bánkódik.

Nem mind ötvenezer; ami annak látszik

Trükkök a minimálbér kikerülése érdekében
Hiába emelkedett január elsejétől ötvenezer forintra a minimálbér, ha a munkáltatók
megpróbálják kicselezni a legkisebb kereset kifizetését - állítják a szakszervezetek. A módszer: részmunkaidős foglalkoztatás és normaszigorítás.
A törvényi kötelezettségek „felülírása" elsősorban a zömmel
nőket foglalkoztató ágazatokra, a
ruházat- és textiliparra, valamint a kereskedelemre jellemző.
- A bérmunkás bérmunkásaként dolgozó vidéki, mindenkinek kiszolgáltatott varrodák
ugyanazt a pénzt kapják ma is
egy blúzért, szoknyáért, mint
öt-hat évvel ezelőtt - avatott be a
részletekbe egy kisüzem középvezetője. - Egy blúzért évekkel
ezelőtt ugyanúgy 6 német márkát fizetett a megrendelő, mint
ma, igaz, most eurót mondunk
helyette. Miközben a közterhek
évről évre emelkednek. A külföldi megrendelőt azonban nem
tudjuk meghatni a gondjainkkal.
Arra a kérdésre, hogyan mehet
tovább a verkh, ha a vállalási díjak alacsonyak maradtak, azt válaszolta: a munkaszerződésekben az szerepel, hogy a százszázalékos teljesítményért adják
meg a minimálbért. Ezt követően azonban olyan magasra emelik, vagy ahogy mondják, „rendezik" a normát, hogy a dolgozók

csak 60-70 százalékon képesek
teljesíteni. A besorolási bér kifizetése ugyanis százalékos arányban történik. így a nettó 38 ezer
forint helyett csak 23-28 ezer forintot visznek haza az asszonyok, miközben nyolc órát dolgoznak.
- A bértábla összetorlódott az
50 ezer forintos minimálbér bevezetésével - árult el további
adalékokat Hernádvölgyi Andrea, a Ruházatipari Dolgozók
Szakszervezetének alelnöke. Az úgynevezett univerzális varrónő és a betanuló között
500-1000 forint a különbség,
olykor a kezdő javára, mivel ő a
gyakorlati időre garantáltan
megkapja a minimálbért. Korábban az univerzáhs varrónő bérpótlékot vagy teljesítményprémiumot, esetleg mozgóbért is
kaphatott (ez utóbbit akkor, ha
nem egyéni, hanem szalagteljesítményt mértek és a kiemelkedőket külön honorálták). Mára
ezek a juttatások eltűntek. A
munkáltatók a kollektív szerződések módosításának is „nekilendültek". Próbálják szezonális
jellegűnek feltüntetni a munkát,
ezzel megteremtve annak lehetőségét, hogy egyszer 6, másszor
12 órában dolgoztassák az embereket.
A szakszervezeti vezető kifejtette, információik csak a nagyobb üzemekről vannak, a ga-

sem jobb, míg a multik ki tudják
fizetni a megemelt minimálbért,
a hazai vállalkozók próbálnak kibújni a rendelkezés alól - mondta Batke Jánosné, a 30-40 ezer
tagot tömörítő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
alelnöke. - Ennek az az oka,
hogy a tavalyi minimálbér-emelés elvitte a tartalékokat, idén
sok munkáltató került szorult
helyzetbe.
A minimálbért tavaly 57, idén
további 25 százalékkal emelték
meg, a költségtöbbletet azonban
nehéz kigazdálkodni. A szakszervezet szerint ezért vezették
be a munkáltatók a részmunkaidős foglalkoztatást. Egyértelműen a minimálbér kijátszása érdekében, hiszen a kevesebb óraszám miatt arányosan kisebb a
fizetés is. A legtöbb üzletben,
áruházban ugyan 4-6 órás munkaidőre veszik fel az embereket,
valójában azonban 8-10 órát dolgoztatják őket. A túlórákat természetesen nem fizetik ki. Batke
Jánosné szerint sokakat elbocsátottak, s például olyan nélkülözA Szegedi Ruhagyárban sem értik az emberek, mennyi is az annyi...
Fotó: Miskolczi Róbert hetetlen munkakörök szűntek
meg, mint a biztonsági megfigyerázsvarrodák helyzete átláthatat- nemrég értékesítette a felszámo- úgy tűnik, visszamennek. Mert lés. Egyre több a kereskedelemlan. Csongrád megyéből is csak a ló. A jövőre vonatkozóan azon- ott is megtanultak varrni az asz- ben a megbízási szerződésekkel,
szegedi és a szentesi ruhagyár- ban intő jel, hogy míg korábban a szonyok, a munkabér pedig any- vállalkozói igazolványokkal dolban alkalmazottak helyzetéről nyugati megrendelők visszatér- nyival alacsonyabb, hogy megéri gozók aránya, ami pedig arra
tudnak, ám a két egység helyzete tek Romániából és Ukrajnából, kifizetni a magasabb szállítási utal: a bérköltségeket szeretné
megspórolni a munkáltató.
most speciális - a szentesit ta- mert elégedetlenek voltak az ot- költségeket.
valy, a szegedit azonban csak tani minőséggel, most megint
FEKETE KLÁRA
- A helyzet a kereskedelemben
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Csongrád megye 3-as és 7-es számú egyéni választókerület

A 2. fordulóba jutott képviselőjelöltek
Az áprilisi országgyűlési választások első fordulója előtt már segítséget nyújtottunk olvasóinknak
azzal, hogy bemutattuk a Csongrád megye hét
egyéni választókerületében induló képviselőjelölteket. Most az április 21-i, második fordulóban versenyben maradt, az egyéni képviselői
mandátumért küzdő jelöltek programját adjuk
közre.
Mivel április 7-én, az első fordulóban a Hód-

mezővásárhelyen és környékén szavazók már
gondoskodtak egy egyéni képviselői mandátum sorsáról, április 21-én, a második fordulóban Csongrád megye hat (az 1., a 2., a 3., a 4.,
az 5. és a 7.) választókerületében élő polgárok
élhetnek szavazati jogukkal, választhatják
meg országgyűlési képviselőjüket az első
két-három helyen végzett politikus közül. A
második fordulóba egyébként azok az egyéni

képviselőjelöltek juthattak, akik az első fordulóban legalább 15 százalékos választási eredményt értek el, vagy az első három hely valamelyikén végeztek.
Szerkesztőségünk a 2002. évi országgyűlési választásokra készülő pártok vezetőivel még a kampány megkezdése előtt megállapodott abban,
hogy képviselőjelöltek egyenlő feltételek mellett,
azonos terjedelemben, szabadon beszélhetnek

saját terveikről, elképzeléseikről, célkitűzéseikről és pártjuk°programjáról. Ma a Délmagyarország és a Délvilág hasábjain a Csongrád megyei
3-as (Szegedtől Üllésig nyúló) és 7-es (Makó központú) választókerület első három helyezett képviselőjelöltje válaszol az alábbi két kérdésre. Miként értékeli a választások első fordulóját? Hogyan készül a második fordulóra és a választásokat követő időszakra?

Edesz-MPP-MDF

Magyar Szocialista Párt

Centrum Párt

Bartha László

Botka László

Pászti Ágnes

- Meglepő volt számomra az első
forduló eredménye, de tudomásul vettem a választópolgárok
döntését - fogalmazott Bartha
László. A Fidesz-MDF képviselőjelöltje az első ijedtség után elgondolkodott azon, milyen okai
voltak vereségének. Arra jött rá,
hogy az emberek sokkal több személyes kapcsolatot várnak a képviselőjelölttől, főleg, ha az a szegedi polgármester. Bartha szerint
az ellenzéki jelölt mindig jobb
helyzetben van, hiszen sokkal
kevesebb a hivatalos elfoglaltsága, mint a funkcióban lévő polgármesternek. Gyengébb szereplésének másik okáLabban látja,
hogy a Centrum Párt Szegeden,
illetve a megyében országos szinten a legjobban szerepelt. Kérdésként merül fel, hogy a centrumos szavazóknak milyen a politikai elkötelezettsége. A Fidesz-MDF jelölt úgy véli: a baloldal egységesebb, mint a többszereplős jobboldal, ami az első
fordulóban az eredményekben is
megmutatkozott. Bartha szerint
ilyen szempontból a Centrumban még van tartalék, s egy ki-ki
meccsnél - mint amilyen a második forduló is lesz - a harmadik helyezettek általában mindig
kevesebb szavazatot kapnak,
mint az első fordulóban.
- Van esélyünk arra, hogy a
második fordulóban fordítani
tudjunk - hangsúlyozta a Fidesz-MDF jelöltje. Bartha elmondta, hogy az utcán, a városházán és a Fidesz-irodában nagyon sokan beszámolnak neki

- Köszönöm a választópolgárok
nagyarányú támogatását, hiszen
a körzetemben a szavazatok közel 47 százalékát szereztem meg
az első fordulóban, ami csaknem
1 i százalékos előnyt jelent a Fidesz-MDF jelöltjével szemben hangsúlyozta Botka László. A
szocialista képviselőjelölt számításai szerint más pártok szavazói
is őt támogatták. Mindezt arra
alapozza, hogy listán kevesebb
voksot kapott az MSZP a körzetben, mint ő egyéniben. Vélekedése szerint az első fordulóban
született választási eredmény
visszaigazolta a szocialisták azon
meggyőződését, hogy Szegeden
és térségében a választópolgárok
döntő többsége változást akar. Az
emberek elsősorban munkahelyteremtő beruházásokat, magasabb béreket és tisztességes közéletet szeretnének. Botka közölte:
amennyiben a második fordulóban a választók megerősítik az
első fordulóban hozott döntésüket, azon lesz, hogy együttműködő, nyitott, nyugodt, tiszteleten
alapuló politikai stílust valósítson meg.
- Remélem, hogy a második
fordulóban ugyanolyan sokan járulnak majd az urnákhoz, mint
az elsőben - adott hangot reményének a szocialista jelölt. Botka
abban is bízik, hogy akik kormányváltást akaró más pártokra
és jelöltekre adták le szavazataikat, most őt tisztelik meg bizalmukkal. A két forduló közötti
kampány hangnemére utalva elmondta, szomorúan tapasztalja,

- Választóimnak köszönöm a támogatást és a bizalmat - kezdte
értékelését Pászti Ágnes. A Centrum Párt képviselőjelöltje az első
forduló eredményeit elemezve
elmondta: egyik szeme sír, a másik nevet. Örül annak, hogy enynyien mentek el az első fordulóban szavazni, s hogy a szélsőségesnek mondott pártok kimaradtak a parlamentből. Szomorú viszont amiatt, hogy pártja nem
került be az országgyűlésbe.
Ugyanakkor a képviselőjelölt nagyon nagy eredménynek tartja,
hogy a listás szavazatok alapján
országosan Csongrád megyében
szerepelt a legjobban a Centrum
Párt. Szerinte mindez azt mutatja, hogy Magyarországon van alternatívája a jobb- és baloldal felé
egyaránt nyitott, középutas politizálásnak. Pászti Ágnes úgy vélekedett, hogy ezzel nem visszaélni, hanem élni kell. Erre lát is
lehetőséget az őszi helyhatósági
választásokon, ahol a keresztény-konzervatív érzületű választópolgároknak kívánnak alternatívát nyújtani. „A pártoknak meg kell tanulniuk normálisan együttműködni, kompromisszumot kötni. A hatalmon
lévőknek pedig tudomásul kell
venni, hogy vesztettek, mert a
demokratikus választás nem
élethalálharc."
A jelölt szerint egy normálisan
működő, demokratikus országban a kormánypártnak minden
esetben figyelembe kell venni az
ellenzék véleményét a döntések
meghozatalánál, hiszen az ellen-

f

arról, nem értik, hogyan születhetett ez az eredmény. így tudta
meg, hogy sokan azért nem mentek el szavazni, mert biztosak
voltak a Fidesz győzelmében. Azt
viszont megígérték, hogy a második fordulóban elmennek szavazni. Bartha szerint egyébként a
jobboldalnak nagyobb tartalékai
vannak, mint a baloldalnak.
A Fidesz-MDF jelöltje választóitól tudta meg azt is, hogy sok
Fidesz-párti túlságosan is magabiztosnak ítélte meg pártját, így
sok esetben keresztbe szavazott,
így akart a magabiztos Fidesz orrára koppintani. „Ha ez így volt,
akkor én elnézést kérek mindenkitől, biztosan rosszul látszott a
magabiztosságom, én nem éreztem így. De ha így volt, esküszöm, letérdepelek a sarokba, és
megbüntetem magam."

hogy a Fidesz durva, indulatokat
felkorbácsoló, negatív kampányt
indított az MSZP ellen. „A Fidesz nem vonta le azt a tanulságot, hogy a választók a megosztás és a gyűlölködés ellen is voksoltak az első fordulóban." A
szocialista politikus szerint egy
igazi demokrata számára sokkal
fontosabb a demokrácia és a társadalmi béke, mint a hatalom
mindenáron való megtartása.
Botka László hangsúlyozta: az
MSZP megtart minden előremutató korábbi kormánydöntést,
így a családi adókedvezményt, a
diákhitelt és a lakástámogatási
rendszert. Ugyanakkor magasabb családi pótlékkal és ösztöndíjjal, valamint adómentes minimálbérrel akarják támogatni
azokat, akiket a Fidesz nem tekintett polgárnak.

zéki pártok mögött ugyanúgy a
választók milliói állnak, mint a
győztes mögött.
- Elemeztem az első forduló
eredményeit, s a számok tükrében úgy döntöttem, hogy keresztény-konzervatív politikusként
nem élhetek vissza az emberek
bizalmával, így indulok a második fordulóban - közölte Pászti
Ágnes. Elmondta: azért döntött
így, mert a visszajelzések azt mutatták, szükség van azokra az értékekre, amiket képvisel. A jelölt
bízik abban, hogy a második fordulóban legalább annyian járulnak majd az urnákhoz, mint az
első fordulóban. Közölte: a második forduló eredményét, a választók akaratát elfogadja és tiszteletben tartja, sőt a győztesnek
gratulálni is fog. „Aki sportolt,
tudja, hogy ezt így kell csinálni."

Magyar Szocialista Párt

Független Kisgazdapárt

Fidesz-MPP-MDF

Búzás Péter

Dán János

Martonosi György

- Köszönöm azoknak a makói és
Makó térségi választóknak, akik
rám szavaztak, hogy megtiszteltek a bizalmukkal. Kérem, hogy
a második fordulóban minél többen jöjjenek el szavazni! Az
MSZP és a kisgazdapárt közötti
hagyományos távolság megakadályozza, hogy Dán János, ha
visszalép a második forduló
előtt, azt az én javamra tegye
meg. De bízom benne, hogy számíthatok a liberális és a munkáspárti szavazók segítségére is,
másrészt arra, hogy Dán János
visszalépése esetén is lesznek,
akik úgy ítélik meg az eddigiek
alapján, hogy Makó térségének
kormánypárti képviselőre van
szüksége, akinek konkrét ígéretei számonkérhetőek.

- Ha összevetjük a pártlistára és
a személyemre leadott szavazatokat, talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a bő tízszázalékos támogatás elsősorban
nekem szól. Tudomásom szerint
a Független Kisgazdapárt jelöltjei
közül az egyik legjobb eredményt
én értem el. A második fordulóban azt kérem a választópolgároktól, hogy ne a jelöltek mögött
álló pártot nézzék, hanem azt az
embert, aki szeretné a bizalmukat elnyerni.
Az elmúlt négy évben én hittel,
lelkesedéssel, ambícióval képviseltem a makói vidék ügyeit. Ebben a munkában ugyanúgy figyeltem a Idstelepülések gondjaira, mint a városra. Nem feledkeztem meg a mezőgazdasági
kistermelőkről sem, akikkel a
két nagy párt közül igazán egyik
sem foglalkozik. A parlament
egyik legaktívabb képviselőjeként interpellációimban, hozzászólásaimban és önálló javaslataimban főként ennek az igen
széles rétegnek a boldogulását
igyekeztem szorgalmazni. De
természetesen a négy év alatt a
térség minden egyes polgárának
képviselője voltam.
- Bár a választások első fordulóján nem a várakozásaimnak
megfelelően szerepeltem, azt követően pedig megfenyegettek, de
a politikától nem vonulok viszsza.
Ha ismét bizalmat kapok a választóktól, szeretném folytatni
azokat a beruházásokat, amelyek
az én közreműködésemmel in-

- Makón és térségében a polgári
oldal még soha nem kapott akkora támogatást, mint most. A polgári szövetség második helyen
végzett közös jelöltjeként megköszönöm a választók nagy számú részvételét az első fordulóban, ám a végső döntés még hátravan. Ugyanakkor ha összeadjuk a különböző pártokra leadott
szavazatokat, látható, hogy a
többség nem a szocialista alternatívát választotta. A Fidesz
most, az első forduló után, helyi
és országos szinten egyaránt jobban áll, mint négy évvel ezelőtt
és ezt az esélyt győzelemre kell és
lehet váltam. Különösen fontos a
számomra, hogy nagyon sokan,
többek között helyi kisgazda vezetők és egyszerű párttagok,
szimpatizánsok egész sora biztosított támogatásáról.
- Április 21-én Makón és a
környező falvakban nem csupán
egy parlamenti mandátum sorsa
dől el. Az, hogy itt milyen jövőt
választanak az emberek, komoly
hatással lehet az ország sorsára,
akár el is döntheti azt. Választanunk kell aközött, hogy Orbán
Viktor vagy Medgyesi Péter vezesse-e az országot. Döntenünk
kell arról, hogy ragaszkodunk-e
ahhoz, amit az elmúlt négy évben elértünk: az alanyi jogon járó
gyermeknevelési támogatáshoz
és családi pótlékhoz, a háromszázalékos kamatozású otthonteremtési hitelhez, a szociálpolitikai támogatásokhoz. Ha a szocialisták győznek, mindez veszélybe kerül. El kell döntenünk,

- írjanak akármit az utóbbi napokban szétszórt röplapok, én
úgy gondolom, az MSZP kormánya nagyobb szakértelemmel fog
hozzá a munkához, mint elődje.
Medgyessy Péter erre garancia,pénzügyi szakember nem ígér felelőtlenül. Fontosnak tartom,
hogy a miniszterelnök-jelöltek
vitájában Medgyessy szájából elhangzott: ha MSZP-SZDSZkormány alakul, új ötleteket is
megvalósít, ugyanakkor folytatja, kiterjeszti az előd jó kezdeményezéseit. Én is úgy gondolom,
nem olyan gazdag ország ez,
hogy négyévenként minden újra
kezdődjön. így fontos a szociális
támogatások további bővítése
éppúgy, mint a családi gazdaságok támogatása. Az MSZP programjában szerepel, hogy ott kell

megképződnie a nyereségnek,
ahol megtermelik. Ennek végre a
mezőgazdaságban is így kell történnie.
- Az elmúlt időszakban a térségi önkormányzatok polgármestereinek összejövetelein gyakran
elhangzott, hogy a Makó térségiek számára most kedvezőtlen a
széljárás. Mindenki tudta, ez mit
jelent. Most - a kormányváltást
segítő szavazatok révén - épp ez
a széljárás változhat meg kedvezően. Amikor azt ígérem, hogy
ha MSZP-s kormány alakul, és
engem képviselővé választanak,
négyszer annyi fejlesztésre szánt
forrást hozok a városba és a térségbe, mint ami most jött, nem
ígérek lehetetlent. Csupán azokra a fejlesztésekre gondolok,
amelyek az elmúlt négy évben
nem indulhattak meg. Be kell
hozni a térség lemaradását.

dultak el Makón és a közeli falvakban: a csatornák, utak építését és más infrastrukturális fejlesztéseket. Noha a harmadik
helyen végeztem az első fordulóban, úgy gondolom, hogy a politikában bármi megtörténhet. Továbbra is vallom, hogy ne egy
szűk, gazdag és önző réteg határozza meg a gazdasági és politikai folyamatokat, hanem az ország érdekeit szem előtt tartó, a
vidék gondjait felvállaló és a szegény többség megélhetéséért fáradozó parlament. Ahhoz a nemzeti-keresztény szellemű konzervatív eszmeiséghez, amellyel eddig dolgoztam, a továbbiakban is
ragaszkodni fogok. Az is meggyőződésem, hogy egy megújult, a
vidék érdekeit határozottan képviselő Független Kisgazdapártra
a jövőben is szükség lesz Magyarországon.

hogy szükségünk van-e a mezőgazdasági termelők kiemelt támogatására, a kedvező hitelekre,
vagy helyette azt akarjuk, hogy
újra a téeszek vigyék el a pénzt.
Választanunk kell, hogy folytatódik-e a szövetkezeti üzletrészek felvásárlása, megtörténik-e
a kisemmizettek kárpótlása vagy
sem. És hogy akarjuk-e azt, amit
a szocialisták akarnak: a földgáz
és a gyógyszerek árának drasztikus emelését, mely többet vinne
el az idősektől, mint a beígért
nyugdíjemelés összege. Döntenünk kell, hogy diákhitelt vagy
tandíjat, Széchenyi-tervet vagy
Bokros-csomagot akarunk. Erről
is szól a választás második fordulója Makón és térségében. Ha
az országgal együtt a polgári jövőt választjuk, biztosítható a város és a környező falvak további
harmonikus fejlődése.
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Hat körzetben
szavazunk a hét végén
Az idei országgyűlési képviselő-választás második fordulója
április 21-én, vasárnap lesz. Külön értesítést nem kapunk, de
abban a szavazókörökben voksolhatunk, amelybe az első fordulós meghívó szólt.
Csongrád megyében - Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és
Székkutas település kivételével április 21-én, vasárnap mindenhol lesz szavazás. A választás
második fordulójára már nem
küldenek újabb értesítést a szavazás helyéről és idejéről. Most
vasárnap mindenki ugyanabban
a szavazókörzetben adhatja le
voksát, ahová az első fordulóra
várták. Ideiglenes tartózkodási
helyükön csak azok szavazhatnak e napon, akik már az április
7-i, első választási fordulót megelőzően igazolást kértek ehhez
állandó lakóhelyük önkormányzatától.
A második fordulóban - az előző alkalomhoz hasonlóan - reggel
6-tól este 7 óráig tartanak nyitva a
szavazóköri fülkék.
A mostani, második forduló-

ban csak egyéni képviselőjelöltekre lehet szavazni azokban a
választókerületekben, ahol az első fordulóban érvényes volt a
szavazás - azaz a választópolgároknak több mint a fele szavazott
-, de egyik jelölt sem kapta meg a
szavazatoknak több mint a felét.
A második választási forduló
érvényességének
előfeltétele,
hogy a szavazáson a választópolgárok több mint egynegyede részt
vegyen. Ha a lehetséges három
politikus aspiráns közül bármelyik időközben visszalép, helyébe
másik jelölt nem léphet. Képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szintén
a második forduló után osztják ki
a mandátumokat az országos listáról. A töredékszavazatok alapján kiosztják az országos listán elérhető mandátumokat, amelyekhez az országos listán szereplő jelöltek a bejelentés sorrendjében
jutnak hozzá.
Április 7-én mintegy 5,7 millióan járultak az urnákhoz, a több
mint 8 millió választásra jogosult állampolgár 70,53 százaléka.

Időhiány vagy érdektelenség ?

Az alföldiek igen
lusta voksolók
A választási kampány idején a
pártok ajánlatai mellett az is
elhangzik: szavazni márpedig el
kell menni.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Polgári öntudat ide vagy oda,
tény: nyugati szomszédaink
többségében a választáson való
részvételi arány jóval nagyobb,
mintegy 70-90 százalékos. Mint
az a táblázatból kitűnik, Magyarországon a rendszerváltás utáni
három országgyűlési választás
első fordulójában a szavazásra
jogosultak alig több mint hatvan
százaléka élt a voksolás jogával.
Mindhárom választáson az átlagosnál nagyobb mértékben vettek részt a közép-magyarországi

és a közép-dunántúli választók,
míg az Alföld északi és déli részén élők egyaránt passzívak maradtak.
Bár az állampolgári jogait mindenki egyformán gyakorolhatja,
úgy tűnik, a tudatosság az anyagi
helyzettől, a képzettségtől és a
tájékozottságtól is függ. A szavazók aránya azokban a térségekben emelkedik az országos átlag
fölé, ahol fejlődőképes és jól működő a gazdaság, magasabb az
egy főre jutó GDI) és kedvezőbb a
háztartások jövedelmi helyzete.
A dél-alföldiek nem büszkélkedhetnek politikai aktivitásukkal: az adatok alapján a legérdektelenebb embereket tömörítő régiók versenyében mi állnánk a
dobogó második fokán.

A választásra jogosultak részvételi aránya régiók szerint*
(százalék)
Megnevezés

1990

Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen:
* Az első forduló adatai alapján

1994

1998

2 0 0 2 *
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Az OVB elejét vette a választási migrációnak

Vasárnap második forduló
A választási folyamat az alkotmányos és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlott és zajlik most is. Ezt Ficzere
Lajos, az Országos Választási
Bizottság (OVB) elnöke jelentette ki azon a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen az országgyűlési választás második
fordulójával összefüggő tudnivalókról szóltak. Az elnök hozzátette: mindez nem jelenti azt,
hogy a választási folyamatban
nem kerültek felszínre olyan
problémák,
törvénysértések,
amelyeket ki kell vizsgálni a
választási szerveknek.
BUDAPEST (MTI)

Ficzere Lajos elmondta: az OVB
az elmúlt hetekben mintegy száz
panaszt tárgyalt, 18 állásfoglalást adott ki. Ezek száma jóval
nagyobb a négy évvel korábbinál.
Ennek ellenére azonban a Legfelsőbb Bíróság idáig mind a 13
ügyben helytállónak tartotta az
OVB határozatát, amely ellen
panaszt nyújtottak be.
Ficzere Lajos az OVB állásfoglalásai közül néhányat kiemelve
szólt arról, hogy e döntéseikkel
elejét vették a választási migrációnak, annak, hogy egyesek az
első forduló után lakcím-változtatással a második fordulóban ismét szavazzanak. Elősegítették
azt is, hogy a pártok delegáltjai
lehetőség szerint azonnal megkapják a szavazatösszesítések
jegyzőkönyvét.
Egy MIÉP-es panasz kapcsán
pedig az OVB elrendelte az első
fordulóban igazolással szavazók
(43 ezer ember) számítógépes ellenőrzését, hogy kiszűrjék az
esetlegesen kétszer szavazókat.
Az Országos Választási Iroda
(OVI) előzetes adatai szerint 10
körül van ezek száma, a végleges
helyzetről az OVB csütörtöki
ülésén számol be az iroda.
Rytkó Emília, az OVI titkárságvezetője kijelentette, a választási
iroda a legjobb tudása szerint
mindent megtett azért, hogy tökéletes feltételeket teremtsen a
második fordulóhoz.
Ismertette azt is, hogy a 131
választókerületből 119 helyen
két jelölt, 12 helyen pedig 3 jelölt, összesen 274 jelölt verseng a
képviselői mandátumokért.
Tudatta azt is, hogy vasárnap
este 9-10 óra között várhatók az
előzetes végeredmények.
Rytkó Emília beszámolt arról,
hogy az OVI vezetőjének utasítására a választási irodák a helyben
szokásos módon (plakát, szórólap, kábeltévé, hangosbemondó
stb.) tájékoztatják a választókat
arról, hogy hol, mely választókerületekben lesz ismét voksolás.
Tudatta azt is, hogy vasárnap
csakúgy, mint két héttel koráb-

Első szavazók az első fordulóban.
ban reggel 6-tól este 7-ig szavazhatnak az érintettek ugyanazokban a szavazókörökben, ahol korábban. Emlékeztetett rá, hogy a
szavazáshoz ezúttal is szükség
van a személyazonosító és a lakcímigazolványra.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
a szavazólapot a választó előtt
kell lepecsételni és azt a borítékba helyezve kell az urnába dobni.
Kitért arra is, hogy a papírból

Fotók: Schmidt Andrea

készült szavazófülkéket mindenütt csak kiegészítő jelleggel alkalmazzák majd a fafülkék mellett. Megjegyezte: a szavazást követő három napon belül bárki
megtekintheti a helyi választási
irodán a választás végeredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.
Deményné Kertész Krisztina,
az OVI informatikai felelőse tájékoztatást adott arról, hogy a választás informatikai háttere fel-

készülten várja az újabb vasárnapi erőpróbát. Közölte, hogy a
nyilvánosság kizárásával tartott
keddi főpróbán az informatika
hibátlanul teljesített.
Egyebek mellett szólt arról is,
hogy vasárnap este az interneten
folyamatos tájékoztatást adnak a
szavazatösszesítésről, és ennek
során a 386 képviselői hely megoszlását a parlamenti patkó formájában is bemutatják majd.

IGAZOLÁSOK
Az OVB módosította az igazolással való szavazások tárgykörében múlt héten kiadott állásfoglalását. Az OVI ugyanis
arról tájékoztatta a testületet,
hogy jelentős nehézségeket
okoz a választási apparátus
számára ennek ellenőrzése. Az
OVB korábban azt írta elő,
hogy utólag ellenőrizni kell az
igazolással szavazó, s a második forduló előtt lakcímet váltók esetében, hogy az első fordulóban részt vettek-e eredményes szavazásban, a jelölt
megválasztásában. Az OVB
rögzítette, hogy jogszerűtlen
lenne, ha ugyanaz a személy
két jelöltre is szavazhatna költözése miatt. Megállapították
azt is, hogy mindazok, akik
fiktív lakcímbejelentés alapján
szavaznak, bűncselekményt
követnek el. Az eddigi adatok
alapján az OVI munkatársa tíz
körülire becsülte azoknak a
számát, akik kétszer szavaztak.
A választó és az urna.

Választási eredmények, anno: számok és százalékok
Olvad a választásban részt vevő pártok száma. De nem csak ezért érdemes összevetni
az április 7-ére kitűzött választások előtti
három szabad országgyűlési képviselő-választást jellemző számsorokat.
1990. március 25. és április 8.: A több mint
negyven év óta az első szabad többpárti parlamenti választásokon 30 párt indított jelöltet, 12 tudott országos listát állítani.
A választásra jogosultak száma 7 822 764
fő volt. Az első szabad választás első fordulójában 65,10 százalékos, a másodikban 45,54
százalékos volt a részvétel.
A pártlistákra leadott szavazatok alapján
6 párt került be a parlamentbe (a bejutási
küszöb akkor az országosam összesített érvényes szavazatok 4 százaléka volt): Magyar Demokrata Fórum 24,73 százalék,
Szabad Demokraták Szövetsége 21,40 százalék, Független Kisgazdapárt 11,73 százalék, Magyar Szocialista Párt 10,89 százalék, Fiatal Demokraták Szövetsége 8,95
százalék, Kereszténydemokrata Néppárt
6,46 százalék.
A második forduló után kialakult vég-

eredmény: a szavazatok száma alapján az
MDF 164, az SZDSZ 92, az FKGP 44, az
MSZP 33, a Fidesz 21, a KDNP 21, az Agrárszövetség 1 mandátumhoz jutott. Rajtuk kívül 6 független és 4 többpárti támogatottságú képviselő került még be a parlamentbe.
Az országgyűlés 1990. május 2-i alakuló
'ülésén - a frakciók létrejötte kissé átalakította a mandátumok elosztását.
1994. május 8. és 29.: A második szabad
parlamenti választásokon több mint 20 párt
indított jelöltet, 15 párt tudött országos listát állítani. A választásra jogosultak száma
7 959 228 fő volt. Az első fordulóban 68,92
százalékos, a másodikban 55,11 százalékos
volt a részvétel.
A pártlistákra leadott szavazatok alapján
ismét 6 párt került be a parlamentbe (a bejutási küszöb akkor már 5 százalék volt)": Magyar Szocialista Párt 32,99 százalék, Szabad
Demokraták Szövetsége 19,74 százalék, Magyar Demokrata Fórum 11,74 százalék, Független Kisgazdapárt 8,82 százalék, Kereszténydemokrata Néppárt 7,03 százalék, Fiatal
Demokraták Szövetsége 7,02 százalék.

A második forduló után az MSZP 209, az
SZDSZ 69, az MDF 38, az FKGP 26, a
KDNP 22, a Fidesz 20, az Agrárszövetség 1,
a Liberális Polgári Szövetség-Vállalkozók
Pártja 1 mandátumot kapott. Az országgyűlés 1994. június 28-i alakuló ülésén vált
véglegessé a pártok részesedése a mandátumokból.
1998. május 10. és 24.: A harmadik szabad választásokon 20 párt indított egyéni-jelöltet, és 12 tudott országos listát állítani. A
választásra jogosultak száma 8 062 708 fő
volt. Az első fordulóban 56,26 százalékos, a
másodikban 57,01 százalékos volt a részvétel.
A pártlistákra leadott szavazatok alapján 5
párt került be a parlamentbe (a bejutási küszöb ismét 5 százalék volt): Magyar Szocialista Párt 32,10 százalék, Fidesz-Magyar Polgári Párt 28,38 százalék, Független Kisgazdapárt 13,41 százalék, Szabad Demokraták
Szövetsége 8,11 százalék, Magyar Igazság és
Élet Pártja 5,64 százalék. A második forduló
után az 1998. június 18-án összeült új országgyűlésben lett végleges a mandátumok
eloszlása.

A pártok támogatottságának változása 1 9 9 8 - h o z képest,
területi listás szavazatok alapján
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egy Infomax-szal többet tud!
Az ipari felhasználások szelte skáláján hatékonyságot es nágy teijesitmenyt nyújtó Kerax a változatos karosszériaválasztékon, magas szintú biztonságon es a nagy személyautókhoz hasonló kényelmi szinten kívii! most ajándék Infomax berendezéssel vásárolható meg Igy a robosztus
370 illetve 420 LE-s motorral télszereit .jármüvek még gazdásagosabban üzemeltethetőek, bis/en az Infomax rendszer folyamatos tajékoztatast ad

RFNAULT TRUCKS

a fogyasztásról és a katb'antartási igényekről. A Keráx tudását természetesen különböző finanszírozási lehetőségekkel kínaijuk ügyfeleinknek
Könnyű a döntés, hiszen ki mqnd- német, ha a hasznos segitseg nem kerül semmibe7

RENAULT

RENAX-Camion Kft. 6 7 2 5 Szeged, Vásárhelyi u. 4. Tel.: ( 6 2 ) 4 2 1 - 2 1 7

www.voIkswagen.hu

• Utoljára m i k o r esett át
jelentős változáson napila-

Nyitott hétvége április 20-21-én.
3ÊÈ
Beta rádié 0
ESP

1

1. 2001. december
2. 2002. m á r c i u s
X. 2000. m á r c i u s

VW Saran Carat 1.9TDI, évjárat: 1997.,
metálzöld, 5 ajtós, hatüléses, 150 000 km,
2004-ig műszaki. Extrák: dízel, 2 db
légzsák, tempómat, szervokorm., ind.-gátló,
kp.-i zár, riasztó, el. ablak, el. tükör,
rádiós magnó, alufelni, színezett üveg,
Mo.-on vásárolt, szervizkönyves, bevizsgált.
Egyéb: gyári alufelni.
Irányár: 4 200 000. Érd,: 20/9-565-452

I tüggönyíégzsók

CD-lejátszó

•J

p u n k fejléce?

Hirdetését már

FUVARSZERVEZŐ-BESZERZŐ

Ködlénysxóró

m u n k a k ö r betöltésére keres munkavállalót.
>

Ideális pályázónk:
• közép- vagy felsőfokú szakmai képesítéssel.
• néhány éves fuvarszervezői gyakorlattal,
* számítógép felhasználói szintű ismeretével rendelkező.
* agilis, nagy m u n k a b í r á s ú személy.
* Idegen nyelv (angol, német) tárgyalási szintű
ismerete előnyt jelent,

Minden V o l k s w a g e n 4 légzsákkal, extrák alapáron.*
• Biztonság és gazdag alapfelszereltség alapáron minden Volkswagenben.
Látogasson el nyitott hétvégénkre márkakereskedésünkbe, és ismerje meg további kedvező
ajánlatainkat.
• ÚjVolo 2.355.000 Ft-tól"
• Golf Edition klímával 3.345.000 Ft-tól»*
• Bora klímával alapáron

w

postahivata Iban
is feladhaltja!

A pályázati anyagokat a R o t a P a c k K i . 6 7 2 8 Szeged.
Dorozsmai út 3 5 . c í m r e k é r j ü k postázni 2002. á p r i l i s 25-ig.

Minden Golf már 20% kezdőbefizetéssel.

Volkswagen

S

A tavaszi zsongás nálunk az
ajánlatok sokszínűségét jelenti.

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA
OKTATÁSI KÖZPONT

-

Opel. Jó ötletek - jobb autók.

Reg. szám: 07-0134-02

Az Ö n Volkswagen márkakereskedője: Porsche S z e g e d

TAVASZI
SZAKKÉPZÉSEK
2002.

6724 Szeged, Sárosi u. 11. Tel.: 62/549-400 Fax: 62/549-401 E-mail: posta@porscheszeged.hu
*A 2003-as raodeílévü gépkocsik esetén típustól, motorizáltságtól, felszereltségtől függően.
'"A 2002-es raktárkészlet erejéig érvényes.

• Okleveles
könyvvizsgáló
• Okleveles adószakértő
Nemzetközi adózási szak
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
• Pénzügyi számviteli
szakellenőr
•Vállalkozási ügyintéző

i

• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

TISZTA

f«

•Tb-ügyintéző
• Tb-szakelőadó

4
O
<t
4
ft

• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
kedvező fizetési feltételekkel

NEGYEDÉVRE

Bemutatkozik az új Opel C o m b o Tour,
Easytronic-váltó a j á n d é k b a egyes Corsa-modellekhez*,
Vectra 500 ezer Ft árelőnnyel*,
Astra Cool ajándék légkondicionálóval**,
A s t r a Viva Plusz k a m p á n y m o d e l l légkondicionálóval
2 799 000 Ft-tól**.

*Az akció május 31-ig fart. **Az akció augusztus 31-ig tart.
A z akciós ajánlatok részleteiről készséggel adunk felvilágosítást márkakereskedésünkben!

TÁJÉKOZTATÓNKAT!

H a Ö n most legalább

''M

pTTilirTnfnl^^
Nyitott hétvége: április 20-21.

KÉRJE RÉSZLETES

V

j-

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

Az Ön

Opel-partnere:

Opel Rupesky
6724 SZEGED, Fonógyári u. 2-4.
Tel.: (62) 554-400, Fcx: (62) 558-101
opel@rupesky.hu, www.fupesky.hu

|

előfizet

a D É L M A G Y A R O R S Z Á G - r a , vagy a DÉLVILÁG-ra
illetve E L Ő F I Z E T É S É T L E G A L Á B B F É L É V V E L M E G H O S S Z A B B Í T J A ,

MOSOPORT KAP AJÁNDÉKBA.

ELŐFIZETŐI SZELVJ
I G E N , Q ] m e g r e n d e l e m , illetvej

[ m e g h o s s z a b b í t o m az e l ő f i z

QDÉLMAGYARORSZÁGOT

1 /4 é v e s előf i?

snél: 2,5 k g - o s m o s ó p o r
w^Ê, í í
1/2 é v e s elŐ|
ísnél: 6 k g - o s j n o s ó p o r
1 é v e s e l ő f i z e t n é l : 12 k g - o s m o s ó p o r a

6 napos

BIZTOS AJÁNDÉK

0N ELŐFIZETI
Szeméi)
kézbesítőinkül
upon visszaküldésével
vagy telefonon (t V9M21-821) j f t
A kivágható kupont keressi ííj^áááinkban és ingyenes Jreti kiadványainkban

Egyéb infonnáciúlc Az ajándékok készpénzre nem
válthatók. Az akcióban a Délmagyarország Kiadó dolii és azok közvetlen hozzátartozói nem vehetnek
részt. Ezen ajánlat más akciókkal nem kombinálható.

•

7 napos*

QDÉLIKÁGOI
6 napos

negyedévre

3 495.-

4 392.-

3 165.-

fél é v r e

6 990.-

8 784.-

6 330.-

13 980.-

17 568.-

12 660.-

e g y évre

*A lap v a s á r n a p i s z á m a

4 062.-7^f@jftfGfff^ok 2,4kd'biosóport
8 124 .- és ajándékba kapok 6 kg mosópori
1 6 2 4 8 - és ajándékba kapók 12 kg

.címen jelenik m e g .

A választott előfizetési időszakot, kérjük, szíveskedjen X j r a l megjelölni

Vállalom, hogy az előfizetési
Előfizetésem
Tel
Név:

díjat a nálam jelentkez&Bzbesítőnél
hónap l - j é t ő l in!

Cím
Dátum: 2002
Aláírás

*

kifizetem.
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Akik versenyben vannak az országban a második fordulóban

Kétszázegy mandátum sorsáról döntünk
Az országgyűlési választások első fordulójában a 176 választókerületből 45-ben dőlt el a mandátum sorsa. A második fordulóban, április 21-én 131 körzetben rendeznek szavazást. Alábbi
összeállításunkban azoknak a jelölteknek a listáját közöljük, akik
a visszalépések után versenybe szállnak a parlamenti helyekért.

BUDAPEST
1. számú választókerület (I. kerület) 1. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-MDF) 38,48 százalék. 2.
Mécs Imre (SZDSZ) 17,10.
2. vk. (II. kerület) 1. Balsai István (Fidesz-MDF) 38,78. 2. Horváth Csaba (MSZP) 30,68.
3. vk. (III. kerület) 1. Orosz Sándor (MSZP) 43,96. 2. Tarlós István
(Fidesz-MDF) 36,71.
4. vk. (III. kerület) 1. Donáth
László (MSZP) 43,18.. 2. Gyürk
András (Fidesz-MDF) 29,50.
6. vk. (IV kerület) 1. Kiss Péter
(MSZP) 48,42. 2. Wintermantel
Zsolt (Fidesz-MDF) 28,54.
7. vk. (V kerület) 1. Rubovszky
György (Fidesz-MDF) 33,99. 2. Pető Iván Lajos (SZDSZ) 24,52.
8. vk. (VI. kerület) 1. Kékesi Tibor (MSZP) 37,12. 2. Illés Zoltán
(Fidesz-MDF) 33,10.
9. vk. (VII. kerület) 1. Filló Pál
(MSZP) 44,19. 2. Deutsch Tamás
(Fidesz-MDF) 28,9.
10. vk. (VIII. kerület) 1. Szabó
Zoltán (MSZP) 42,55. 2. Rockenbauer Zoltán (Fidesz-MDF) 31,99.
U . vk. (VIII. kerület) 1. Hárs
Gábor (MSZP) 36,8. 2. Juharos Róbert (Fidesz-MDF) 29,88.
12. vk. (EX, kerület) 1. Kökény
Mihály (MSZP) 38,54. 2. Tirts Tamás (Fidesz-MDF) 33,19.
14. vk. (X. kerület) 1. Csicsay
Claudius Iván (MSZP) 49,19. 2.
György
István
(Fidesz-MDF)
31,44.
15. vk. (XI. kerület) 1. Csapody
Miklós (Fidesz-MDF) 42,26. 2.
Szabó Vilmos (MSZP) 32,45.
16. vk. (XI. kerület) 1. Molnár
Gyula (MSZP) 47,17. 2. Deák
András (Fidesz-MDF) 32,89.
17. vk. (XI. kerület) 1. Józsa István (MSZP) 37,9. 2. Sasvári Szilárd (Fidesz-MDF) 35,58.
18. vk. (XII. kerület) 1. Pokorni
Zoltán (Fidesz-MDF) 41,31. 2.
Szent-Iványi
István
(SZDSZ)
15,08.
21. vk. (XIV kerület) 1. Baráth
Etele (MSZP) 37,39. 2. Őry Csaba
(Fidesz-MDF) 31,49.
22. vk. (XIV kerület) 1. Csiha
Judit (MSZP) 44,74. 2. Rátonyi
Gábor (Fidesz-MDF) 27,6.
24. vk. (XVI. kerület) 1. Vidorné
Szabó Györgyi (MSZP) 40,85. 2.
Glattfelder Béla (Fidesz-MDF)
34,18.
25. vk. (XVII. kerület) 1. Devánszkiné Molnár Katalin (MSZP)
45,11. 2. Koltai Ildikó (Fidesz-MDF) 31,17. 3. Kertai Aurél
(Centrum) 8.03.
32. vk. (XXII. kerület) 1. Lendvai Ildikó (MSZP) 44,57. 2. Németh Zsolt (Fidesz-MDF) 33,68.
3. Esze Tamás (MIÉP) 8,67.

BARANYA MEGYE
1. vk. (Pécs) 1. Kékes Ferenc
(MSZP) 46,62. 2. Mikes Éva (Fidesz-MDF) 35,68.
4. vk. (Komló) 1. Páva Zoltán
(MSZP) 49,32. 2. Hoffmann Mátyásné (Fidesz-MDF) 28,41.
5. vk. (Mohács) 1. Hargitai János (Fidesz-MDF) 45,88. 2. Nyul
István (MSZP) 34,69.
6. vk. (Siklós) 1. Kocsi László
(MSZP) 37,31. 2. Kékkői Zoltán
József (Fidesz-MDF) 35,99.
7. vk. (Szigetvár) 1. Gráf József
(MSZP) 44,44. 2. Pichler Imre (Fidesz-MDF) 38,93.

BÁCS-KISKUN MEGYE
1. vk. (Kecskemét) 1. Nyitray
András (Fidesz-MDF) 45,83. 2.
Szűcs Miklós (MSZP) 35,10.
2. vk. (Kecskemét) 1. Horváth
Zsolt (Fidesz-MDF) 45,17. 2. Vári
Gyula (MSZP) 36,88.
4. vk. (Kunszentmiklós) 1. Balogh József (Fidesz-MDF) 48,03. 2.
Balogh László (MSZP) 33,77.
5. vk. (Kiskunfélegyháza) 1.

Szabolcs (Fidesz-MDF) 47,40. 2.
Tóbiás József (MSZP) 36,38.

Országgyűlési képviselői
helyek száma: 3 8 6
Betöltött képviselői
helyek száma: 1 8 5

Endre
Sándor
(Fidesz-MDF)
43,44. 2. Garai István Levente
(MSZP) 39,09.
7. vk. (Kalocsa) 1. Tóth István
(Fidesz-MDF) 37,33. 2. Török
Gusztáv Andor (SZDSZ) 18,59.
8. vk. (Kiskunhalas) 1. Ziischlag
János (MSZP) 43,03. 2. Szabó Erika (Fidesz-MDF) 42,19. 3. Patocskai Tamás (MIÉP) 6,04.
9. vk. (Baja) 1. Zsigó Róbert (Fidesz-MDF) 44,04. 2. Hajdú Miklós (MSZP) 36,77.
10. vk. (Bácsalmás) 1. Tabajdi
Csaba (MSZP) 45,84. 2. Fenyvesi
Máté (Fidesz-MDF) 35,33.

BÉKÉS MEGYE
1. vk. (Békéscsaba) 1. Molnár
László (MSZP) 39,13. 2. Végh
László (Fidesz-MDF) 36,14.
2. vk. (Gyula) 1. Tóth Imre (Fidesz-MDF) 45,35. 2. Tóth Sándor
(MSZP) 37,7.
3. vk. (Békés) 1. Erdős Norbert
(Fidesz-MDF) 33,3. 2. Rácz László
(MSZP) 32,15. 3. Valentinyi Károly
(független) 16.43.
4. vk. (Szeghalom) 1. Veress József (MSZP) 41,75. 2. Vígh Ilona
(Fidesz-MDF) 40,51.
5. vk. (Szarvas) 1. Domokos
László (Fidesz-MDF) 45,93. 2. Földesi Zoltán (MSZP) 37,51.
6. vk. (Orosháza) 1. Vastagh Pál
(MSZP) 45,75. 2. Varga István (Fidesz-MDF) 38,86.
7. vk. (Mezőkovácsháza) 1. Karsai József (MSZP) 44,54. 2. Hanó
Miklós (Fidesz-MDF) 28,33. 3.
Nagy Béla (SZDSZ) 12,49.

BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN MEGYE
1. vk. (Miskolc) 1. Fedor Vilmos
(MSZP) 49,80. 2. Lenártek András
(Fidesz-MDF) 35,67. 3. Lenkev
Csaba (Centrum) 3.85.
2. vk. (Miskolc) 1. Simon Gábor
(MSZP) 49,77. 2. Répássy Róbert
(Fidesz-MDF) 33,54.
6. vk. (Sajószentpéter) 1. Faragó
Péter (MSZP) 48,33. 2. Csiba Gábor Tamás (Fidesz-MDF) 36,67.
8. vk. (Edelény) 1. Molnár Oszkár (Fidesz-MDF) 43,76. 2. Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP)
38,26.
10. vk. (Sátoraljaújhely) 1. Hörcsik Richárd (Fidesz-MDF) 46,58.
2. Soós Győző (MSZP) 37,72.
11. vk. (Szerencs) 1. Szabó
György (MSZP) 37,39. 2. Koncz
Ferenc (Fidesz-MDF) 33,97.
12. vk. (Tiszaújváros) 1. Kovács
Tibor (MSZP) 46,12. 2. Steinerné
Vasvári Éva (Fidesz-MDF) 33,22.

CSONGRÁD MEGYE
1. vk. (Szeged) 1. Újhelyi István
(MSZP) 47,55. 2. Rákos Tibor (Fidesz-MDF) 34,61.
2. vk. (Szeged) 1. Balogh László
(Fidesz-MDF) 44,69. 2. Géczi József Alajos (MSZP) 43,14.
3. vk. (Szeged) 1. Botka László
(MSZP) 45,88. 2. Bartha László
(Fidesz-MDF) 38,52. 3. Pászti Ágnes (Centrum) 5.5.
4. vk. (Csongrád) 1. Vincze László (Fidesz-MDF) 43,73. 2. Fábián
György (MSZP) 36,44.
5. vk. (Szentes) 1. Farkas Sándor
(Fidesz-MDF) 42,82. 2. Demeter
Attila (MSZP) 34,46.
7. vk. (Makó) 1. Búzás Péter
(MSZP) 43,99. 2. Martonosi
György (Fidesz-MDF) 35,58. 3.
Dán János (FKGP) 10.38.

FEJÉRMEGYE
2. vk. (Székesfehérvár) 1. Gógl
Árpád (Fidesz-MDF) 43,08. 2.
Molnár Albert (MSZP) 36,50.
4. vk. (Gárdony) 1. Ecsődi László
(MSZP) 48,21. 2. Orosházi György
(Fidesz-MDF) 36,76.

Betöltetlen
mandátumok
száma: 2 0 1
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MSZP 2 4 . 0 9 %

•

Fidesz MDF 22.54

SOMOGY MEGYE
1. vk. (Kaposvár) 1. Szita Károly
(Fidesz-MDF) 45,52. 2. Lamperth
Mónika (MSZP) 44,22.
2. vk. (Kaposvár) 1. Pásnohy
András (MSZP) 43.61. 2. Szabó József Andor (Fidesz-MDF) 40,36.
3. vk. (Siófok) 1. Gruber Attila
(Fidesz-MDF) 42,54. 2. Házas József (MSZP) 36,52.
4. vk. (Balatonboglár) 1. Herényi Károly (Fidesz-MDF) 46,36. 2.
Kolber István (MSZP) 37,98.
5. vk. (Marcali) 1. Szászfalvi
László (Fidesz-MDF) 44,36. 2. Sütő László (MSZP) 42,98.
6. vk. (Nagyatád) I. Francz Rezső (MSZP) 34,95. 2. Kuzma László (Fidesz-MDF) 29,68. 3. Gyenesei István (Centrum) 23,07.

H l SZDSZ 1.04%
•

Hl
Képünk azt ábrázolja, hogy az első választási forduló eredményeként milyen arányban szereztek
maguknak parlamenti részesedést a pártok. A
már betöltött 185 képviselői hely részint a listán
elért eredményt tükrözi, illetve tartalmazza azt
a 45 képviselői mandátumot, amelyet az egyéni
választókörzetekben elért, 50 százalék fölötti
szavazati aránnyal már megszereztek a jelöltek.
Most azok névsorát közöljük pártok szerinti
bontásban, akik már az első választási fordulóban képviselői mandátumhoz jutottak. Ok már
az országgyűlés tagjai.
Fidesz-MPP-MDF
Áder János, Balogh Gyula, Básthy Tamás, Bóka
István, Boros Imre, Font Sándor, Horváth Balázs, Ivanics Ferenc, Kósa Lajos, Kovács Zoltán,

Lasztovicza Jenő, Lázár János, Lezsák Sándor,
Medgyasszay László, Német Zsolt, Nógrádi
László, Odor Ferenc, Pósán László, Schmidt Ferenc és Tállai András.

GYŐR-MOSONSOPRON MEGYE

JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOKMEGYE

2. vk. (Győr) 1. Szakács Imre (Fidesz-MDF) 43,50. 2. Szabó Sándorné (MSZP) 43,48.
4. vk. (Mosonmagyaróvár) 1.
Stipkovits Pál (MSZP) 48,19. 2.
Pap János (Fidesz-MDF) 41,16.
7. vk. (Sopron) 1. Szájer József
(Fidesz-MDF) 48,69. 2. Kránitz
László (MSZP) 35,32.

1. vk. (Jászberény) 1. Gedei József (MSZP) 35,50. 2. Szádvári Gábor (Fidesz-MDF) 30,56.
2. vk. (Jászapáti) 1. Szekeres Imre (MSZP) 45,47. 2. Járvás István
(Fidesz-MDF) 36,00.
3. vk. (Szolnok) 1. Botka Lajosné (MSZP) 46,35. 2. Szalay Ferenc
(Fidesz-MDF) 39,06.
4. vk. (Szolnok) 1. Füle István
(MSZP) 47,53. 2. Balta György (Fidesz-MDF) 33,56.
6. vk. (Mezőtúr) 1. Rózsa Endre
(MSZP) 46,02. 2. Búsi Lajos (Fidesz-MDF) 34,30.
7. vk. (Kunhegyes) 1. Herbály
Imre (MSZP) 47,55. 2. Fejér Andor
(Fidesz-MDF) 36,87.
8. vk. (Karcag) 1. Varga Mihály
(Fidesz-MDF) 47,03. 2. Vadai Ágnes (MSZP) 42,45.

2. vk. (Debrecen) 1. Halász János (Fidesz-MDF) 48,93. 2. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
40,61.
4. vk. (Hajdúhadház) 1. Láyer
József (Fidesz-MDF) 43,86. 2.
Derzsi Miklós (MSZP) 29,93.
5. vk. (Berettyóújfalu) 1. Szilágyi Péter (MSZP) 41,91. 2. Vitányi István (Fidesz-MDF) 34,41.
6. vk. (Püspökladány) 1. Molnár
László (MSZP) 45,32. 2. Arnóth
Sándor (Fidesz-MDF) 40,46.
7. vk. (Hajdúszoboszló) 1. Márton Attila (Fidesz-MDF) 45,43. 2.
Takács Imre (MSZP) 43,95.
8. vk. (Balmazújváros) 1. Tiba
István (Fidesz-MDF) 33,36. 2. Gál
István (SZDSZ) 22,60.
9. vk. (Hajdúböszörmény) 1.
Püski
András
(Fidesz-MDF)
43,89. 2. Nagy Sándor (MSZP)
42,18.

HEVES MEGYE
1. vk. (Eger) 1. Nagy Imre
(MSZP) 48,37. 2. Homa János (Fidesz-MDF) 37,59.
2. vk. (Pátervására) 1. Sós Tamás (MSZP) 46,63. 2. Horváth
László (Fidesz-MDF) 38,52.
3. vk. (Gyöngyös) 1. Magda Sándor (MSZP) 46,75. 2. Mánya Kristóf (Fidesz-MDF) 30,62.

Sisák Imre János (Fidesz-MDF)
36,92.
3. vk. (Szécsény) 1. Surján László (Fidesz-MDF) 43,50. 2. Serfőző
András (MSZP) 39,37.
4. vk. (Balassagyarmat-Rétság)
1. Balla Mihály Tibor (Fidesz-MDF) 46,34. 2. Urbán Árpád
(MSZP) 37,18.

PESTMEGYE

TOLNA MEGYE

SZDSZ
Hankó-Faragó Miidós.

5. vk. (Heves) 1. Godó Lajos
(MSZP) 48,71. 2. Tóth József (Fidesz-MDF) 32,50.
6. vk. (Füzesabony) 1. Gulyás
László (MSZP) 44,65. 2. Zay Andrea (Fidesz-MDF) 33,38.

KOMÁROMESZTERGOMMEGYE
1. vk. (Tatabánya) 1. Schwarcz
Tibor (MSZP) 48,17. 2. Sztruhár
Gyula (Fidesz-MDF) 16,49.
2. vk. (Táta) 1. Tóth András
(MSZP) 45,32. 2. Ruchti Róbert
(Fidesz-MDF) 36,49.
4. vk. (Komárom) 1. Zatykó János (MSZP) 47,63. 2. Dr. Juhászné
dr. Gordán Ildikó (Fidesz-MDF)
37,19.
5. vk. (Esztergom) 1. Dr. Tittmann János (MSZP) 47,77. 2. Dr.
Latorcai
János
(Fidesz-MDF)
38,73.

NÓGRÁD MEGYE
1. vk. (Salgótarján) 1. Puszta Béla (MSZP) 44,92. 2. Bacsó Zsolt
(Fidesz-MDF) 28,95.
2. vk. (Pásztő-Bátonyterenye)
1. Juhász Gábor (MSZP) 45,25. 2.

SZABOLCS-SZATMÁRBEREG MEGYE
1. vk. (Nyíregyháza) 1. Vojnik
Mária (MSZP) 48,81. 2. Parragh
Dénes (Fidesz-MDF) 32,37 3. Varsa Ildikó (Centrum) 6.54.
3. vk. (Tiszavasvári) 1. Juhász
Ferenc (MSZP) 43,74. 2. Karakó
László (Fidesz-MDF) 38,58.
4. vk. (Nagykálló) 1. Tóth András (Fidesz-MDF) 37,74. 2. Sándor
Elek (MSZP) 37,08. 3. Helmeczy
László (Centrum) 18.12.
5. vk. (Baktalórántháza) 1. Papcsók Ferenc (Fidesz-MDF) 45,42.
2. Gazda László (MSZP) 42,61.
6. vk. (Nyírbátor) 1. Simon Miklós (Fidesz-MDF) 42,60. 2. Veres
János (MSZP) 39,99.
7. vk. (Kisvárda) 1. Bajor Tibor
(MSZP-MSZDP) 38,59. 2. Borkő
Károly (Fidesz-MDF) 38,06.
9. vk. (Mátészalka) 1. Fülöp István (Fidesz-MDF) 40,76. 2. Kertész
István
(MSZP-MSZDP)
38,26.
10. vk. (Fehérgyarmat) 1. Kapolyi László (MSZP-MSZDP) 47,51.
2. Lengyel János (Fidesz-MDF)
43,04.

MSZP
Avarkeszi Dezső, Balogh József, Burány Sándor,
Csabai Lászlóné, Csizmár Gábor, Érsek Zsolt,
Farkas Imre, Gyárfás Ildikó, Hajdú László, Hiller István, Káli Sándor, Kálmán András, Katona
Béla, Keleti György, Mester László, Pál Tibor,
Podolák György, Szanyi Tibor, Szili Katalin, Toller László, Tompa Sándor, Tóth István, Tóth József, Warvasovszky Tihamér.

6. vk. (Sárbogárd) 1. Lengyel
Zoltán (Fidesz-MDF) 45,25. 2.
Szabados Tamás (MSZP) 44,04.
7. vk. (Bicske) 1. Kelemen András (Fidesz-MDF) 47,90. 2. Penzné
Lajta Katalin (MSZP) 38,30.

HAJDÚ-BIHAR
MEGYE

MSZP, SZDSZ 0.26%

1. vk. (Szob) 1. Harrach Péter
(Fidesz-MDF) 47,30. 2. Kárpáti
Zsuzsa (MSZP) 33.44.
2. vk. (Vác) 1. Bóth János
(MSZP) 41,46. 2. Imre Zsolt (Fidesz-MDF) 34,61.
3. vk. (Dunakeszi) 1. Tóth András (MSZP) 43,39. 2. Salamon
László (Fidesz-MDF) 37,65.
4. vk. (Gödöllő) 1. Gémesi
György (Fidesz-MDF) 43,27. 2.
Kovács Barnabás (MSZP) 39,46.
5. vk. (Aszód) 1. Tóth Gábor (Fidesz-MDF) 45,42. 2. Szabó Imre
(MSZP) 39,55.
6. vk. (Nagykáta) 1. Doszpot Péter (MSZP) 47,34. 2. Czerván
György (Fidesz-MDF)'39,97.
7. vk. (Monor) 1. Gál Zoltán
(MSZP) 40,88. 2. Pogácsás Tibor
(Fidesz-MDF) 37,29.
8. vk. (Érd) 1. Jánosi György
(MSZP) 47,86. 2. Várkonyi András
(Fidesz-MDF) 35,23.
9. vk. (Budaörs) 1. Keller László
(MSZP) 42,87. 2. Selmeczi Gabriella (Fidesz-MDF) 36,37.
10. vk. (PHisvörösvár) 1. Frajna
Imre (Fidesz-MDF) 38,80. 2. Nikolits István (MSZP) 35,39.
11. vk. (Szentendre) 1. Hadházy
Sándor (Fidesz-MDF) 40,30. 2.
Miakich Gábor (MSZP) 35,57.
12. vk. (Szigetszentmiklós) 1.
Hoffman Pál (Fidesz-MDF) 31,39.
2. Kuncze Gábor (SZDSZ) 26,13.
13. vk. (Ráckeve) 1. Pusztai
Csaba (MSZP) 41,24. 2. Pánczél
Károly (Fidesz-MDF) 37,42.
14. vk. (Dabas) 1. Szűcs Lajos
(Fidesz-MDF) 47,41. 2. Králl Béla
(MSZP) 36,78. 3. Droppa Lászlóné
(SZDSZ) 4,89.
15. vk. (Cegléd) 1. Czinegelmre
(MSZP) 44,36. 2. Csáky András
(Fidesz-MDF) 43,82.
16. vk. (Nagykőrös) 1. Czira

1. vk. (Szekszárd) 1. Braun Márton (Fidesz-MDF) 35,39. 2. Kocsis
Imre Antal (SZDSZ) 15,85.
2. vk. (Paks) 1. Szabó József
(MSZP) 43,12. 2. Tóth Ferenc (Fidesz-MDF) 41,85.
3. vk. (Bonyhád) 1. Potápi Árpád
(Fidesz-MDF) 49,68. 2. Kari Imre
(MSZP) 36,24.
4. vk. (Dombóvár) 1. Tóth Gyula (MSZP) 41,96. 2. Fehérvári Tamás (Fidesz-MDF) 38,84.
5. vk. (Tamási) 1. Dávid Ibolya
(Fidesz-MDF) 48,22. 2. Frankné
Kovács Szilvia (MSZP) 36,87.

VAS MEGYE
2. vk. (Szombathely) 1. Sági József (Fidesz-MDF) 46,27. 2. Szűcs
Gábor (MSZP- SZDSZ) 39,98.
4. vk. (Sárvár) 1. Kovács Ferenc
(Fidesz-MDF) 47,92. 2. Szabó Lajos (MSZP) 36,77.

VESZPRÉM MEGYE
1. vk. (Ajka) 1. Ékes József (Fidesz-MDF) 42,32. 2. Schwartz Béla (MSZP) 41,14.
5. vk. (Várpalota) 1. Gyapay
Zoltán (Fidesz-MDF) 39,60. 2.
Törzsök Károlyné (MSZP) 38,52.
7. vk. (Veszprém) 1. Pál Béla
(MSZP) 41,76. 2. Bernáth Ildikó
(Fidesz-MDF) 37,99.

ZALA MEGYE
1. vk. (Zalaegerszeg) 1. Gyimesi
Endre József (Fidesz-MDF) 47,60.
2. Varga László (MSZP) 40,42.
2. vk. (Nagykanizsa) 1. Göndör
István (MSZP) 42,12. 2. Cseresnyés Péter (Fidesz-MDF) 36,61.
3. vk. (Keszthely) 1. Manninger
Jenő Vilmos (Fidesz-MDF) 49,07.
2. Veér Miklós (MSZP) 37,26.

Sziluett
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G ÉS A D É L V I L Á G M E L L É K L E T I

Az íjászbajnoknő először büfésként járt versenyekre

Söröskupakból céltábla

NŐKNEK « SZERKESZTI

KECZER

GABRIELLA

Szépségápolás házilag
SZÁMOS OLYAN PRAKTIKA LETEZIK,
MELYEK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHON,
HÁZILAG IS SOKAT TEHETÜNK A
SZÉPSÉG MEGŐRZÉSÉÉRT.

Tóth Gabriella és férje a kislányukat is „megfertőzte" az íjászattal. (Fotó: Schmidt Andrea)

VALAMIBEN ELSŐNEK LENNI EGY ORSZAGBAN NEM KIS TEUESITMENY.
A SZENTMIHÁLYTELEKI TÓTH GABRIELLA EZT EGY FÉRFIASNAK TARTOTT
SPORTÁGBAN, AZ ÍJÁSZATBAN ÉRTE EL.
A lövészetet, íjászatot, kardvívást általában férfias sportnak
tartják. A kislányoknak nem adnak játékpuskát, játékkardot
vagy játékíjat a kezébe. Tóth
Gabriella országos íjászbajnokot
viszont soha nem tartották távol
a lőfegyverektől. Az édesapja ismertette meg a légpuskával, de
akkor még söröskupakokra és
konzervdobozokra lövöldöztek.
Gabriellának ma már a céltábla
közepét kell eltalálnia. Férje
nyolc éve íjászkodik, ő pedig annak idején mindig elkísérte a versenyekre. -Akkoriban én voltam
a büfés - nevet. Mindez másfél
éve változott meg, amikor kipróbálta férje íját. - Oda ment, ahová céloztam. Fantasztikus volt,
hogy már az első alkalommal
olyan jól ment. Sok kezdőnek az
elején elveszik a kedvét azzal,
hogy rissz-rossz reflexíjakat adnak a kezükbe. Szerencsére én
rögtön a legjobbak egyikével próbálkozhattam.
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Gabriella szerint ahhoz, hogy ;
valaki jó íjász legyen, nem kelle- i
nek különös képességek. Azóta, :

amióta először kezébe vette ezt a
fegyvert, már több országos bajnokságon túl van, sőt már a magyar íjászválogatottba is bekerült. Első versenyén rögtön második helyet ért el. - Nagyon szeretek nyerni. Nem adom alább a
dobogónál, és ez az, ami ösztönöz - mondja. Amikor a csehországi íjász Európa-bajnokságra
kijutott, mégis meglepetések
várták. - Nagyon erős volt a mezőny, igaz ez várható volt, hiszen
egészen máshogy kezelik az íjászatot. Ott több szponzor van, a
versenyzők pedig profiként gyakorolhatnak. Persze, mi is igyekszünk támogatókat találni, de kiesi a reklámfelületünk. Ennek ellenére ami ráfér a pólóinkra, azt
rányomtatjuk. Nekem sajnos
nincs annyi időm gyakorolni,
mint az amerikai és a nyugat-európai sporttársaimnak, de versenyek előtt legalább egy héttel
mindennap ki szoktam menni a
pályára, hogy még jobb eredményeket érhessek el. Ha legközelebb megyek eb-re, többet fogok
készülni, és akkor jobb helyezést
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is elérhetek, mint a tizenharmadik - mondja. Mivel Gabriella
bekerült a magyar csapatba, lehetősége nyílik rá, hogy részt vehessen az ausztráliai világbajnokságon, de sajnos nem biztos,
hogy jut pénz a kiutazásra.
A családban mindenki íjászkodik: Gabriella, a férje és a lánya.
- Annak idején a lányommal
együtt kísérgettük a férjemet a
versenyekre, ma már a lányunk
kísérget minket. Már alakul, belőle is íjász lesz! Önállóan ki szokott menni gyakorolni a kis reflexíj ával - meséh büszkeséggel.
Az íjász hölgy szerint teljesen
természetes az, hogy valaki nőként űzze ezt a sportot. Ugyanolyan lőfegyverrel versenyez,
mint a férfiak, csak nem kell
olyan erősen kihúzni. Az sem
gond, hogy a szegedi csapatban
főként férfiak vannak, hiszen
rögtön befogadták, ráadásul férje
révén már régóta ismerik. Sporttársi féltékenység sincs a házastársak között: - Körülbelül egy
szinten űzzük ezt a sportot, de a
férfiak mezőnye erősebb. Ez csupán egy-két centimétert jelent,
de akkor is jobban lőnek. Egyébként amióta én is íjászkodom, a
férjem sokkal jobban versenyez.
PATARICZA KATA

A kézkrémet remekül helyettesíti, ha két kiskanálnyi ob'vaolajat
összekeverünk egy kiskanálnyi
mézzel, majd belemasszírozzuk
a kézfej bőrébe. Várjunk pár percet, hogy felszívódjon, majd
mossuk le a fölösleget. Kisimítja
és puhábbá teszi a bőrt. De alkalmazhatjuk bőrfrissítő pakolásként is. Vékonyan kenjük be vele
az arcunkat és a nyakunkat,
hagyjuk rajta 3-5 percig, majd
egy forró vizes szivaccsal távolítsuk el. Az idősödő bőr karbantartására különösen alkalmas nyugtató, gyógyító és hidratáló hatása
miatt.
A boltban kapható habfürdők
pótlására próbálkozhatunk néhány természetes szerrel is. Fájdalomcsökkentő és nyugtató hatású például, ha egy félcsészényi
szódabikarbónát teszünk a forró
vízbe, majd mi magunk is alámerülünk.
Hidratálja és selymessé varázsolja a bőrünket, ha a híres
egyiptomi királynőhöz, Kleopátrához hasonlóan néha mi is tejben fürdünk. Persze csak szolidabb kivitelben.
Üdítő hatást érhetünk el a
mentával. Csavarjuk be a mentát egy tiszta kis ruhába, majd

Bőrfrissítő pakolás. (Fotó: Karnok Csaba)

tartsuk a forró víz alá, hogy a víz
átfolyjon rajta, és a fürdővíz meg
a helyiség is megteljen az illatával.
Az olívaolajnak, az ecetnek és
a citromnak is megvan a kozmetikai értéke. Egy kevés olívaolaj a
hajra kenve közvetlenül hajmosás előtt rugalmasabbá, erősebbé
teszi a hajat. Ha az utolsó hajöblítő vízbe teszünk egy kevés ecetet, az segít visszaállítani a haj

természetes pH-egyensúlyát. A
citromlé, amely természetes öszszehúzó, vérzéselállító és fertőtlenítőszer, halványítja a szeplóket, segít eltávolítani például a
könyök piszkosnak tűnő bőrrétegét.
Ha a már eltűnőben lévő napbarnított bőrfoltoktól szeretnénk
megszabadulni, tegyünk fel joghurttal elkevert citromlét arcpakolásként.

1
Remek kilátásaim
vannak egy új lakásra,
Lakáshitelek már

2,99%*-OS

kamattal.

Milyen az ideális anyós?
nem olyan, mint egy kiló hús, amiből, ha osztunk,
: akkor kevesebb marad nekünk. A szeretettel nem
TŐSEN DURVA VÁLASZ IS ADHATÓ. DE TÉNYLEG: MIÉRT
; kell takarékoskodni, lehetünk pazarlók! Az a jó, ha
OLY GYAKORI A KONFLIKTUS A HÁZASPÁR ÉS A SZÜa szeretetet mindenki, az anya csakúgy, mint a csa: Iádba érkező meny vagy vő így fogja fel. Ha valakiLŐK, KÜLÖNÖSEN A FIATALOK ÉS AZ ANYÓS KÖZÖTT?
nek a fia szereti a feleségét, ezáltal nem szűnik meg
A régi kabaré, még inkább a korabeli vicclap elkép- ; az anyja iránti érzelme, úgyszintén, az a feleség, aki
zelhetetlen volt anyósviccek nélkül. Később egy : ragaszkodik az anyjához, aligha csorbul a férje iránidőre mintha eltűntek volna a porondról az anyós- : ti szerelme. Tovább bővülhet a kör, a házasoknak is
történetek, ám ismét visszatértek. A vicc „termé- : lesz majd gyermekük, akit szeretni fognak, a nagyszetrajzát" a világhírű bécsi pszichiáter, Sigmund ; mama pedig még inkább rajong majd érte.
Freud kutatta, szerinte a viccben lelki folyamatok
A szeretet azonban érzékeny „portéka". Az érzeljátszódnak le: a vicc keltette nevetés a gátlásaink : mileg beszűkült, féltékenykedő, a másik ember fefeloldását jelenti.
; letti birtoklási vággyal „megvert" egyének nehezen
Amikor a házasság révén egy új családba kerü- tudnak befogadó szeretetteljes légkört nyújtani, rilünk, óhatatlanul kisebb-nagyobb gátlást kell le- asztóak, ellenérzést keltenek, gátlásokat építenek
küzdenünk, ami természetesen fordítva is fennáll, : ki a másikban. Az anyós-szerep az emberi életút
hiszen a családnak egy „idegent" kell befogadnia. egyik, felettébb nehéz kihívása: a gyermek iránti
Az anyáknak ez többnyire nehezebb, mert érzelmi- ; egészséges szeretet, annak megértéséhez, hogy fileg erőteljesebben kötődnek a gyermekükhöz, ezért unk, leányunk nem tulajdonunk, hanem önálló
sokan nem könnyen tudnak megbirkózni ezzel a személyiség, józan tolerancia és igazi humanitás
helyzettel. Vannak, akik úgy érzik, mintha elvették kell. így könnyebb befogadni a családba érkezőt, de
volna a gyermeküket tőlük, s a szeretetben osztoz- könnyebb a családba érkezőnek is megszeretni és
niuk kell.
megszerettetnie magát.
Pedig a valóság az, hogy a szeretet végtelen, tehát
DR. TAKÁCS ILONA
TUDJUK: A CÍMBEN SZEREPLŐ KERDESRE MEGLEHE-

:

Hozzon ki többet
lakásaból!

Ha eddig azon törte a fejét, hogy kitől kéljen kölcsön az ^ lakásra, akkor mától kezdjen
el Inkább azon töprengeni, hogy kit hívjon segítségül a költözéshez. Mert a finanszírozást
nyugodtan az Erste Bankra bízhatja, ahol a házastársak és a gyermeküket nevelő szülők
2,99%os kamattal *T,99%-os kezelési költség mellett juthatnak lakáshitelhez. így minden
eddiginél könnyebben teremthetnek új otthont - olyat, amilyet mindig is szerettek volna.
A részletekért hívja a 0 6 - 4 0 - 5 5 5 - 4 4 4 « lakáshitel-vonalat!
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Az asszonynak még mindig otthon a helye ?

SZTARKOKTEL

Cindy megcsalatva
Míg a gyönyörű Cindy Crawford
gyerekeiket gondozta Los Angeles-i otthonukban, férje, a 39
éves Rande Gerber 1500 mérföldnyire onnan, Chicagóban
szerencsét próbált egy fiatalabb
nő karjaiban. A jelentést a Star
Magaziné bulvárlap adta bennfentesek tanúsítványaira alapozva. A sztárpáros rajongói
szerint hihetetlennek hangzik,
hogy a 36 évesen is gyönyörű
Cindyt valaki is megcsalja. A
szupermodell 1998-ban ment
hozzá Rande Gerberhez, és házasságukból két gyermek született: Presley és Kaya Jordán.

Vilmos herceg
szakot vált
A brit trónöröklési sorban második helyen lévő Vilmos herceg
az egyetemen töltött első év
után úgy döntött, szakot vált:
szeptembertől kezdve művészettörténet helyett földrajzot
kíván tanulni - adta hírül a The
Sun. A 19 éves herceg, aki a St
Andrews skót egyetemen fejezi
be idén tavasszal az első évet,
kikérte tanárai és édesapja, a
trónörökös Károly herceg véleményét a szakváltással kapcsolatban. A művészettörténet kevésbé érdeldi, mint a világ földrajzával, és gazdasági helyzetével kapcsolatos ismeretek.
Néhány héttel ezelőtt a londoni sajtóban több cikk is megjelent arról, hogy Vilmos herceg
nem elégedett a St. Andrews
egyetemen folyó oktatással, és
nem csak szakot, de intézményt

A reklám nem halad a korral
A REKLÁMOK NEM GYENGÍTIK, INKÁBB ERŐSÍTIK A HAGYOMÁNYOS
FÉRFI ÉS NŐI SZEREPEKKEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI SÉMÁKAT,
SZTEREOTÍPIÁKAT. A FÉRFIAKAT
SZINTE KIZÁRÓLAG MUNKA VAGY
SZÓRAKOZÁS KÖZBEN, MÍG A NŐKET OTTHONUKBAN, CSALÁDANYAKÉNT, VAGY A FÉRFI PARTNEREKÉNT, A SZÉPSÉG MEGTESTESÜLÉSEKÉNT ÁBRÁZ0UÁK.
A reklámok csaknem minden
esetben bizonyos célcsoporthoz
szólnak, és mivel a lehető legtöbb fogyasztót kell megszólítaniuk, általánosításokkal élnek,
közös jellemzőket keresnek a
célcsoport világában. Ezért nagymértékben építenek a társadalmi
sémákra, a sztereotípiákra. Ezek
közül az egyik legáltalánosabb a
férfi és a női szerepekhez kapcsolódó vélekedés-együttes.

A gondolkodás
lassan változik

is szeretne váltani. Az akkor
elterjedt hírek szerint a következő évet az Edinburgh egyetemen akarja elkezdeni. A királyi család még nem erősítette
meg a hírt.

Geena gyermeke
Geena Davis színésznő április
10-én, szerdán adott életet első
gyermekének egy Los Angeles-i
kórházban. A kislány és 46 éves
anyukája egyaránt nagyon jól
vannak, és az újdonsült apuka,
Reza Jarrahy sebész is rendkívül
boldog. Davis és férje 2001
szeptemberében
házasodtak
össze Wainscott- ban (Long Island New York). A színésznő két
évvel ezelőtt ismerkedett meg a
tőle 15 évvel fiatalabb orvossal,
akit közös barátjuk mutatott be
neki. „Az alkalmi turista" című
filmben nyújtott alakításáért
Oscar-díjjal jutalmazott színésznőnek Jarrahy már a negyedik férje.

A mai magyar társadalomban a
hagyományos és a modern nemi
szerepek együtt élnek. A hagyományos sztereotípiák szerint a
férfi erős, sokat dolgozik, önálló,
eltartja a családját, a nő támasza
és ura. A nő a férjétől függ, védelemre szorul. Életkerete a család,
a háztartás, a köznapi gondok.
Nem hivatott társadalmi vagy
tudományos elismerésre, érvényesülésre. Önmegvalósításra a
divat és a társasági élet kínál számára némi teret, ahol szépnek
kell mutatkoznia. A nő szerepe a
férfiak életében hagyományosan
segítő és gondviselő. A nők munkába állása következtében ez a
kép valamelyest módosult: kiléphettek az otthon keretei közül és
megszűnt a férfiaktól való teljes
függőségük.
A változásokat
azonban csak igen lassan követik
a mélyen beágyazódott sztereotípiák.

Kalgonizált már?
A reklám, amikor felhasználja
a sztereotípiákat, hozzá is járul
azok továbbéléséhez, hiszen
nagy mennyiségben, gyakran isínételve közvetíti a női és férfi
magatartásmintákat. A televíziós reklámok többsége vagy
mindkét nemhez, vagy a nőkhöz
szól. Ennek az az oka, hogy a
szakirodalom szerint á nők jobb
fogyasztók. A reklámok mindennapokat érintő termékek fogyasztására ösztönöznek, ezek

•

Nő-képek. (Fotó: Kantok Csaba)

pedig inkább a nők kompetenciájába tartoznak. Az is általános
vélemény, hogy a gyengébb nem
könnyebben
befolyásolható,
mert a nők spontán módon vásárolnak, kevésbé fontolják meg
döntéseiket. Jellemző, hogy narrátorként a férfiak szerepelnek
kiemelkedő gyakorisággal. Ennek az lehet az oka, hogy a hagyományos felfogás szerint a férfiak szavahihetőbbek, és mivel a
tárgyak megalkotásában nagyobb a szerepük, ők rendelkezhetnek az azokról szóló ismeretekkel, szaktudással.

Cekker és kosár
A csak nőknek szóló reklámok
két területhez kapcsolódnak: a

házimunkához, családhoz, valamint a szépség- és egészségápoláshoz. Ez azt a régi sztereotípiát
sugallja, hogy a nők a család és a
háztartás mikrovilágában élnek,
és az ehhez tartozó tevékenységeken túl csak az a fontos számukra, hogy szépek legyenek. A
férfiaknak címzett reklámokban
viszont kiemelkedő helyet foglalnak el a munkához és a szórakozáshoz kapcsolódó termékek.
Hasonló képet mutat a férfiak
és nők szerepeltetése a reklámokban: a férfiakat az esetek
túlnyomó többségében dolgozóként, a munkahelyükön, a nőket
viszont feleségként vagy anyaként, otthon, családjuk körében
ábrázolják. Jellemző ilyen szempontból a Béres-reklám: a férfi-

aknak szóló változatban a fodrászt, a rendőrt munka, az idős
kártyásokat pedig szórakozás
közben látjuk. A nőknek szóló
változatban ezzel szemben a
nagymama otthon, családi körben jelenik meg, a dolgozó nő pedig fáradtan, bevásárlószatyrokkal jön haza, majd kosárlabdázni
kezd a gyerekeivel. A reklámok
tehát inkább megerősítik, mintsem oldják a nemekre vonatkozó
sztereotípiákat, legfeljebb az
utóbbi időben valamelyest árnyaltabban, modern változatban
jelennek meg.
(Felhasznált irodalom: Szabó
Abda: Női és férfi szerepek a reklámokban,
Reklámgazdaság
1999/8-9.)

KECZER GABRIELLA

Vidák Györgyi-show: színésznők a kifutón

Vasárnap rendezték meg a Budapest Kongresszusi Központban az immár hagyományosnak számító Vidák Györgyi-divatshow-t. A tervező alkalmi és estélyi ruhakollekcióit az előző évekhez hasonlóan most is ismert budapesti színésznők mutatták be. A képeken:
Eszenyi Enikő, Udvaros Dorottya és Hegyi Barbara. (Fotók: MTI/Sándor Katalin)

•
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K A P C S O L A T O K «

CSÖRÖG A PANNON GSM

MEGKÉRDEZTÜK CSONGRÁDI OLVASOINKAT

Vásárol-e ön kínai árukat ?

GAL LAJOS
nyugdíjas:
- A feleségem szokott vásárolni,
a családunkban ő a pénzügyminiszter. Nem tudom, hogy a kínai árusoktól vesz-e valamit. Abban biztos vagyok, hogy az unokámat megéri tőlük öltöztetni,
hiszen amit náluk árulnak, nem
tartós ugyan, de addig mindig kibírja, míg egy gyerek kinövi azokat.

SURANYINE SZIKORA ERIKA
gondozónő:
- Szoktunk kínaiaknál vásárolni.
A náluk kapható termékek minősége ugyan nem túl jó, de legalább olcsó. Mostanában már
csak cipőket veszek náluk, mert
a ruháikban néhányszor csalódtam. A férjem nehéz fizikai
munkát végez, neki gyakran veszek kínai cipőt, rajta három hónapigbírják.

BENCZE TEREZIA
rokkantnyugdíjas:
- Elsősorban boltokban vásárolok, amióta kínaiak nyitottak
Csongrádon üzleteket, náluk is
gyakran veszek ruhákat. Tapasztalataim szerint nem olyan rossz
az áruik minősége, mint amilyennek mondják. A piaci árusokat nem kedvelem, mert szeretem, ha vissza lehet térni a vásárlás helyére.

CIKKÜNK VISSZHANGJA

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

suth L. sgt. 15-17. (Szilágyi utca
felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374, va^y 104.
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 felől). Elérhetőségi telefonszám: 474-374, vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT:
06-80-820-111.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál téri
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.:
547-174. Csak sürgős esetben!

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30/218-1 l - l l - e s számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

MAJÁLIS
Május elsején nem Big Mac-et,
hanem sült kolbászt szeretnék
enni a Ligetben! (70/238-3735)
ÉJSZAKAI ÜGYELET
Miért nincs éjszakai fogászati
ügyelet, amikor pedig nagy szükség lenne rá? Nem kellene egész
éjjel, sőt még másnap is ordítani
a fájdalomtól, amíg orvoshoz jutunk! (70/234-7994)
SZENTES
Szeretném megtudni, hogy mikor javítják meg Szentesen a Kiss
Zsigmond utcában az utat, vagy
mikor szélesítik ki, mert elég
balesetveszélyes az építkezés miatt. Egy kisgyermekes anyuka.
(30/907-5276) Cseuz Csaba, a
szentesi polgármesteri hivatal
műszaki osztályának ügyintézője elmondta, hogy a helyszínen
megvizsgálják a problémás úttestet és a vizsgálat eredménytől
függően kijavítják a hibákat.
TAXI
Erre az üzenetre reagálnék. Tisztelettel kérnék mindenkit a
rendszám közlésére, mert így a
becsületes taxisok isszák meg a
levét. Köszönöm. (30/249-7848)
Miért kell általánosítani? Reklamáljanak név és rendszám alapján, van közöttünk sok becsületes kolléga is. Mindig csak a lejáratás!? Egy Taxis. (70/311-9132)
ILLEMHELY
Örömmel tapasztaltam, hogy
megnyílt a Roosevelt téren a
nyilvános WC! Tiszta, rendes
körülmények között várják az
embert! Zoltán! ingyenes sms

DÁVID ANDRAS
nyugdíjas:
- Még soha nem vásároltam kínaiaknál, mindig találtam az igényeimnek megfelelő magyar
árut. A kínai termékek olcsóbbak, de hallomásból úgy tudom,
hogy azok nem eléggé igényes
munkával készülnek. Mostanában több hónapot kórházban töltöttem, ezért nem is nagyon veszek új ruhákat.

VETOBURGONYA
Tisztelt Szerkesztőség! A vírusfertőzött vetőburgonya ügyében
szeretném tudni, mikor fizetik
vissza a selejt vetőmag árát. Kapnak-e a termelők kártérítést?
Egy csongrádi őstermelő (30384-8625)
HOFI
Hofinak ahhoz, hogy adásba kerüljön a tv-ben, meg kellett halnia!? (70/312-4091)
KÖRNYEZETVÉDELEM
Szegeden, ha létezne környezetvédelem, akkor a Szegfű utca 8.
számú házból nem a közterületre, az útra engednék ki a szennyvizet. (Vasárnap már hat órától,
de ez mindennap így van.)
(30/328-4423)
BUSZ, VONAT
A Szeged-Miskolc járatok buszvezetői valóban szolgálatkészek.
Kár, hogy csak két járat indul naponta. így nehézkes a közlekedés. A közvetlen vonat miért
szűnt meg? (30/321-7957) Bakos
Csaba, a MAV személyszállítási
szakigazgatóság regionális osztályának helyettes vezetője elmondta, hogy nem szűnt meg a
közvetlen vonat. Cegléd után javítják a vasúti pályát és emiatt
vágányzár van, amelyet július
16-án oldanak fel. Addig hét közben Miskolc felé át kell szállniuk
az utasoknak Cegléden. Amikor
a nagy utasáramlás van (odafelé
péntek, visszafelé vasárnap), akkor jelenleg is közvetlen járatok
közlekednek.

blesíel
a Kapcsolat

Az öngyilkosság szabad
választása vagy az élet szépsége 1
Április 13-án, szombaton jelent
meg egy interjú Varnus Xavérral,
a híres orgonaművésszel és közéleti személyiséggel. Bár művészi zsenialitásához nem férhet
kétség, tehetségét mindenki elismeri, megnyilatkozásai sokszor
keltettek már nemtetszést, sőt
olykor botrányt. Különleges, karizmatikus egyénisége hatással
van sok-sok emberre, megnyilatkozásaira odafigyelnek, megjelenését a médiában mindig kitüntetett figyelem kíséri, nem is beszélve azon ritka alkalmakról,
amikor személyes játéka bűvkörében élvezhetjük azt a sajátos
zenei élményt, amit csak ő tud
nyújtani.
Varnus Xavér - a közismert és
rajongásig tisztelt sztárokhoz hasonlóan - sokak számára modellszemélyiség. Ez a helyzet különleges felelősséget is jelent.
Igazolt tény, hogy az egészségfejlesztésben, az egészséghez való
viszonyulásban kitüntetett szerepe van a modellszemélyeknek,
az ő általuk bemutatott életstílusra követendő példaként tekintünk, különösen a fiatalok, akiknek még nincs kialakult értékrendjük, s éppen ezért igen nagy
szükségük van követendő példaképekre, modellekre.
Emiatt döbbentem meg Varnus
Xavér azon kijelentésén, amit a
saját, élethez és az öngyilkossághoz való hozzáállásáról nyilatkozott. Közismert hazánk lakosságának rendkívül rossz egészségi
állapota, magas öngyilkossági
arányszáma, a dohányzás és az
alkoholizmus drámai gyakorisága. Külön ki kell még emelni azt
is, hogy az öngyilkosság szempontjából Csongrád megye kiemelten veszélyeztetett. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
nem szabad ezekről a témákról

•

beszélni, sőt sokkal többet kellene foglalkozni velük, nem mindegy azonban, hogy milyen irányban befolyásoljuk a lakosság véleményét.
Ebben a helyzetben nem szerencsés az öngyilkosságról mint
a konfliktusmegoldás egy sikeres
megoldásáról nyilatkozni, még
abban az esetben sem, ha - a
gondolatszabadság értelmében mindenkinek joga van a saját véleményét magának megformálni. Ritkán kerül az ember 45-50
évesen reménytelen és kilátástalan helyzetbe; éppen ellenkezőleg, ebben az életkorban már
szert kell tennie annyi tapasztalatra, hogy sikeresebben meg
tudja oldani problémáit, mint
előtte.
Ezzel Varnus Xavér is egyetérthet, hiszen így fejezi be az interjút: „Ugyanis mindig itt van az a
bizonyos alabástrom gyertyatartó a sarokban, csak meg kell keresni". Különben is, hazánkban
éppen az említett középkorú férfilakosság a legveszélyeztetettebb
a szív és érrendszeri, leggyakrabban infarktus okozta halálozás
terén, gondoljunk csak bele, mi
történne, ha még többen lennének öngyilkosok.
Seligman amerikai pszichológus hirdeti, hogy a tanult optimizmus - hasonlóan a tanult tehetetlenséghez - tanulható, fejleszthető. Nagyon fontos, hogy a
modellszemélyek - nemcsak a
művészek és közéleti személyek,
hanem például az orvosok és pedagógusok is - pozitív életképet,
egészséges életérzést sugározzanak a lakosság felé, mert az ő
magatartásuk modellértékű a lakosság számára.

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Bodé Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, Illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.

KÁBELTELEVÍZIÓ
Balázs Elemér a szolgáltatók által felszámolható fix, minden
hónapban jelentkező pénzösszegeket sokallja. Ráadásul a Kábeltelevíziótól kapott levélben arról
értesítették, hogy ha szüneteltetett
kábeltelevízió-előfizetését
nem teszi élővé, vagy nem fizet
havonta ötszáz forint üzemben
tartási díjat, akkor május elsejétől már csak 25 ezer forint befizetésével juthat ismét a kábeltelevízió szolgáltatásaihoz. Harcsa-Pintér Sándor, a Matáv-Kábeltelevízió Kft. kirendeltségvezetője elmondta, hogy a múlt év
december 23-án életbelépő hírközlési törvény új szabályozást
tett lehetővé. A 2002. március
23-án hatályba lépett általános
szerződési feltételek szerint a
szolgáltatást maximum hat hónapig, ötszáz forint üzemben
tartási díj mellett lehet szüneteltetni. Amennyiben ezután sem
veszik igénybe a szolgáltatás valamelyik formáját, akkor az
megszűnik. Ha pedig ismét
igényt tartanának a kábeltelevízió szolgáltatásaira, belépési díjat kell fizetni, mely összege jelenleg 25 ezer forint.

rat vonalára nem a pályázaton
megnyert buszokat állítja be a
Volán. Mező István, a Volán Rt.
forgalmi igazgatója elmondta,
hogy valóban nyertek pénzt a buszok megvásárlására. Két légkondicionált járműre futotta úgy,
hogy a Volán is hozzájárult a
költségekhez. Ez a két busz azonban kevés, ezért be kellett állítani
egy harmadik, más típusú járművet is. Belátható időn belül
mindenképpen
megoldják a
helyzetet, s kicserélik a harmadikbuszt is.
HAJÓ
A 311-081-es telefonról olvasónk szeretné megtudni, hogy a
Millenniumi hajó kikötési helyének kiválasztása milyen szempontok alapján történt. Justin
Attila, a Millenniumi úszóház
marketing igazgatója elmondta,
hogy a folyó sodorvonalát figyelembe véve a szakhatóságok ide
jelölték ki a hajó helyét. Ez a hajó
alapvetően nem diszkóhajó, bár
a szórakoztatás e fajtáját is kínálja majd. A szállodai rész miatt
azonban tökéletes hangszigetelést kell biztosítaniuk a készítőknek, melynek következtében kifelé sem hallatszik majd a zaj.

VOLÁN
Nagy István Nagylakról telefonált, hogy a szegedi nagyállomás
és a Mezőhegyes közötti gyorsjá-

PANNON
élvonal •
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MEGJÖTTÜNK
SZEGED

Oláh Beáta és Vékony Sándor (Hódmezővá-

KOVÁCS DOMINIKA

sárhely).

Április 13., 15 óra 52 perc, 2770 g. Sz. : Di-

BALÁZS MÁTÉ

cső Szilvia és Kovács Tibor (Szeged).

Április 17., 9 óra 15 perc, 3550 g. Sz.: Sa-

RÁCZ ODETT

mu Regina és Balázs Zsolt (Hódmezővásár-

Április 17., 4 óra 50 perc, 4140 g. Sz.: Eva-

hely).

nics Brigitta és Rácz Zoltán (Szeged).

PANTEA DÁRIUS TIBOR

MAKÓ

Április 16., 13 óra 35 perc, 3260 g. sz.:

TÓTH D0MINIK

Császi Mária és Pantea János (Szeged).

Április 16., 12 óra 20 perc, 2650 g. Sz.: Halustyik Zsuzsanna és Tóth Tibor (Makó).

VÁSÁRHELY

BERT0TI D0RINA

SZENTES

Április 17., 3 óra 50 perc, 3670 g. Sz.: Sipos

REH0R0VSZKY ZSOLT MARTIN

Katalin és Bertóti István (Földeák).

Április 15., 19 óra 50 perc, 3210 g. Sz.:

VÉKONY MERCÉDESZ
BARBARA

rád).

Dombi Katalin és Rehorovszky Zsolt (Csong-

Gratulálunk!

Április 16., 13 óra 35 perc, 3460 g. Sz.:

H0R0SZK0P
Q u

KOS: Átgondolja hosszú távú célki-

A

MÉRLEG: A mai napra nem készít

T t L I tűzéseit, s néhány helyen korrigálja

w W i merev napirendet, bár ha belegon-

őket. Közben változott a helyzet és változtak

dol a többi napra sem szokott. Kellemesen

a személyek környezetében.«Kerüli az ösz-

sodorják az áramlatok, sok apró meglepe-

szetűzéseket a kollégákkal.

téssel várja minden pillanat.

*

BIKA: Kiegyensúlyozottságát

töb-

^ g ? j SKORPIÓ: Most véletlenül sem

Iben önelégültségként fogják fel.

i képes a dolgokat az előnyös olda-

Természetesen Ön nem törődik velük, hiszen

lukról látni. Mindenben hibát keres és ku-

az ő hibájuk ez a félreértés. Kedvese ma

darcot sejt a csillogás mögött is, pesszimis-

könnyen feldühíti viselkedésével.

ta. Ne élje bele magát teljesen.

IKREK: Csak

olyan

emberekkel

J a r t NYILAS: Ne vállaljon semmilyen

! szeret beszélgetni, akik önhöz ha-

¡ V . j kockázatot, hajlamos rá, hogy sok-

sonlóan gondolkodnak. A többleket udvaria-

szor kicsit túlbecsüli erejét. Amit elgondol

san, de jó messze elkerüli, ha teheti. Ko-

általában megvalósul pontosan, de ha nem,

moly változásokra készül a magánéletében.

akkor sem szomorkodik.

x M g ^ j RÁK: Kerüli a kényes témákat a

^

j BAK: Egyik befolyásos barátja tájé-

PIKÓ B E T T I N A D R .

családi beszélgetések során, mert

? koztatja önt arról az eseményről,

ORVOS-SZOCIOLÓGUS,

semmi hangulata a következő percben me-

amely meghatározza az ön karrierjét. Nem

MAGATARTÁSKUTATÓ

netrend szerint kirobbanó vitához. Itt az

várt akadályokkal kell szembenéznie, de ön

ideje, hogy más tájékra költözzön.

kedveli amikor küzdenie kell.

OROSZLÁN: Rosszkedvűnek

POSTABONTAS

Nyugdíjasok utcai zaklatása
Nemrég a Minimál-boltban szerettem volna vásárolni, ám előtte találkoztam egy velem egy idős, nyugdíjas ismerősömmel, akivel az elmúlt napok eseményeiről kezdtünk beszélgetni. Észre sem vettük,
hogy egy fiatal nő és férfi figyelt bennünket, s kis idő múlva „be is
szóltak": - Jó a nyugdíjasoknak! Én visszaválaszoltam, hogy ezt a jót
nem kívánom senkinek.
Ezután, mintha mi sem történt volna, bementünk a boltba vásárolni. Am amikor kijöttünk, a két fiatalon kívül még néhány másik is
odacsapódott hozzájuk, s követtek minket a Széchenyi térig. Közben
különböző megjegyzéseket tettek, még mindig a nyugdíjasokra. Közrefogtak minket, már féltünk, hogy tettlegességre is sor kerülhet. Szerencsénkre éppen beállt az autóbusz a megállóba... Úgy vélem, nem
igazán megnyugtató az ilyen közbiztonság. Mi lett volna, ha nem jön
az autóbusz?
H. M.-NÉ, S Z E G E D

lát-

VÍZÖNTŐ: Ma eredményesen dol-

Iszik ma. Egy érdekesnek tűnő be-

^ H f g o z i k külső segítséggel. Kedveli a

szélgetés nem hagyja nyugodni. Szedje ösz-

fiatalabbakat maga köré gyűjteni, jó hatás-

sze magát, s ne gyötörje amúgy is fáradt el-

sal vannak a hangulatára. Egyre jobban ér-

méjét, inkább főzzön egy teát.

deklődik egy bizonyos személy iránt.

m s L SZŰZ: Váratlan, de kellemes ese^íményekre

HALAK: Olyan félreértéseket kell

számíthat. Nem eget,

^ ^ f tisztáznia, amelyeket nem ön oko-

földet megrendítő változásokra kell gondol-

zott, hanem mesterségesen keltették má-

nia, inkább apró, izgalmas dolgokra. Ne ag-

sok. Ma különösen fárasztják a felesleges

godalmaskodjon feleslegesen!

butaságok, nehezen tolerál dolgokat.

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

•VÁLASZTÁS
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MKB Megtakarítási Számla

W. A. MOZART

FIGARO HAZASSAGA

A biztos jövő

Magas kamattal,
hogy betétje a folyószámlához képest több mint kétszeres kamatot érjen el

díszlet- és jelmeztervező: JUHÁSZ KATALIN,

Kamatprémiummal,
hogy érdemes legyen minél többet megtakarítania

vezényel: MOLNÁR LÁSZLÓ, BARTAL LÁSZLÓ,
rendező: GALGÓCZY JUDIT

Lekötés nélkül,
hogy pénzéhez kamatveszteség nélkül hozzáférhessen

A következő előadósok: 2 0 0 2 . április 2 0 . , 1 8 . 3 0 óra, április 21., 15 óra
Szegedi Nemzeti Színház
Jegyek válthatók:
Színház Jegyiroda, Szeged, Kelemen u. 7.

Számlanyitási minimum nélkül,
hogy a biztos jövőnek semmi akadálya ne legyen

(Tel.; 62/554-713, 62/554-714, 62/554-715)
Az előadást támogatta

*
•JUs»«

További információért kérjük forduljon munkatársainkhoz fiókunkban vagy érdeklődjön a 06/62-420-000-ás
telefonszámon, illetve keresse tél honlapunkat (www.mkb.hu)
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Emlékszik még, milyen
egy új Suzuki illat a \

SUZU Kl—ILLATMINTA
SUZUKI

Húzza végig a csuklóját a Suzuki-illatmintán.
Ha esetleg nem érezné, milyen is egy új Suzuki
illata, látogasson el márkakereskedéseinkbe,
ahol most rendkívüli ajánlattal várjuk:
meglévő Suzukiját új Wagon R +

iNNlÉI '
Ti T '

!

'tmmmm

vásárlása esetén 125 0 0 0 Ft-tal,
új Swift vásárlása esetén

100 000 Ft-tal többért
számítjuk be az
Eurotax katalógus
áraihoz képest.
Cserélje újra!
.

Ajánlatunk a készlet erejéig,
illetve a 2002. április 30-ig megkötött
adásvételi szerződésekre érvényes.

a S SUZUKI. A ml autónk.

Márkakereskedőink: Hódmezővásárhely, TAKÁCS SÁNDOR Szántó Kovács János u. 108. Tel.: 62-246-199 • Szeged, PÉCSKAI AUTÓHÁZ KFT. Sárosi u. 11/b. Tel.: 62-493-369 • SZENTGYÖRGYI
KFT. Dorozsmai út 17-19. Tel.: 62-554-300 VESZPRÉMI AUTÓSZALON KFT. Algyői út 65. Tel.: 62-473-000 • Szentes, BUDAFERKFT. Vásárhelyiu. 116. Tel.:63-311-211
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Magyarorszag

válaszúthoz érkezett
Hazánk az elmúlt négy évben a békés polgári építkezés, a nyugodt, kiszámítható gyarapodás szigetévé vált. A családok, a hazai kis- és középvállalkozások megerősödtek,
jelentősen nőtt a fiatalabb és idősebb nemzedékeket egymáshoz fííző szövetség ereje. Hosszú évtizedek óta az elmúlt négy év volt az első, amikor évről évre csökkent
az infláció, amikor évről évre nőtt a bérek és nyugdíjak vásárlóértéke, amikor évről
évre nőtt a gazdaság. Amikor évről évre több támogatás és kedvezmény illette meg a
gyermeket nevelő családokat és az otthonteremtésre vállalkozókat, amikor több mint
230 ezer új munkahely jött létre, és évről évre csökkent a munkanélküliség. Mi, Magyarország polgárai ezért tisztában vagyunk azzal, hogy a választásokon sokat nyerhetünk, de van veszítenivalónk is. A nemzetiszocialista rémuralmat felváltó négy évtizedes szocialista diktatúra és a közelmúlt négyóvnyi szocialista hatalomgyakorlása
megtanított bennünket arra, hogy olyan ország nem lehet sikeres, amelynek kormánya nem támogatja az emberi kezdeményezőkészséget, amely mindig magasabb
szempontokra hivatkozva állandóan kiskorúsítani igyekszik polgárait. Mi, Magyarország polgárai kinyilvánítjuk, hogy a múlt század terhes öröksége nem árnyékolhatja
be a XXI. századot.
Ezért az országgyűlési választásokon arról kell döntenünk, hogy azokra akarjuk-e bízni a sorsunkat, akik az elmúlt 55 évből 47 éven át konnányozták az országot, de mindig kudarcot vallottak, vagy azokra, akik tetteikkel bizonyították, hogy képesek hazánk
XXI. századi polgárosodásának biztosítására. Választanunk kell, hogy azoknak adjuk
bizalmunkat, akik a Bokros-csomaggal hálálták meg választóik bizalmát, vagy azoknak,
akik a Széchenyi-terv révén nyújtanak új és új lehetőségeket a boldoguláshoz. Válasz-

tanunk kell, hogy azoknak szavazzunk-e bizalmat, akik 1994-es választási ígéreteiket
megszegve bevezették a tandíjat, vagy azoknak, akik 1998-as vállalásaikhoz híven eltörölték azt, és az esélykiegyenlítés érdekében ma már diákhitel révén is segítik a tovább
tanuló fiatalok versenyképes tudáshoz jutását. Választanunk kell, hogy azokat támogatjuk, akik ígéreteiket megszegve megszüntették a gyedet, valamint eltörölték a gyes és a
családi pótlék alanyi jogosultságát, vagy azoknak, akik vállalásaikhoz híven bevezették
a gyermekek utáni jelentős adókedvezményeket, újra bevezették a gyedet, és akik újra
alanyi jogúvá tették a családi pótlékot és a gyest. Választanunk kell azok között, akik az
infláció elszabadításával többször is adósságcsapdába kergették a lakáshitelt felvevő családokat, és azok között, alak 3 százalék alá szorították le az otthonteremtési hitelek kamatait. Arról kell döntenünk, hogy azokat választjuk-e, akik régi, rossz beidegződéseiknek engedve ma sem riadnak vissza a hívő emberek nyílt fenyegetésétől, vagy azok mellett tesszük le voksainkat, akiknek értékrendje a szereteten és kulturális önazonosságon
nyugvó közösségekre épül, ideértve az egyházi és a határon túl élő magyar közösségeket is. Arról kell döntenünk, hogy azoknak hiszünk-e, akik most is félelemkeltéssel,
pökhendi hazugságokkal igyekeznek érvényt szerezni hatalmi céljaiknak, vagy azoknak,
akiknek tetteit a tények is igazolják, és akik a nemzet érdekeit sohasem rendelték alá
pártérdekeiknek. Arról kell döntenünk, hogy hazánk lesz-e az első ország térségünkben, ahol töreden marad a polgárosodás lendülete, a nyugalom és kiegyensúlyozottság
üzenetét küldve Európa polgári demokráciáinak, vagy mi is válságból válságba zuhanva próbálunk úrrá lenni azokon a gondokon, amelyek a szocialista hatalomgyakorlás
nélkül ismeredenek volnának mindennapjainkban.

VALASZUTHOZ ERKEZTÜNK TEHÁT.
A MÚLT ÉS JÖVŐ ERŐI CSAKUGYAN FELSORAKOZTAK
A JÖVŐ A MI OLDALUNKON ÁLL,
ÉS MI A JÖVŐ OLDALÁN ÁLLUNK
Teller Ede fizikus (mélyen érdekelt, de nem magyar állampolgár) • Maracskó Tibor világbajnok öttusázó • Körtvélyessy Zsolt színművész • Jármy Márton válogatott kajakos • Dr. Csapodi
Csaba Széchenyi-díjas c. egyetemi tanár • Fazekas Magdolna festőművésznő • Meggyes László festőművész • Dr. Cser Ferenc kutatómérnök • Dr. Horváth Anna orvos • Dr. Ivancsics
János egyetemi tanár • Dr. Csókay András idegsebész • Phillip televíziós műsorvezető • Dr. Szilágyi Klára tanszékvezető egyetemi docens • Dr. Tringer László orvosprofesszor •
Koppándi Jenő hegedűművész • Jármyné Gulácsy Mária olimpiai ezüstérmes tőrvívó • Sümeghy Zoltán hegedűművész • Bitskey Tibor színművész • Dr. Hámori József agykutató • S.
Bóbis Ildikó olimpiai ezüstérmes-világbajnok tőrvívó • Serdián Miklós György író • Pálúr János orgonaművész • Szunyogh Katalin művészettörténész • Dómján Sándor agrármérnök •
Dr. Bierbaum Lajosné nyugdíjas • Dr. Farkas László egyetemi docens • Csala Zsófia diplomás ápoló • Dr. Lengyel Alfonz régészprofesszor «Juhász János festőművész • Sipos Zsigmond
kétkezi munkás • Dr. Lanczendorfer Erzsébet orvos • Hegedűs Miklós matematikus • Molnár Pál újságíró • Bertók László Attila újságíró * Bretz Gyula építész • Czotter András politológus • Kiczenko Mária tanár • Dér Gyuláné fényképész • Erdei Mónika zenetanár • Kállay Kristóf informatikus • Kerényi István matematikus • Kertészné Győrffy Eszter • Kiss Miklós
evangélikus lelkész, újságíró • Koltay Gergely zenész • Kovács Tibor üzletember • Géher Zoltán szállodaigazgató • Medgyessy Mihályné nyugdíjas • Ottlik Péter geológus • Pataki
Lászlóné óvónő • Poprády Géza könyvtáros • Szerencsi Péter szövetkezeti elnök igazgató • dr. Berlász J e n ő történész • Dr. Vargyas Lajos balladakutató • Dr. Völgyessy Pál egyetemi
tanár • Sárdy Csaba médiatanácsadó • Dr. Sárdy László fogorvos • Csapó Ferencné nyugdíjas • Pour Tamás mélyépítőmérnök • Jäger Gyula magánzó • Bogáthy Gyula old. közlekedésmérnök • Bogáthy Beáta tanár • Merényi Armand ny. vegyészmérnök • Bogáthyné Merényi Adrién oki. közgazda • Ligeti Ferenc oki. építészmérnök • Ribiánszky József oki. gépészmérnök
Sásdi Ferenc • Hegedűs Ferenc villamosmérnök • Tóth Gábor vegyészmérnök • Kollár Zoltán vegyészmérnök • Antalffy Huba informatikus • Oláh Sándor tanár • Nagy Benedek
gépészmérnök • Nikolausz Simon vegyész • Réti Gábor vegyészmérnök • dr. Somlyódy Csilla jogász • Papp Zoltán informatikus • Bogsányi Dénes tudományos tanácsadó • Kenézlőy
Balázs vállalkozó • Ádám Antal vállalkozó • Biedermann Dénes vállalkozó • Dr. Takács Melinda iocrász • Dr Szahn F.lőd ioo-ász • Dr Duda Atrila ino-ás? • Dr «Uác* Tcreán Arrila inoác?

Boros Béla István mérnök • Szemerey Tamás üzletember • Dr. írás Mátyás orvos • Dr. Barth Anna orvos • írás Emese egyetemi hallgató • Dr. írás Béla orvos • Kállai Anett egészségügyi dolgozó • Dr. Gergely Mihály orvos • Dr. Gergely Mihályné orvos • Gergely András pszichológus • Bereczné Gergely Mária mérnök • Tisza Kálmán né tisztviselő • Tisza Kálmán
technikus • Tóth Lajos mérnök • Tóth Lajosné tisztviselő • Ifi. Dr. Gergely Mihály orvos • Ifi. Dr. Gergely György orvos • Gergely Ildikó tanár • Papp Zoltánné óvónő • T a r r Katalin

. _ .
. „ ,
_
odapedagógus
Nagykáldi Csaba tanár • Fábián Tamásné tanár • Ferenczi Mária nővér • Szetei Ferenc gépészmérnök • Szetei Ferencné nyugdíjas • Kruchina Károlyné hittantanár • Spányi Antal lelkész
• Odor László egyetemi oktató • Farkas Balázs televíziós szerkesztő • Dr. Dessewffy Alice jogász • Szemerey Tamás üzletember • Fejér Péter értékesítő • Szemadán György festőművész,
fán Corvin-lánccal kitüntetett Széchenv-díias író • Ralnch T.ászln • Rakk Tct-uán T áevló cvprcvím ri'r\u<>A és készítő
Perlaki
w.
«,
,
Tóth Béláné
tanarno nyugdíjas • Mánk Judit • Perjés Tamás szociológus-médiakutató • Komáromi Kristóf közgazdász • Dr. Nyilas György szociológus • Pongrácz Attila tanársegéd, PhD. hallgató •
Vattay Dénes nyugdíjas népművelő • Vattay Dénesné nyugdíjas tanítónő • Fodor Mihály • Dr. Viczián György orvos • Dr. Vicziánné Dr. Révy Judit közjegyző • Módly Zoltán tanár •
Módlyné Tóth Ágnes közgazdász • Dr. Dulácska Csilla • Martos Tamás • Horváth Károly termékmenedzser • Pünkösd Sándor üzemmérnök • Pünkösd Sándorné tanárnő • Pünkösd
gyészmérnök • ifi.

: fogorla igazRóbert
:ezren
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Olcsó árukat, elsősorban ázsiai eredetű ruházati termékeket kínáló úgynevezett kínai boltok a megye minden városában működnek. Van, ahol egy-kettő, másutt több is. Információink szerint Csongrád megyében összesen 23-26 kínai tulajdonban lévő kereskedelmi és szolgáltató cég működik - egy kivételével valamennyit Szegeden jegyeztették be.
A legnagyobb „ázsiai áruház" azonban a szegedi Cserepes
sori piac, ahol csak kínai standból mintegy 150 található.

Az üzletvezetőnek csak a keresztnevét tudják

Mitől olcsó a makói
Ázsia Áruház ?
Makó főterén két kínai bolt működik: az egyik a Lordok háza
alagsorában, a másik a csipkeházsor földszintjén. Utóbbiban
dolgozott az a két fiatal nő, aki
állítja: az üzlet azért termel alacsony árai ellenére is hatalmas
profitot tulajdonosainak, mert
működése során megkárosítja
alkalmazottait és az államot.
A makói Juhász Istvánná a nyitástól, tavaly októbertől dolgozott a csipkesori Ázsia Áruházban. Az üzlet ruhákat és cipőket
forgalmaz. A cégnek különben
Szegeden és Hódmezővásárhelyen is van üzlete. Juhászné azt
mondja, a hét-nyolc alkalmazott
közül mindössze egy volt bejelentve nyolcórás munkaidőben,
de a többieknek is lényegében teljes munkaidőben kellett dolgozniuk. Túlóráikat - pedig olykor
éjfélig pakoltak - soha nem fizették ki. Elmondta nekünk azt is,
hogy amíg ott dolgozott, mindössze a bevétel nagyjából harminc százalékát volt szabad beütniük a kasszába a pénztárnál
ülőknek. Az ünnepi idényben a
napi bevétel egymillió forint körül lehetett, de az öt-hatszázezer
forint mindig megvolt. A fiatalasszony által elmondottakat
megerősítette egy volt kolléganője, Pomázi Ágnes is. Juhásznét

áprilisban küldték el azzal az indokkal, hogy az üzletben leltárhiány volt. A, két hölgy állítja: a hiányhoz semmi közük, azért küldték el őket, hogy az összeget valakin behajthassák, egyúttal megszabaduljanak tőlük.
, A volt eladók vádjaival kapcsolatban megkerestük az üzlet vezetőjét is. Az urat az alkalmazottak egyszerűen Tornászként ismerik, teljes nevét nem tudják és
csupán áruszállításkor találkoznak vele. Mindössze egy mobiltelefonszámon lehet őt elérni.
Amikor felhívtuk, arra hivatkozott, hogy nem beszéb igazán jól
a magyar nyelvet - akcentusa valóban ázsiainak tűnt - és nem érti pontosan, mit állít a két volt
alkalmazott. Megadott viszont
nekünk egy budapesti telefonszámot, amelyen, mint mondta,
Pétert kell keresni. Megpróbáltuk elérni, többször is. A számon
a CHA Ipari és Kereskedelmi Kft.
automata központja jelentkezett
be, ám amikor a hivatkozott
mellékállomás számát is beütöttük, csupán egy üzenetrögzítőre
felvett szöveget hallhattunk feltehetően kínaiul.
Egy biztos: az üzlet forgalma
mind a mai napig óriási. Rengetegen vásárolnak itt, mert az
árak igen'alacsonyak.
SZABÓ I M R E
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A kínai boltosok lépéselőnyben vannak Vásárhelyen

Leszorítják az árakat
Gombamód szaporodnak az
úgynevezett kínai boltok Vásárhelyen. Ez a lendület sok
bosszúságot okoz a helyi ruhaárusoknak: leszorítják az
árakat és felverik a bérleti díjakat.
A kínai Huang Tim Ping négy éve
érkezett Magyarországra, otthon
hagyva családját. Felesége, Zhu
Pang Ging csak két esztendő
múlva költözött Vásárhelyre, 13
éves iskolás lányuk pedig jelenleg is Kínában él.
- Meglesz vízum, jön ő is ide magyarázza a férfi tört magyarsággal. Ruházati diszkontot vezetnek, ebből élnek. Széles mosollyal fogadják a kérdéseket, rövid válaszmondataikból kiderül:
rendszeresen hazajárnak, de itt
akarnak letelepedni, hiszen nagyon jól érzik magukat. Azért választották Magyarországot új hazájuknak, mert sok honfitársuk
él nálunk.
A szülővárosától több ezer kilométerre szakadt, merész házaspár
talán nem is sejti, hogy honfitársaikkal együtt milyen indulatokat
gerjesztenek a versenytársak körében. A vásárhelyi ruházati üzletek
tulajdonosai egyöntetűen állítják:
túlságosan erős konkurenciát jelentenek a kínai boltok. Majoros
GabrieUa szerint, aki bálásboltot
üzemeltet, sokszor olcsóbb az új
ám a kínaiaknál, mint a használt
őnála. Ugyanakkor a vásárlók
nem nézik a minőséget, pedig a
bálás ruhák általában jóval tartósabbak, mint amilyeneket a kínai
boltokban kapni.
- Elképesztően olcsón jutnak a
termékeikhez, így leszoríthatják
az árakat - állítják a vásárhelyi
Milánó Üzletházban helyet bérlő
kereskedők. Az embereknek kevés a pénzük, ezért a minőségnél
nagyobb súllyal esik latba a termék ára. Egyikük nemzetiségi
kérdéssé szélesíti a konfliktust:

Huang Tim Ping és Zhu Pang Ging lányukat várják Kínából.
„A kínaiak megfojtják a magyar
kereskedőt".
Martonosi István, a Kisvállalkozók Országos Szervezetének
társelnöke úgy tartja, hogy a vidéki diszkontok árukészletét a

Fotó: TésikAttila

fővárosi kínai piacról származó
ruhafélékkel frissítik. Ott senki
sem ad számlát, tehát a kereskedők olcsóbban szerzik be a termékeket. Igaz, hogy beszerzési
bizonylat nélkül maradnak.

NINCS MEGKULONBOZTETES
Nincs olyan rendelkezés, amely kifejezetten a kínai ruházati diszkontok megnyitását vagy működését szabályozná, ugyanis ezzel
diszkriminálnák az ilyen jellegű üzleteket - a vásárhelyi önkormányzat tájékoztatása szerint.
Egyébként a megye nagyobb városaiban nagyjából 26 kínai bolt
működik. Ebből fél tucat diszkontot találni Vásárhelyen: jól jelzi a
folyamat irányát, hogy a 6-ból 3 tavaly nyílt meg. Csongrádon és
Makón 2-2, Szentesen 3 üzlet várja a kispénzű vásárlókat. Szegeden szerte a városban körülbelül 10-13 kínai bolt működik. A Cserepes sort kedvelik a leginkább a kínai árusok, hiszen ott körülbelül 150 standot foglalnak el.

„Már előkészítés alatt áll egy
olyan rendelkezés, amely megakadályozná a kínai áruk forgalmazását a piacokon. így a kínai
árusok - akiknek bizónylati fegyelme egyenlő a nullával - a jobban felügyelhető boltokba kényszerülnek."
Vásárhelyen tavaly három
ilyen ruházati diszkont nyílt.
Ezek általában betéti társaságként vagy káeftéként működnek,
ezért lényegében kibogozhatatlanok a tulajdonosi kötődések.
Ugyanakkor felverik az üzlethelyiségek bérleti díjainak mértékét. A Milánó Üzletházban például hamarosan újabb kínai bolt
nyílik: az ottani árusok szerint a
jelenlegi bérleti díj kétszeresét
ajánlotta egy ázsiai kereskedő.
SZALONTAI ATTILA

Felosztott kínálat a szegedi Cserepes sori piacon

Ahány stand, annyi portéka
r

lyabb konfliktus a különféle
nemzetiségű árusok között.
- Ha zokni, rizses csoki kell,
akkor a kínaiakhoz, ha cipő, akkor az arabokhoz megyek, ezzel,
gondolom, más is így van - tette
hozzá.
A vásárló véleményét Bikádi
- Csak azért járok a Cserepes so- János is osztotta. A Cserepes
ri piacra, mert imádok alkudni - Sori Piac Kft. ügyvezető igazgamesélte nevetve tegnap egy idő- tója szerint csak a kezdetekben
sebb hölgy Szeged egykori voltak kisebb-nagyobb feszültKGST-piacán. Lázár Mártonná, ségek. - Mikor a piac átköltömár a kezdetek, vagyis az zött a Szent István térről a
1989-es nyitás óta havonta több- Cserepes sorra, néha összeször is felkeresi a Cserepest. Az a vesztek egymással a más-más
tapasztalta, hogy nincs komo- nemzetiségű árusok. Azóta
A szegedi Cserepes sori piacon
békésen elférnek egymás mellett a különböző nációhoz tartozó árusok. Tizenhárom év
alatt kialakult, mit árulnak a
kínaiak, a magyarok, a törökök
és a jugoszlávok.

A makói csipkesori Ázsia Áruházban az alacsony árak miatt sokan
vásárolnak.

Fotó: Karnok
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Csaba

azonban kialakult gyakorlat,
hogy egymástól eltérő termékcsoportokat árusítanak a kínaiak, a magyarok és a többi náció. Tehát az árak nem nagyon
különböznek egymástól, inkább az akciókkal csalogatják a
vásárlókat.
- Jobb a sűrű fillér, mint a híg
forint - példálódzott a régi közmondással az ügyvezető igazgató.
A régió legnagyobb piacán csak
olyan külföldi árusíthat, akinek
Magyarországon bejegyzett társas vállalkozása van. így 150 kínai mellett vietnami, szír, egyip-

425-425

554-910
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Érvényes: 2002, április M ó l
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
CIB Classic és Kincsem betét
S0ER-1MR
1MR- 5MR
LekOMelklO Éva kantat (%) EBKM Évaa kantat (%) EBKM
1 hó
6,750 (6,84)
6,800 (6,89)
3 hó
6,750 (6,84)
6,800 (6,89)
6 hó
6,500 (6,59)
6,550 (6,64)
12 hó
6,500 (6,59)
6,550 (6,64)

5MR-1OMR
tOM R felett
Éves kamat (%) EBKM Éves kantat (%) EBKM
6,900 (7,00)
7,050 (7,15)
6,900 (7,00)
7,050 (7,15)
6,650 (6,74)
6,800 (6,89)
6,650 (6,74)
6,800 (6,89)

Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla

CIB TAKARÉKSZÁMLA (min, 50e Ft)
Éves kamat (%)
Sávos kamat
0 - 50 e Ft-ig
2,000
50e Ft - 2M Ft
4,500
2M Ft felett
7,000
KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft)
lakottat kló
EHM"
Évaa kantat (%)
1 hó
6,850
6,85
3 hó
6,850
6,85
6 hó
6,600
6,60
12 hó
6,600
6,60
* Az EHM kamalal az éves kamattal
megegyezően.

kamatsávjával megegyezd.

HITELEK
Magánszemélyek részére
CIB Személyi kölcsön
3M Ft-ig
20,99 vagy 23,99
3M Ft fele«
17,99 vagy 20,99
THM: 20,02-39,15%, 1-5 éves futamidőre. A kamatláb mértéke
a jóváhagyott hitel összegétői és az adósminősítés eredményétől függ.

Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata
12,99 %
- egyéb célú hitel kamata
15,99 %
THM: 18,11 - 22,12%. 1 - 1 0 éves futamidőre

CIB Otthonteremtő hitel
1 éves kamatperiódus
5 éves kamatperiódus

5,75 %
4,50%

CIB Új Otthon hitel

2,99%

CIB^J0640Ü422M

Nincs vita a különféle nemzetiségű árusok között.

Fotó: Schmidt

Andrea

tomi, iraki, izraeli, török, jugoszláv, laoszi, valamint a volt
szovjet utódállamokból származó árusok is kínálják itt portékájukat. Az úgynevezett bátyus turisták - akikért korábban a
KGST-piacot kitalálták - most be
se tehetik a lábukat a területre.
A kínaiak nagy többsége ruhaneműt ámsít. Az egyik standnál
ketten csöndesen kártyázgattak.
- A vásárló úgy is tudja, mit
akar, így nem kiabáljuk, hogy a
mi cuccunk a legjobb - árulta el
egyikük tört magyarsággal. A hatalmas papírdobozokra pedig ráírták az árakat, no meg azt, hogy
akció. Aztán meg alkudni is lehet.
- Ha az asszony jó kaját hoz,
akkor a kedvem is jobb, így akár
százötvenért is adom a kétszáz
forintos alsót - nevetett a férfi.
Két arab árus sakkozással ütötte el az időt. A polcaikra kitett
bőr- és sportcipők ára nem sokkal tértek el a pár méterre lévő
magyarokétól.
- Most azt kéne' mondanom,
hogy a mi árunk jobb, de ez nem
lenne igaz. Hiszen nézze meg,
mi teljesen mást kínálunk, mint
ők. Ki van ez ám' találva! - mutogatta szandáljait, félcipőit a
magát csak Alinak nevező árus.
- Én már régi bútordarab vagyok itt, ezért nyugodtan állíthatom, hogy nincs itt gond a külföldi kollégákkal - nézett ki a melltartó-, bugyi- és alsónadrághalom mögül egy hölgy. - Szinte
mindenki mást kínál, származási hely, márka és minőség szerint
szóban felosztottuk egymás között a portékákat - tette hozzá
végül.
K.T.
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RENAULT UTCUíol

lakóhelyünk

infrastrukturális

fejlettsége

meghatározza

közérzetünket.

A M a g y a r Fejlesztési Bank által alapított Első Magyar Infrastruktúra

Önt mindenki
boldognak látja

Befektetési Rt. azt a célt tűzte ki, hogy elősegíti és jelentősen felgyorsítja
a települések közvilágítás, gáz-, víz- és szennyvízszolgáltatásának korszerűsítési
folyamatát. Az önkormányzati igények messzemenő figyelembevételével
kidolgozott koncepció segítő kezet nyújt a települések közmű-rekonstrukciós
fejlesztéseihez. A több, mint 3 0 0 együttműködési megállapodás bizonyítja:
közös gyarapodásunkért dolgozunk.

l)j Renault Thalia. Négyféle felszereltség! szint. Vezető
és utasoldali
légzsák, szervokormány . ABS . 5 1 0 literes csomagtér, megújult külső és
belső formatervezés. Széles motorválaszlék: 1.4. 7 5 LF.-s. 1.4, 16V 9 8 LE-s,
1.5 dCi 6 5 LE-Sf. 1-6, I6V 106 l E - s .
\utkemique PliJS witilsöl alapfchKrrltséy '
r p n a n l t Vm
széna a p.yn.imiquc szimeri
VVWW.rCndUIUnU

Ha április végéig cégünknél rendeli
meg bármely típusú új Renaultját, a
ELMB

A fejlődés

mozgató

ereje

festés felárat mi fizetjük O n helyett!
Molnár Autóház Kft.

• ^ f ^ Magyar Fejlesztési Bank Rt.
AZ ORSZÁG BANKJA

6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon: (62) 420-062, Fax: (62) 420-237

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Szerettem volna még élni, hogy szerethessem azokat, akik szerettek és én is szerettem őket. A rám támadt kór ezt megakadályozta. Lelkemet ez év április 16-án átadtam
az Úrnak.
ÚJHELYINÉ BATA TERÉZIA
hamvasztás utáni temetése 2002. április
26-án, 11 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló férje
012990242
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szeretttünk,
FORRAI JUSZTINA
életének 73. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése április 22-én,
14.30 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászolják testvérei és családjaik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
CSÍKOS MIHÁLY NE
volt
VARGA ISTVÁN NÉ
MIKULA ILONA
életének 74. évében elhunyt. Temetése 2002. április 22-én, 15
órakor a Dugonics temetőben.
Gyászoló férje, lánya, veje,
unokái, unokamenye
és dédunokája

„Nem hal meg, akit eltemetnek,
csak az, kit elfelednek."
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
MÁTYÁS MIHÁLY
91 éves korában elhunyt. Búcsúztatása április 22-én, 13 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk,
SAVANYA VINCÉNÉ
GREGUS ERZSÉBET
életének 89. évében elhunyt. Temetése április 19-én, 15.30 órakor lesz az Ásotthalmi temetőben.
012990348
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
HAJDÚ ISTVÁN
rövid, súlyos betegség után, életének 57. évében elhunyt. Búcsúztatása április 19-én, bórakor az Újszentiváni temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, dédmama, anyós,
ÖZV TÖRÖK ANTALNÉ
VENDLÓCZKI
ROZÁLIA
életének 87. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a családi
sírtól ápnlis 22-én, 10 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
012990192
Gyászló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SOÓS BÉLA
életének 62. évében elhunyt. Temetése április 22-én, 11 órakor
lesz az Újszegedí temetőben.
Gyászoló család

nnoornn

mroonicü

'

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
SZEBELLÉDI
PÉTERNÉ
KÓSZÓ ROZÁLIA,
volt hattyastelepi lakos. 80 éves
korában elhunyt. Temetése április 22-én, hétfőn, 13 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, ádesapa,
MUZSNYAI ANTAL,
a Budalakk volt dolgozója 66 éves
korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása április 22-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
onooniM

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZIKORA JÁNOS
82 éves korában elhunyt. Temetése április 19-én, 15 órakor lesz
az Újszegedí temetőben.
01299(1088
Gyászoló család

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

f

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,
KÖRÖSI
LÁSZLÓNÉ
HORVÁTH ROZÁLIA,
Szentes, Áchim A. u. 9. sz. alatti lakos 89 éves korában elhunyt.
Temetése április 22-én, hétfon, 14
órakor lesz a szentesi Kálvária
temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
VARGA JÁNOS
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkban osztoztak.
.
Gyászoló család

MAK0

CSONGRÁD

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CSONTOS SÁNDOR,
Makó, Czucor utcai lakos 48 éves
korában váratlanul elhunyt. Temetése április 19-én, 11 órakora
római katolikus temetőben lesz.
Gyászoló felesége és fia

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk,
CSERNUS F E R E N C N É
TYUKÁSZ TERÉZIA
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KIS SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
012869184
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
DEÁK ISTVÁNNÉT
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönet háziorvosának, asszisztensnőinek áldozatos munkájukért.
012990210
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
DOBÓ MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
0128887«
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen édesapánk és nagyapánk,
ID. HEGEDŰS SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírját a kegyelet virágaival elhalmozták,
részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Köszönet a II.
kórház és a Deszki Tüdő Szanatórium orvosainak és ápolóínak.
A gyászoló család
nn7o7.o£

SZABÓ JÁNOS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a mindszenti, szegedi, apátfalvi, kiskunhalasi rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, pedagógustársaknak, tanítványoknak, osztálytársaknak, akik szerettünket,
BENKÓCZY
ANTALNÉT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot hoztak, részvéttáviratokat és minden más megnyilvánulást tettek, mellyel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Benkóczy Antal és családjai

012990208

1

012889357

°

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
1

• 1
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ERDEI ERNŐNÉ
SZŰCS ZSUZSANNA,
Óföldeák, Fő u. 42. szám alatti lakos 48 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
április 19-én, 13 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
01299019«
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ID. PAPP IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
oi298969o

Gyászoló családja

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
A m b r u s József, 6 7 6 2 Sándoríaíva, A l k o t m á n y krt. 2 4 . Tel,: 6 2 / 2 5 2 - 5 1 5 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 6 0 / 4 8 2 - 3 2 5 C s . M . - i Kegyeleti Kft.,
6 7 9 1 Szeged, Széksósi út 6. Tel.; 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9 6 9 0 0 M a k ó , Verebes u, 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, H a t á r ő r u. 2. Tel.: 6 2 / 2 8 5 - 1 9 7 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kit. 6 7 6 0 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 6 2 / 2 5 9 - 0 5 8 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 4 5 . Tel.: 6 3 / 4 0 0 - 1 6 2 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra C e n t e r Kit., 6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 5 5 . Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet,
6 9 0 0 M a k ó , M e g y e h á z u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók tér, 8 . pavilon, 6 2 / 4 2 4 - 9 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6 7 2 4 Szeged, Pulz u. 2 / A . Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6 7 2 2 Szeged, Török u. 9 / B . Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 4 1 4 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 M a k ó , K ó r h á z u. 13. Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4 Szegedi Temetkezési Kit., 6 7 2 2 Szeged, Attila u. Tel.: 6 2 / 5 4 3 - 7 4 7 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, T ö r ö k u. 11/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 G y e v i é p Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 2 6 7 - 5 6 7 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, H ő s ö k tere 7. Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5
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CSÜTÖRTÖK, 2 0 0 2 . ÁPRILIS 18.

30
A z akció a z o n o s t a r t a l m ú
apróhirdetésekre
vonatkozik.
Ajánlatunk az A p r ó b ö r z e
oldalra érvényes!
A részletekről é r d e k l ő d j ö n
ügyfélszolgálatunkon,
vagy
a 62/567-835-ös
telefonszámon!

A Grow Group
ültethető,

Három alkalomra
esetén a második
megjelenésre

Kft.-nél

RENAULT
AUTOHAZ

tápkockás,

6800
Hódmezővásárhely,
Táncsics M . út 21.
Tel.: 6 2 / 2 3 1 - 8 0 1

rdekl dni lehet: 63/480-050 vagy 30/9383-651

-20%

HITELRE

IS!

PEUGEOT 40S SRI 1992., kékmetál, 1905 cm3, benzines. Extrák: vonóhorog, rádiós magnó, elektromos
ablak, központi zár, riasztó, szervokormány. Műszaki: 2002. 11. 08. Irányár:
790 000 Ft

KULCSRAKÉSZ, IGENYES
L A K Á S O K ÉS GARÁZSOK

a harmadik
megjelenésre

Szeged, Pulz. u.-Vasas Szt. Péter u. sarok

-30%
kedvezményt adunk!

Yellow Pages

Palánta

6x6-os,

CECIL fajtájú paprikapalánta
eladó.

megrendelt apróhirdetés

v

..

Grow Group

Rendkívüli
kedvezmény!

20l
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O T P Ingatlan Rt. Tel.: 62/425-981, 30/250-5984

DODGE STRATUS 2.0, benzines,
szürkéskék metál, 1996. 12. havi.
Extrák: központi zár, rádiós magnó,
légzsák, klíma, bőrülések, el.
ablakok. Irányár: 2 650 000 Ft

FIAT UNO 1698 cm3-es, fehér, dízel, 1991-es, 2002. IX. hóig érvényes műszakival. Extrák: rádiós magnó. Irányár: 680 000 Ft

L A D A S A M A R A 1288 cm -es,
benzines, fehér,
kifogástalan
műszaki állapotban, 1993-as évjárat. Extrák: rádiós magnó, riasztó,
katalizátor. Irányár: 490 000 Ft

230E 2298 cm3, fehér,
benzines, 1990-es gyártású, 2003.
ápr. 24-ig érvényes műszakival. Extrák: rádiós magnó, elektromos ablak, elektromos tükör, ABS, szervo,
központi zár, riasztó. Irányár:
1 800 000 Ft

Toyota Avensis
Liftback Sol Leder, s.zöld,
1998cm3-es, benzines, 1999. novemberi,
2002. Xi. hóig érvényes műszakival,
56 000 km-rel. Extrák: vezetett szervizkönyv, inditásgátló, 4 légzsák, rádiós magnó, ködlámpa, riasztó, elektromos ablakemelők 4 db, ABS, bőr kárpit, állítható magasságú kormányoszlop, központi
zár, automata klíma, szervokormány, állítható magasságú vezetőülés, metál szín,
alufelnl, 4 db téli gumi.
Irányár: 3 750 000 Ft

RENAULT fehér, 1390cm3-es, 1994.
06. 07-én f o r g a l o m b a helyezve.
115 600 km-rel. 2004. 02. 22-ig érvényes műszakival. Extrák: rádiós
magnó, vezetett szervizkönyv, riasztó, vonóhorog, szervokormány.
Irányár: 1 150 000 Ft

Kft.
PLITVICEI tavak

A világ legnagyobb telefonkönyv-kiadó c é g e

május 18—21. (Pünkösd) Magánszálláson 2 éj

26 000 Ft/fo

szegedi irodájába

Busz, belépő + hotelben 2 éj reggelivel

36 000 Ft/fő

É R T É K E S Í T É S I M U N K A T Á R S A K A T keres

Horvátország - az Isztriától Dubrovnikig
Teljes körű kínálat, apartmanok és szállodák, akár busszal is.

kijárós pozícióba!

Montenegro - hálókocsis vonattal, 7 vagy 10 éj

Feladat: • Ügyfélkör bővítése • Meglévő ügyfelekkel való
kapcsolattartás • Jelentések készítése

Vonatár transzferekkel

Amit ajánlunk: • Átfogó szakmai képzés • Kiemelkedő kereseti
lehetőség, 150 000-től 1 000.000-ig • Alapbér • Szakmai
előmenetel • Fiatal, dinamikus csapat
Elvárások: • Számlaképesség • Legalább középfokú végzettség
- • Kiváló kommunikációs készség • Határozott, magabiztos
egyéniség • Elkötelezettség • Hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent
Önéletrajzát kérjük a következő címre, e-mail címre
vagy faxszámra küldje 2002. április 30-ig.

Apartmanok

14 000 Ft/fő

19 500 Ft/fő

Hotelek** félpanzióval

27 500 Ft/fő

39 000 Ft/fő

Hotelek*** felp.

39 800 Ft/fő

68 800 Ft/fő
39 200 Ft/lakókocsi

19 400 Ft/fő

ELŐSZEZON

GTE Yellow Pages Kft. „Üzletkötő"
1385 Budapest 62, Pf.: 830.
E-mail: aniko.sipos@gte.hu Fax: 06-1/322-7465

Lakókocsi 4 fős

FŐSZEZON

31 400 Ft/lakókocsi

Robinson — a nomád tábor

31 000 Ft/fő félpanzióval

Görögország, Spanyolország, Törökország, Olaszország, Tunézia,
Málta, Ciprus, Franciaország, egzotikus és körutak
ÚJDONSÁG:
Budapesti indulással all inclusive hotelek a Tui, Guiet, Magic Life
programjaiból
SZEGED, KÁRÁSZ U. 9. (ÁTRIUM)
TeL/fax: 421-885; 426-922, weboldal: www.tiszanet.hu/adriakontiki
Nyitva tartás: 9-18, szombat: 9-13.
oiá»»?

A HANSA-KONTAKT
ÉLELMISZER-VEGYI
ÁRU
NAGYKERESKEDELMI
CÉG ÁLLÁST
HIRDET
KERESKEDELMI KFT.
6725 Szeged, Kenyérgyári út 2. Tel./fax: 62-491-555

MUNKAÜGYI ÉS
TB-ÜGYINTÉZŐ

DISZKONT AJÁNLATA
Finomliszt
Háztartási keksz
Sertémájkrém SZK

1 kg
250 g

58 Ft
344 Ft/kg

86 Ft
30 Ft

65 g

Darált sertéshús SZK

400 g

355 Ft/kg

142 Ft

Pilóta tallér 3 ízben

150 g

827 Ft/kg

124 Ft

720 mi

220 Ft/I

158 Ft

500 g

1060 Ft/kg

Kalocsai meggybefőtt
Vegeta

1 kg
Omnia kávé szemes, vákuumos 1 kg
HONI sampon
HON! pipereszappan
Nyitva tartás: H.-R:

530 Ft
1195 Ft

Merido Mocca szemes kávé

1680

Ft

144 Ft

1l

45 Ft

450 Ft/kg
9.00-17.00-ig

Ticket Restaurant étkezési utalványokat elfogadunk

Hirdetését
már 70
postah i v a t a l b a n is
feladhatja!
[szegedT

hirdető
¡HOY«*»*/

munkakörbe.
Feltételek:
- munkakörben szerzett
' felsőfokú végzettség
- magas szintű, többéves
szakmai gyakorlat
- számítógép-kezelői
ismeret.
Az érdeklődők fényképes
önéletrajzát
2002. április 26-ig
a Hansa-Kontakt Kft. címére:
Szeged, Huszár u. 1.-re,
vagy
a 62/558-323-as faxszámra
várjuk.

Z a J a k s r a í / j j a

a l x r - Í Á I

h k e i u

13% kedvezménnyel,

sót a Construmán bemutatott

ÚJ PADLÓLAPOK
15 % kedvezménnyel

kaphatók!

Márkabolt: Szeged, Kálvária sgt. 104. Tel./fax: 62/444-508
Nyitva: H-P: 8°"-1 7°", Szo: 8°°-12S"
Centrum

Exkluzív olasz koporcelán
b u r k o l ó l a p o k óriási választéka.
Szeged, Kálvária sgt. 65-67. (Öntöde mellett)
Tel./fax: 62-441 -955, Nyitva: H-P: 8°°- 1630

ha kicsit rólatok is szólna az újság?

Itt az alkalom!
Tudja

meg mindenki,

Ha szívesen

hogy

megosztanátok
olvasóival,

összeházasodtatok!
örömötöket

hívjátok

Kónya

a
Anitát

Délmagyarország
a 62/567-832-es

telefonszámon!

Az egyszeri megjelenés ára: 2000 Ft.

I. o. 30x30-as fagyálló padlólapok

Olasz Koporcelán

Jy&eretnétek,

és a Délvilág

ismét

Zalakerámia

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

BALTEX
. Ü l m

A márciusi megjelenéseknél
elengedjük a hirdetési díjat!

•
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• KÜLFÖLDI munkalehetőség. Au-pair, szállodaipar, olajfúrószlget. Érd. telefon: 0630/478-1620.
Bútor
• MAGYARORSZÁGI munBérlemény
kára-gyakorlattal rendelkező
gépivakoló szakmunkásokat
Egészségügy
keresünk. Érd.: a 06-30/349Egyéb
6963-as telefonon. Miskolc.
• NÉMETORSZÁGI munkaÉpítőanyag
végzésre keresünk gyakorlott
seréscsontozó szakmunkásoGépjárművezető-képzés
kat 40 éves korig. Érdeklődni
Hagyaték
a 46/ 502-240-es telefonszámon munkaidőben.
Haszonállat
• S Z A K K É P Z E T T szakáHirdetmény
csot, konyhai segédmunkásokat és udvarost felvesz a KisGazdit keres
kőrössy Halászcsárda. Érd.:
Járműalkatrész
30/3380-555, Szeged.
•
SZEGEDI áruház őrzésére
14 Kert
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező személy- és vagyonKönyv
őrök jelentkezését várjuk.
Magánház
Érd.:06-30/967-0193.
• VILLANYSZERELŐ vagy?
Munkaeszköz
Értesz a „hálózatszereléshez",
Növény
javításhoz? Szereted a szakmát? Szereted a változó munPanellakás
katerületet? Akkor lehet, hogy
Régiségek
nálunk a helyed! Hívd a 0630/425-35-00-át.
Ruházat
• ZSOMBÓ község PolgárSzolgáltatás
mesteri Hivatala állást hirdet
gazdálkodási előadói munkaTalált
körben, mérlegképes könyvelői végzettséggel 2002. május
Tanfolyam
1-i kezdéssel. Bérezés a közTársközvetítés
tisztviselői törvény szerint. Érd.:
62/255-401 telefonszámon a
2 6 Termény, takarmány
jegyzőnél.
Téglaépítésű
lakás
27
• ÉLELMISZERÜZLETBE
keresünk, fiatal, női eladót. Tel.:
2 3 Üdülő, hétvégi ház
06;_70/3_15-94-65,Szeged
29 Üzlethelyiség
• ÜLLÉSEN, a Töprengő sörözőbe pultos-felszolgálót felveszünk, jó kereseti lehetőséggel. Érd.:06-60/325-798,
Autó
06-30/488-0226.
• SZEGEDI nagykereskedel• 1996-OS Opel Corsa, 66 mi kft. keres számítógépes isezer km-rel eladó. Makó, Kálvá- meretekkel rendelkező admiria u. 41. Tel.: 06-62/210-121. nisztrátor-titkárnőt. Jelentkez• E R E D E T I S É G V I Z S G Á - ni lehet személyesen a mai
LAT. Intermobll Szeged, Rá- napon délután a Bajai út 3.
kóczi tér, 62/541-410.
szám alatt.
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS,
Siófok Város
biztosításkötés, súlyadó-ügyinKórház-Rendelőin tézetének
tézés. Szeged, Dr. Bdross Jóápolási igazgatója
záef u. 21., 62-423-148.
pályázatot ir ki
• LADA KOMBI, 1993-as,
az újonnan beinduló
1500-as, ötsebességes, katakrónikus
osztály
lizátoros, (bordó), 1. tulajdonostól, gyári dobbetéttel, megOSZTÁLYVEZETŐ
kímélt, újszerű állapotban, gaFŐNŐVÉRI
rázsból eladó. 63/400-046, 06munkakörének betöltésére.
30/4888-462.Szentes
• OPEL ASTRA CARAVÁN
Feltétel: vezetői gyakorlat.
1,7D, 1993-as, extrákkal elHatáridő: 2002. április 26.
adó. 06-20/92-12-975. Szentes
Pályázatokat az ápolási
• OPEL Astra 1,4 GL, 1993igazgató címére lehet
g
as, ötajtós eladó. Tel.: 06benyújtani a következő £
20/442-15-56, Szeged.
címre: 8 6 0 0 Siófok,
2
c
Semmelweis u. 1.
• SKODA 120 L (1987-es feTel.: 0 6 - 8 4 / 3 1 0 - 3 1 1 .
hér), 1 év műszakival, zöldkártyával, új gumikkal, jó moAz osztályra ápolók
torral, szép belsővel, megkíjelentkezését is várjuk.
mélt állapotban eladó. Ár. 160
J!ezer Ft. Tel.: 30/401-5802,
62/494-576, Szeged.
Középfokú
• UNO 45,1985-ös, friss me- már tovább tanulni nem
tálfestéssel és vizsgával kitűszándékozó nő állapotban eladó. Irányár:
közgazdasági végzettséggel,
irodai, felelősségteljes
500 E Ft. 62/312-904, Szeged.
Autó

NONSTOP

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

mm

[/ /
^H
JpJ^H1 1

adminisztrátor

(üzenetrögzítő

BEISKOLÁZÁS
A
PERFEKTNÉL

is)

- Személyügyi ügyintéző
- Pénzügyi és számviteli

TOLLFELVASARLAS
• BÚTOROK, régiségek, tel12
jes hagyaték vétele! 06TESCÓVAL SZEMBEN.
62/216-324, 06-30/383-7116, • IRFARKAS, másfél éves
SZEGED, RÓKUSI 25.
Szeged.
kan kutyámnak, ráérős, lelkiisTEL: 06-62/489-603.
meretes gazdit keresek. Szeged, 62/495-528.
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Bérlemény
a legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat, (lehet romos
Járműalkatrész
Isi), festményeket, porcelánoA Szegedi Ipari Vásár
• JAPÁN autóbontó Mada- kat, órákat, tollneműt, teljes
új területén
rason. Telefon: 79/458-197, 06- hagyatékot! Azonnali kész- Szeged, Kereskedő kőz 4. 20/322-4145.
pénzfizetés! Vidékre díjtalan
4 0 0 nm
kiszállás. 06-62/216-324, 06MIKROBUSZULES 30/383-7116, Szeged.
alapterületű, fűthető

GL

raktárhelyiség

TÜV, H-l 1-02-4750
Gyártás, szerelés, belső kárpitozás

ügyintéző
(intenzív)

- irodáknak, bemutatóteremnek alkalmas -

GALVANIZÁLÓ

KIADÓ
Érd

tervezése, gyártása.

o

06-30/9287-135
teleionon

BÁCSMIKRÓ KFT.
6060 T I S Z A K É C S K E ,
|
Szolnoki u. 50.
Rádiótelefon: 06-60/303-946. S
T/fax: 76/442-091, 06-30/9656-639,
76/441-587

nelma B t
6726 Szeged,
Vedres U..Z
Tel, «/435-Mí Faj.: «1436-704
Mobil: 30/1-655.5O6.
£
VARRODAI
ELLÁTÓSZOLGÁLAT
M « - • . . . Z 11 ij 111 J •' —,t.

Egészségügy

Aiapmo revtaanm.

• CANDIDIASIS GOMBAFERTŐZÉS terápiája, szaktermészetgyógyászati rendelő- • SZEGED-TÁPÉI, (ZÁGben Szegeden. Új lehetőség, RÁB u.-Gábor Á. u. sarok)
biztos gyógyulás! Bejelentke- 970 nm-es, bekerített, tehermentes, zártkert eladó. Három
zés: 62/431-422.
• Ú J , N É M E T VÉRNYO- fázis, vezetékes víz, kész házMÁSMÉRŐ (mérőórás, pum- alap, fedett, zárt emésztőgöpás, stethoscoppal, leírással) dör, telefonvonal, gáz a telken.
folyamatosan kapható. 6500 Ft, Irányár: 3 M.Tel.: 30-9532-413.
utánvéttel is.06-30/905-2005.
S 3
Egyéb

FRISS ELOÉS KONYHAKÉSZ

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, könyvhagyatékok, magánkönyvtárak vétele
készpénzért. Körút Antikvárium Szeged, 62/315-322.

PONTYHAL
KAPHATÓ
minden pénteken
és szombaton
8.00-14.00 óra között

a Fehértói
Halgazdaságban. |
Érdeklődni lehel
± a 62/461-444-es
stusV*^ telefonszámon.
7

Építőanyag

Könyv

Magánház
• CSONGRÁDON, kertes ház
eladó.Vasút u.44.63/314-103.
• KECSKÉSTELEPI magánház, 80 nm-es tetőtérrel, kertrésszel eladó. 12 M Ft. Szeged,
30/853-80-81.
• KISKUNDOROZSMÁN,
két utcára nyíló magánház és
nagy műhely 13 500 000 Ft-ért
eladó 06-30/6-9436-203.
• KÜLFÖLDI, befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 06-1/210-4904,
210-4673
• SZEGED-BELVÁROSI, 4
szintes magánház tulajdon joga, kis udvarral eladó. 120 M
Ft 70/250-54-02.
• SZEGEDEN, családi házat, lakást keresek.,Szécsi 0630/297-8741.

• OLTOTT mész, cement, homok, sóder, hullámpala, járdalap stb. kapható. Stuxi-telep
Szeged, telefon: 62/471-882,
20/3345-171.
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földMunkaeszköz
munkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. Érd.: 62/484- • MTZ 80-as. 3 év műszakival,
133,62/467-724, munkanapo- fix platós pótkocsi, 3 fejes eke
kon, Szeged.
eladó. Érd. telefon: 06-70/240• ÁSOTTHALMON, FRISS 10-58, Makó, Aradi u. 11.
vágású, építő minőségű, hazai
fenyő fűrészáru gyártását vál3 Növény
laljuk. 38 000 Ft/köbméter +
áfa. Érd.: h-p: 7-17-ig 06-62•
3000
DB keceli édes pap291-176, 06-30-8566-843.
rikapalánta eladó. Üllés. Tel.:
06-30-380-1181.
• A GROW Group Palánta
Gépjármüvez.-k.
Kft-nél ültethető, 6x6-os táp• CSILLAG AUTÓSISKO- kockás, CECIL fajtájú papriLA Szeged, Londoni krt. 10. ka- palánta eladó. Érdeklődni
lehet: 63/480-050
vagy
62/426-433.
• KOVÁCS Autósiskola Bi- 30/9383-651.
hari 29. 62/492-682.
• KÜLÖNLEGESEN szép,
amerikai stílusú kertek kivitelezése, Szeged-Szöreg, Magyar
Hagyaték
u. 214. Telefon: 62-405-812.
• KÖRÚT Régiségkereske- Kertépítő szakmérnök.
dés, antik bútorok, régiségek • OSZLOPOS tuják, akciós
vásárlása készpénzért. Hagya- áron, gömbtuják, botanikai rittékfelszámolás.
Szeged, kaságok és díszfák széles vá62/315-322, 06-30/9-558-979. lasztékban. Bolgár Díszfaisko• HAGYATÉKOT felszámolok, la, Szeged, Gera S. u.18.
mindenféle régi bútorokat, régi- 62/427-991. Nyitva egész nap,
séget vásárolok, azonnali kész- hétvégén is.
pénzfizetéssel! 06-62/216-324, • TÁPKOCKÁS zellerpalánta eladó. Érdeklődni: 0606-30/383-7116, Szeged.
30/239-31-31. Mórahalom.

munkakörbe napi 8-17-ig,
• 5-24 ÓRÁIG nyitva tartó
munkaidő-beosztással
élelmiszerüzlet szakképzett
pontos, kreatív hölgyek |
gyakorlattal rendelkező eladót
jelentkezését várjuk
1
5
és pénztárost keres. Jó kere25-35 év között.
seti lehetőséggel. Érd.: 30/251 „B" jogosítvány, angol társalgási
85-65, 9 órától.
szinten, nyelvtudás elSny.
• A SZEGEDI FonalfeldolgoTel 06-30-9983-480, Szeged
zó Részvénytársaság dinamikusan fejlődő varrodájába,
azonnali belépéssel felvesz
szakképzett vagy gyakorlattal
DARSZI
rendelkező varrónőket kötötSzemélyzeti Tanácsadó
táru konfecionálására, két műMunkaközvetítő Iroda
szakos, síkkötőket három műMegbízói részére keres:
szakos munkarendbe, valamint kétműszakos munkarend»> Humánpolitikai előadót
be varrógép-műszerészt. Je»> Műszaki tanácsadót
lentkezni lehet: Szegedi Fo»> Termékmenedzsert
nalfeldolgozó Rt. Szeged, Ta.» Területi képviselőt
vasz u. 2. Telefon: 62/554-049.
»* Személyi asszisztenst
• A U T Ó S Z E R E L Ő T felve»• Ügyfélszolgálati
szünk. Előny: fék, futómű és
munkatársat
villamossági gyakorlat. LevelePályakezdők jelentkezését
ket „Precíz és megbízható
munkatárs 012989788" jeligéis várjuk!
re a Sajtóházba.
Interjúra jelentkezni
• AZ ÁLLAMPUSZTAI Kft.
a 62/452-459-es
|
Nagyfal Kerülete munkáltatásl
telefonszámon hétköznap: S
felügyelői állásra munkaválla12-16 óráig lehet!
~
ló jelentkezését várja. Érd.: 0662/267-241/179.
• BÉRSZÁMFEJTÉSBEN,
munkaügyben gyakorlattal rendelkező, rugalmas, nagyteherNemzetközi Nyelviskolabírású kolléganőt keresünk 8
órás munkaidőben. Szakmai
hálózat szegedi központjába
önéletrajzot: Irodaház: 6722
keresünk
Szeged, Honvéd tér 5/b. címjó kommunikációs
Haszonállat
re kérjük.
képességű,
• DINAMIKUSAN fejlődő,
talpraesett munkatársakat
• TANYÁRA, telep őrzésére
magyar vegyipari kft. felvételt
délutáni, részmunkaidős,
való, 4 éves kuvasz (kan) elvihirdet területi képviselő munkahető. 62/231-347, este 6 óra
körbe Csongrád megyébe. TeTELEFONOS
után, Vásárhely.
lefon: 06-66/ 443-212.
TÁJÉKOZTATÓI
• VÁGÁSRA- ÉS továbbtar• HŰTÉSTECHNIKÁVAL
tásra való anyabirkák eladók.
foglalkozó cég keres 25 év feMUNKÁRA.
63/449-566, 06-30/452-5487
letti érettségizett munkatársaJelentkezni a megjelenés
kat. Műszaki végzettség előny.
napján és másnapján lehet
Telefon Szeged: 62/574-911.
Hirdetmény
a 62/473-438 as
§
• ITALAUTOMATÁKAT fortelefonszámon
§
• DÉMÁSZ RT. szentesi
galmazó cég ügyfélköre bőví14-20 óráig.
§
üzemvezetősége értesíti fotéséhez, Szeged körzetébe tegyasztóit, hogy 2002.04.29-én
rületi képviselőt keres. Alkal8-16 óráig áramszünetet tart
mazási feltételek: érettségi, érEperjes, PÁG Eperjesi átemetékesítési tapasztalat, saját
lő, Ifjúgárda öntöző, György
gépjármű. íráses önéletrajzát
az alábbi címre kérjük elkül- • KÖRÚT Régiségkereske- királyság I. II., Sárkány hodály
deni: STORE Kft. 1453 Buda- dés, antik bútorok, régiségek transzfdrmátorkörzet és körpest 92. Pf. 48. Telefon: 06-30 felvásárlása. Szeged, 62/315- nyékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését.
411-0993
322, 06-30/9558-979.

i

•aaMtawl

nagycsn:

Árajánlatunkból: cipzár 18 cm
I Sorejtett cipzár 18 cm 16of tépőzár 20
80r
csőgumi
ISogéptü
ISf
periux gomb 20 1.50,és sok minden más!

Szolgáltatás

DUGULASELHARITAS
1000 FT-TÓL,
1 ÉV GARANCIÁVAL!
SZEGED: 62/485-774.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL
(SZEGED ÉS
CSONGRÁD MEGYE).
06-30/9457-577,
06-62/533-999.
SZÁSZ PÉTER
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél
árengedménnyel. 498-130,
489-603,06-60/381-147.
• 37-45 fős autóbuszok, 1-3
napra iskolák részére május,
június hóra még megrendelhetők. ML-BUSZ Bt. Tel.:
62/219-690, 30/371-8424
• ÜVEGEZÉS, KÉPKERET E Z É S . Tükörakció! Fix és
egyedi méretben is! SZILÁNK(R) Szeged, Teréz u. 42.
Tel.: 425-555.
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56-114,
Szeged.
•
KUTYAKOZMETIKA
Szeged, Retek u. 12/B. 0630/234-9799.
• LAKSPED. Költöztetés, nehéz tárgyak szállítása, belső
rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket
biztosítok! 62/497-358, 0660/304-690.
• LAKÁSOK felújítását bizza
az építőcsapatra: tetőtől csempéig, festéstől kőművesmunkáig, anyaggal, törmelékszállítással. Szeged, telefon: 06/30338-58-48.
• ROLÓSZERVIZ. Aluredőny, reluxa, szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny.
62/548-380, Szeged.

- Okleveles adószakértő

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

szakelőadó

BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY ÉS FÖLD

szállítása.
Megrendelhető telefonon: ?
l

HOMOKSZÓRÁS
KORRÓZIÓVÉDELEM

62/267-554. :MV»550-537
REDONYOK,
szalagfüggönyök,
harmonikaajtók,
szúnyoghálók,
reluxák,
garázskapuk,
napellenzők
HELIOMA Kft.
Bemutatóterem:
Szeged, Rákóczi u. 17.
Tel 62/445-158.
Makó, Rákosi út 4.
Tel 62/211-455.
Talált

• DUGONICS téri villamosmegállónál 42-es sportcipő
egy darabját találtam, telefon:
62/312-710. (Szeged).
• SZÜRKE dísztárcsát találtam egy hete. Érd. telefon:
62/429-363, Szeged.
Tanfolyam
• A NAGY érdeklődés miatt
folytatjuk üvegfestő és Tiffany
tanfolyamainkat a Civil Közösségi Házban. Érdeklődni 0670/275-4001. Szeged
• INGYENES is lehet! Angol,
számítógép-kezelő, gépírás
képzés gyes-eseknek, munkanélkülieknek a munkaügyi
központ
támogatásával!
62/424-484 HUNIT-Magyarország (06-0068-98).
•
NYELVIZSGAORIENTÁLT, intenzív angol képzés,
ingyenes tankönyvvel. 62/424484 HUNIT - Magyarország
(06-0050-02).
• ROKKANTNYUGDÍJASOK, megváltozott munkaképességűek számára, május
06-án indítjuk speciális számítógép-kezelő OKJ-s tanfolyamunkat. Jelentkezni lehet: Szeged, Kálvária sgt. 14. Telefon:
426-396.

SZOFISZTIKA
^oktatásszervezés
Szeged, Szent István tér 6.
Telefon: 62/421-260
Május 27-én induló tanfolyamok:

tb-ügyintéző
*

marketinges reklámügyintéző
Május 21-qn induló tanfolyam

TÁMOGATÁSA IGÉNYELHETŐ!

A HÓRUKK-ra számíthat
0I2685W mindennap
Telefon: 62/251-559,
62/277-332.
Rádiótel.: 70/311-7906
20/356-7058

Támogatás igényelhető
a munkaügyi központtól.
CSONGRÁD MEGYEI
IGAZGATÓSÁG
Szeged, Mérey u. ó / b .
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 5 2 , 4 8 1 - 0 6 0

Ufr MIOK

További képzéseink:
mérlegképes könyvelő
*

logisztika üi./szervező
kedvező árak. részletfizetés.
Biztos tudás - minőségi (iktatás

Ruházat

• virágkötő
• reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
• frissítő masszőr
• gyógymasszőr
• fodrász
TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rigó u. 24/d.
Tel.: 426-587,425-596
e-mail: miok.szegedSdettav.hu
OKÉV szám: 07-0016-02

K É Z - és L Á B Á P O L Ó ,
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
tanfolyam
Szakmunkás-bizonyítványt ad. f

Szeged, Horváth M. u. 7.'
62/42-99-66

9

H

|

—

• CSONGRÁDON, Körös-torokban 40 nm-es nyaraló eladó. 100 négyszögöl saját telekkel. Víz, villanyóra, emésztő van. Érd.: 06-30/346-5234.
gjjj[jj Ü z l e t h e l y i s é g
• L E C H N E R tér 14. szám
alatt ingatlan (műhely, raktár,
irodák) bérelhetők. Telefon: 309688-911.
• SZEGED, CSERZY M. utca 4. alatt, 400 nm-es alapterületű épület bérleti joga átadó, telephelynek, műhelynek
május 1-től. Kedvező bérleti
díj. 06/60-354-394.

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Takácsné Miklós Zsuzsanna
hétfő-csütörtök 16-18-íg
62/291-703.

VASÁRNAP REGGELI
MUNKAVÉGZÉSRE.
Érdeklődni: munkanapon
9-12 óráig a 62/567-865-ös telefonszámon.

Gratulálunk

Boldog születésnapot
Mórahalmon, Csipak Györgyöt
70. születésnapja
alkalmából
szívből köszönti, nagyon jó
egészséget,
békés, boldog nyugdíjas éveket kíván
Babi, Imre, Peti

Boldog
névnapot

boldog

névnapot

kívánnak
keresztlánya
U

ifloldog

születésnapról^

LAKÓ mamának
Szegedre,
75.
születésnapja
alkalmából
sok boldogságot
kívánnak!
Lánya, fia,
menye és
unokái

és az

egész
rokonság.

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

SZEMBEN)

í

jelentkezését várjuk Szegeden,

szülei,

• KÖRÚT Antikvárium és Régiségkereskedés: antik bútorok, festmények, órák, régi porcelán- és ezüsttárgyak, könyvek vétele. Teljes hagyatékok
felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza L. krt.
59.62/315-322, 30-9558-979.
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.

Érd : 61/410-818,
10/4888-081

Kismotorral rendelkező személyek

MINKÓ

Régiségek

Sanki P. U. 1. SZ. alatt induló,
lakóparkjelltgü épüktegyütttsben
lakások (146 E Ft/nm),
garázsok (101 E Ft/nm)
is üzletek (100 E Ft/nm)
szerkuetkésa áron leköthetők. 3

lapszámot nem kapott meg, kérésére
az elmaradt lapszámokat utólag kiküldjük.

ANDREÁNAK

• HÁROM szoba, hallos, felújított, nem zárószinti lakás eladó. 62/491-565, este. (Szeged).

• BELVÁROSBAN, Szent István tér'2.sz. alatt épülő liftes
társasházban 64; 68; 78 nm-es
lakások, garázsok leköthetők.
06-20/9460-083. Szeged
• BELVÁROSBAN, négylakásos, régi építésű ház lakásonként is eladó. Irányár:
32 000 000 Ft, telefon: 06-30219-8189. (Szeged)
• B E R Z S E N Y I utcában 1
szobás lakás bérleti joga átadó. 62/322-208, Szeged.
• ÚJSZEGEDEN, Szövő utcában, társasházi lakás eladó
(egy lakás árán 2 önálló rész).
62/479-564.

Amennyiben Ön előfizetését valamilyen ofcbél
csak késve tudta rendezni, és ezért néhány

Szegedre,

Panellakás

3
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90224-1

Április-május hónapban
induló tanfolyamaink: s

pénzügyi és számviteli
ügyintéző
MUNKAÜGYI KÖZPONT

Lomtdlanít?
Költöztet? Szállíttat?

ügyintéző
- Társadalombizt.

MAROSI HOMOK,

2

• AKCIÓS szójadara rendelhető 6800 Ft/q + áfa ártól! Énd.:
20/9218-425, 20/4546-333-as
telefonszámon, Kecskemét.

- Adótanácsadó
- Társadalombizt.

AZ Á R A K AZ Á F Á T N E M T A R T A L M A Z Z Á K .

fTÍ

(megszerezhető

MAROSD<J«!->MPER

Ruházat

sorok,

T I T Á N ruggesztők

- Mérlegképes könyvelő
előképzettséggel)

62/271-407

I »
• HÁZASSÁGKÖZVETÍTÉS!
18 és 45 év közötti hölgyeknek, bel- és külföldi üzletembereknek. (Ingyenes) telefonos
regisztráció, telefon: 06-1
476-8115, 06-30/ 222-5099.

- Mérlegképes könyvelő

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

Esi

Állást kínál

62/567-835

börze

Állást kínál

Él
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H I R D E T É S "

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati
irodáinkat vagy hirdetőirodáinkat!

t

•VÁLASZTÁS 2002*
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TELEVIZIOMUSOR
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat,
154.9.05-11.00 Naprakész magazin 11.05
Egy római felügyelő Olasz bűnügyi tévéfilmsorozat,
2.12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben
13.00 Rondó Kisebbségi magazin 13.50 Van öt
perce? 14.05 Tengerparti álmok Francia tévéfilmsorozat, 1 9 - 2 0 . 15.00 Svábok és a szőlő
15.30 Váratlan utazás Érkezések, távozások
16.20 100 kép a XX. századról Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 62. 16.30
Útmutató
17.00 Századunk Bokor Péter és
Hanák Gábor filmje, 117.
17.30 Kapás van! Horgászmagazin
18.00 Híradé hatkor
18.12 MTV X. Nemzetközi
Karmesterverseny 2002
18.20 Esti mese
18.40 Chicago Hope Kérház
19.25 Szét kér a természet
Bükkerdő
19.30 Híradé este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 A névtelen vár, 4.
21.15 Választás 2002
22.15 Híradé este, időjárás
22.20 Aktuális
22.40 Thóma
22.55 Kuttúrpercek
23.05 + 1 Kulturális háttérműsor
0.00 Nyíl Rádió Olasz film.
1.45 Kárpáti krónika
1.55 Vllághíradó

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág 9 . 0 0 - 1 1 . 5 0 Délelőtt a TV 2vel Benne: Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Szokatlan - Az élet sója Szily Nóra
műsora 10.40 Közvetlen ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.50 Riviéra Európai filmsorozat 12.35
Maggie Amerikai vígjátéksorozat 13.00 Az utolsó
helyőrség Amerikai western 14.40 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin filmsorozat 15.10 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.30 Lucecita Argentin.tllmsorozat 16.30 Barátok és szerelmek
17.00 Talkshow Uptai Claudiával
18.00 Aktív
18.30 Tények
18.55 Jó barátok
19.25 A leggyengébb láncszem
19.55 Poénbomba
20.30 Fantasztikus Európa
22.00 A hálózat csapdájában
23.00 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autóexpó
0.15 Sörlegendák
A magyar sörözők

0.25 Bérgyilkossági hivatal
Angol akciófilm.
2.25 Aktív A TV 2 magazinja
2.55 Mi, magyarok
3.15 Vers éjfél után

RTL Klub
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Topshop 9.25 Julieta Mexikói filmsorozat, 40.9.50
Teleparti 10.40 Top-shop 11.35 Delelő Vidám
show. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.45
Ünnepnaptár 13.10 Teleparti 14.00 Hélene és
a fiúk Francia filmsorozat, 125.14.30 Kalandos
nyár Francia kalandfilmsorozat, 23.15.30 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.35
Receptklub 15.45 Mllagros Perui filmsorozat,
221.16.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 16.20 Vad szenvedélyek Argentin filmsorozat, 60.17.10 Mónika A kibeszélősbow
18.00 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.65 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz
19.55 Barátok közt
20.25 Szupermozi: Volt egyszer
egy gyilkosság Amerikai
filmvígjáték.
22.10 Színésznők a kifutón
23.00 Híradó - Késő esti kiadás
23.20 .hu Multimédia-magazin
23.50 Hype Amerikai
vígjátéksorozat
0.40 Fókusz, időjárás-jelentés
(ism.)
1.10 Divatklip

Duna TV
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-4Í.30 Indul
a nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Égtájak (ism.)
9.10 Amiről a kövek mesélnek 9.30 Amerikai magyar életsorsok Riportfilm 10.25 ítéletlenül 11.50
Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Isten kezében 12.40 Szenzáció Magyar játékfilm 1 3 . 4 5 Szeretem az embereket
14.30 Magyarok az emberevők földjén Magyar
ismeretterjesztő sorozat 15.00 A holnap világa A
BBC tudományos Ismeretterjesztő sorozata
15.25-16.05 Hungaria Litterata 16.05 Rai
kikészül Német tévéfilmsorozat 16.55 Öt órai zene 17.00 Kalendárium 17.55 Műsorajánlat
18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej,
hej, helyes beszéd! 19.00 Váltó Gazdasági magazin 19.25 Jövőnk forrása 19.30 Halló, halló! Angol burleszkfilmsorozat 2 0 . 0 5 McLeod lányai
Ausztrál játékfilm 21.45 Híradó, sport 22.05 Miért? Kérdések a közéletről 22.35 Összkép Kulturális híradó 23.05 Város az Adrián Magyar ismeretterjesztő filmsorozat 23.35 Képeslapok egy
napló margójára Magyar dokumentumfilm 0.30
Hírek 0.35 Műsorismertetés

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.35 Járóföld Természetfilm-sorozat

9.10 Választás 2002 10.05 Trópusi hőség
Kanadai tévéfilmsorozat, 55. A butaság fél egészség 11.00 Magyar ház Palackposta 11.25 Még
mozog a kép Film az amatőr filmesekről 12.00 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 1 2 . 1 2 . 3 0 1 1 0 0 év Európa közepén 22.
13.00 Híradó délben 13.55 A makói zsinagóga 14.20 Bajnok Bajnokok műsora, a műsorok bajnoka 14.45 Jani házhoz megy... Betlen János
műsora 15.10 Naprakész magazin 17.05 Iskola utca 17.55 TS 19.40 Esti mese 19.55
Théma 20.15 Híradó este 20.35 Sporthírek,
időjárás 20.45 Költészet: József Attila 3.21.15
XX. századi történetek 22.05 Isten és ember előtt
Magyar film. 23.30 Záróra 0.30 Éjszakai telefon - Zelki Jánossal 2.05 Választás 2002 3.00
Aktuális 3.20 Világhíradó 3.40 Kapás van! Horgászok magazinja 4.15 Kultúrpercek 4.20 Iskola utca (ism.) 5.10 Alpok-Duna-Adria (ism.)

Amerikai film. 2 2 . 0 0 Egészségmagazin. 2 2 . 3 0
Híradó (ism.). 2 2 . 5 5 Expedíció (ism.). O.OO-tól
Képújság.

Szeged TV

Telin TV
22.00-18.40 Hangos képújság 19.00 PályaIrány 4. rész. 19.30 Kábel Tv ajánló. 20.00 Tiszatájék. 20.30 Lakáskulcs. 21.00 McKenzyeshow.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu httpAvww.tklv.hu
15.00-től 19.00 óráig TKIV Képújság.

VTV Makó
7.00 A szerdai adás ismétlése. 10.00 Képújság
18.00 Műsorajánló. 18.05 Thalassa - filmsorozat 18.30 Akarj élni! - környezetvédelmi magazin. 18.55 Reklám. 19.00 Híradó. 19.10 Túl
a korallzátonyon. Amerikai film. 2 0 . 5 0 Híradó
(ism.). 21.00 Képújság

Vásárhelyi TV
16.00 Egészségmagazin. 16.40 Expedíció - természetfilm. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 18.00 Mozidélután. 20.00 Híradó. 20.15
A nap kérdése (ism.). 20.20Túl a korallzátonyon.

—

wmmam

SZÍNHÁZMŰSOR
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este fél 8 óra: Filmharmóniai koncert. A Filharmónia
Kht. rendezvénye.
KAMARA-TANTUSZ S Z Í N H Á Z
Este 7 óra: A Janika - színmű. Juhász Gyula-bérlet,
jegyek válthatók.
PINCESZÍNHÁZ (HORVÁTH M. U. 7.)
Este fél 8 óra: Pavlovics Dávid és barátai gitárestje.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Gólyakalifa. Kiscica-bériet.
—
—
—
—
«

6.00 Estelő- szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (Ism.).
7.30 Lélektől lélekig (ism.). 8.00 Zenevonal.
10.00 Solaris. Orosz feliratos sci-fi, I. rész. 11.20
Zenevonal. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal.
16.45 Szárszó Budapesten, 3. rész (ism.). 17.30
Választási műsor (ism.). 18.30 Mese. 18.45
Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő - szórakoztató
és információs műsor.
20.30 Esti zóna.
21.00 A bűvös árkádium.
Olasz történelmi film.
22.35 Érdek (ism.).
22.50 Híradó (ism.).
23.20 Képűiság.

21
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MOZIMŰSOR
A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a •
www.delmagyar.hu
is olvashatnak
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. 2, háromnegyed 5 és este fél 8 óra: A Hídember.
Színes magyar film.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Más
világ Színes amerikai film.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Kísértések. Színes
magyar film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Amerikai szépség Színes amerikai film.
R.: Sam Mendes; este 9 óra: Simon mágus. Színes
magyar film. R.: Enyedi Ildikó.
PLAZA CINEMA CITY
A Hídember: 14.30,17,19.45 óra. E.T.: 13.15,15.30
óra. Effl csodálatos elme: 20 óra. Végtelen és képtelen:
14.30,16.30,18.30,20.30 óra. Amelle csodálatos
élete: 20 óra. Kutyabajnok: 14,16 óra. A vér kötelez:
18.30,20.30 óra. A nagyon nagy Ő: 13.30,15.45,18
óra. Pán Péter: 13,14.30,16 óra. Szörny Rt: 14,16
óra. Valami Amerika: 18, 20.15 óra. Az ígéret
megszállottja: 17.45 óra. Fúj szárazra, édes: 18,20
óra. Hart háborúja: 15,17.30,20 óra. A pokolból: 17.30
óra. Már megint egy dilis Amcsi film: 14.30 óra.
Banditák: 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Hamvadó cigarettavég.
Színes magyar film: este 8 óra: A sólyom
végveszélyben. Színes amerikai film.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
5.00 Reggeli krónika 8.04 A BBC londoni világhíradója 9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika
11.05 A Szabó család (ism.) 11.35 Alakok. Kosztolányi Dezső portréi, 9.11.51 Kosztolányi Dezső verseit Balkay Géza mondja el 12.02 Déli krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04
Társalgó 15.04 Választás 202. Vita a mezőgazdaságról 16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök..." 17.05 Vállalkozásklinika 17.45 Kék
bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül
19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Pap Károly novelláját Gáti Oszkár olvassa fel 21.10 Kun Miklóssal a XX. század titkairól
22.00 Késő esti krónika 22.30 Iskolapélda 23.00
Kenő 23.04Zenetörténet- mindenkinek 0.10 Himnusz
PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 6.03
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel. Amiről az aréna
mesél 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.16 Riport
- interjú - stúdióbeszélgetés 10.45 Zenesarok
11.10 Gordiusz-plusz 11.48 Korkérdés 12.00
Nótacsokrok, nótakettősök 13.00 Verkli 14.00 Kabarécsütörtök. Szerkesztő: Farkasházy Tivadar 17.00
Háztól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiuszjáték-tér 19.04 Váltóhang 20.04 Sportpercek
21.04 Nyugat-keleti diván 22.00 Modemidők
22.30 Dr3gér(l),a. Droghíradó félórában 23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után... Ungváiy Ildikóval 3.03
Melódiakoktél 4.03 Horváth István énekel

Délutáni Krónika - Kossuth. 1 6 . 2 0 MOJ - Kossuth.
1 7 . 0 0 Hírek, lapeló'zetes. 1 7 . 1 5 Sporthírek. 1 7 . 4 5
Hírek tudósítások a Dél-Altöldről. 1 8 . 0 0 Esti Krónika
- Kossuth. 18.30-tól 2 2 . 3 0 Országos nemzetiségi műsorok a Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
RÁDIÓ 88
FM 9 5 . 4 . Tel.: 6 2 4 4 4 - 0 8 8 , www.radio8S.hu Címünk: 6721Szeged, Madách u. 6.5.55-től 8 . 5 5 igfélóránként 9.55-től és 18.55-ig óránként hírek,
időjárás 6 . 4 0 7 . 4 0 , 8 . 4 0 , 1 1 . 4 0 és 1 5 . 4 0
kor sporthírek. 6 . 0 0 Ébresztő (Szalma EmeseSövény
Tibor). 1 0 . 0 0 Napközi (Bende Gábor). 1 5 . 0 0 Délutáni show (Száraz Ferenc). 1 9 . 0 0 X-választási műsor (Zoltán Csaba). 2 0 . 0 0 Közélet (Zoltán Csaba). 2 1 . 0 0 Repertoár (László István). 2 3 . 0 0 Éjszakai zenemix.
MÉDIA-6 SZEGED
FM 100.2MHz Központi ügyfélszolgálat: Szeged, Föltámadás u. 22. Teltax: 6 2 4 2 1 - 6 0 1 a z adás Ideje alatt
hívható telefonszám: 6 2 4 9 8 - 3 0 1 , e-mait media6@media6.hu ww\íthedia6.hu
6 . 0 0 Reggeli frissítő Szabó Tamással és Fehér Zsuzsával. 9 . 0 0 Roadshow Büte Zsolttal - 1 műsorvezető, 2
kívánság, 3 óra, 4 kerék, Sietek a Média6-on. 1 2 . 0 0
Zenesáv Greskovics Péterrel. 1 5 . 0 0 Délutáni magazin
Vass Mariannal. 1 8 . 0 0 Óhajok Hídja Balázzsal - több
mint kívánságműsor. Telefon: 6 2 4 6 6 - 8 4 0 . 1 9 . 0 0
A Mozgásban - közlekedési magazin. 2 0 . 0 0 Kávé előtt
- ajánlatok a Közéleti Kávéház kínálatából Nyemcsok Évával. 2 1 . 0 0 Tihanyi oldies party - a 60-as, 70-es és
80-as évek slágerei. 2 2 . 0 0 Éjszakai Megamix 1 0 0 %
reklám és hírmentes övezet

BARTÓK
6.03 Muzsikáló reggel 8.06 Chicagói Szimfonikus
Zenekar, vez.: Reiner Frigyes 9.28 Jákob Lindberg
lanton játszik 10.05 Rádiószínház 11.00 Ruggero Raimondi operafelvételeiből 11.45 A Mákvirág
együttes 12.06 Kamarahangverseny 13.18 Zenekariritkaságok- korabeli hangszereken 14.05 „Kortársunk Szepesi Attila", 2.15.00 Mozart-operahármasok 15.30 A hét muzsikusa: Varga Csilla zongoraművész 16.05 Muzsikáló délután 18.05 Kapcsoljuk a Magyar Rádió márványtermét 19.05 A XX. század egy parasztgazda szemével 19.35 Zenekari operarészletek 20.00 A Dán Rádió ének- és zenekara Kb.
21.05 Kosztolányi Dezső verseiből Máté Gábor olvas
fel Kb. 22.20 XVIII. századi szonáták 22.50 225
éve született Ruzitska Ignác 23.00 Nemzeti Filharmonikus Zenekar 0.00
Szózat

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-!ől 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
9 7 , 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 5 3 3 - 6 7 7 , telefax:
5 3 3 - 6 7 8 . Az adás ideje 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
Címűnk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 7 1 (piaccal szemben).5.00Jó reggelt! Zenés, információs műsor,
félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati
magazinműsor: vőfélytalálkozó és verseny a Rádió7ben. Vendégek: Barna László, Puruczhai Géza és Rostás
Zoltán vötélyek. 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló. 1 3 8 0 A nap
kérdése. 1 3 . 3 0 Humorpercek. 1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Full extra. 2 0 . 1 5 Hyde-park 2 3 . 3 0
Dél-alföldi hírmondó (ism.).

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29
MHz 5.55-9.00 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés
hírműsor. Szerk.: Reigl Endre. 6.00 Reggeli krónika
(Kossuth). 6.20 Jegyzet 6.30 Hírek. 6.45 Reggeli
párbeszéd: megújul a kakasszéki gyógyintézet 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Aktuális beszélgetés: új rendelet a zöldterületekről. 7.30 Hírek. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat 8.00 BBC világhíradó tondonból. 8.15 Aktuális riport. 9.00 Hírek.
9.05-11.57 Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben.
10.00 Hírek. 11.00 Hírek. 12.00 Déli Krónika
(Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Aiföldről.
13.05 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 14.00 Hírek
15.00 Hirek. 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő:
Zanatl Zsófia. 15.10 Egészségügyi magazin. 16.00

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható a
1 0 6 , 0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok:
6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 3 1 5 - 4 8 2 . E-mail: radloszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 3 0 . percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-től 1 7 . 4 5 - i g 6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók,
útinform, lapszemle. 9 . 0 0 Riportok - interjúk. 1 0 . 0 0
Zeneóra. 1 1 0 0 Programajánló. 1 2 . 0 0 Zene-özön.
1 3 . 0 0 Szerkesztik a hallgatók. 1 4 . 0 0 Zeneóra.
1 5 . 0 0 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Fúróé. Utazási körkép. 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika. A nap hírei.
1 8 . 0 0 Orvos, mikrofonnal. 1 9 . 0 0 Esd mese. 2 0 . 0 0
Zenés éjszaka.

Garantáljuk:
Nem lesz gázáremelés!
Nem lesz gyógyszeráremelés!
Nem lesz tandíj!
^
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Vasarnap

Velünk az országi

szavazzunk újra,
hogy véget vessünk
a Fidesz hazugságainak!

Ne várjon újabb értesítésre! Április 21 -én menjen el ismét szavazni, oda, ahol április 7-én szavazott!
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Röpibronz
MUNKATÁRSUNKTÓL

A férfi röplabda-utánpótlásról amely az anyaegyesület, a Papíron SC színeiben szerepel - már
szóltunk ezeken a hasábokon.
Újabb jó hír: az OSB (országos
serdülőbajnokság) nyolcas döntőjében szerepelt csapat a 3. helyen végzett. Jurij Melnicsuk
edző tanítványai (az alapok lerakásánál sokat tett Titkos Lajos,
Varga Tamás, Ducsai Géza és
Nusser Elemér is) legyőzték a
Nyíregyházát (3*1), a Nafa Kaposvárt (3:2); vereséget szenvedtek a Dunaferr SE-től (1:3) és a
Kometa-Kaposvártól (1:3). A
harmadik helyet a jelentős utánpótlás-nevelő bázis, a Kecskeméti RC (3:1) orra elől halászta el
Ézsiás Roland, Körösi Csaba, Patócs-Ádám, Hetes Gábor, Hegedűs Zoltán, Tari Dávid, Volfoid
Tamás, Péter Csaba,
Nusser
Előd, Mondovits András és Bojté
Róbert. A dobogó aranyfokát a
Kaposvár, az ezüstöt a Dunaferr
foglalta el.
- Örömteli, hogy újra ígéretes
tehetségek bontogatják szárnyaikat egyesületünkben - vélekedett
Nyári Sándor vezetőedző.
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Pécsett fejezi be a bajnokságot a Pick Szeged

Egyezség a menetrendben
KÉZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Kézilabda-szövetség
versenybizottsága véglegesítette
a Fotex KCV BL-döntős kötelezettsége miatt felborult rájátszás
hátralévő mérkőzéseinek időpontját. így a Pick Szeged a
szombati hazai Cegléd elleni találkozója után május elsején 17
órakor (az m2 közvetíti) Veszprémben lép pályára, majd ötödikén Dunaújvárosban (Sport 1 sugározza) játszik. A mostani
szombat után legközelebb május
nyolcadikán 17 órakor láthatják
a drukkerek itthon a kedvenceiket, hiszen az Orosháza lesz a
vendég. Négy nappal később - reméljük, hogy a bajnoki címet eldöntő - rangadó helyszíne lesz az
új szegedi sportcsarnok, ugyanis
12-én 16 órakor (az m2 közvetíti) Dragan Djukics edző csapata a
Veszprémmel méri össze tudását. A bajnokság befejező találkozóját május 15-én Pécsett játssza

a Pick Szeged, s ezt a találkozót is
az m2 közvetíti.
Dobozi Iván, a Pick Szeged
technikai vezetője a következőképpen értékelte a döntést:
- A sok rossz variáció közül a
legjobbat sikerült kiharcolnunk.
Egy kis változtatás még jól jött
volna, dehát nem lehetünk telhetetlenek. így három és négy
naponta kell pályára lépnünk, de
nekünk a többi csapattal szemben azért előnytelenebb a helyzetünk, mert a két riválisunkkal
egymás után játszunk. Talán fittek lesznek a srácok.
Nyilvánosságra hozták a Magyar Kupa négyes döntőjének
időpontját is. A Pick Szeged, a
Dunaferr, a Fotex és a Cegléd
május 18-án az elődöntőt, míg
19-én a döntőt játssza egyelőre
ismeretlen párosításban és helyszínen.
•
Békésen rendezték meg az Országos Serdülő Bajnokság területi döntőjét az Axelero Tiszanet-kupáért. A Tisza Volán SC fiataljai valamennyi ellenfelüket
legyőzve jutottak az OSB-döntő-

Elszántság és alázat

jébe, amelyet május 3-5. között
nagy valószínűséggel Szegeden
rendeznek meg. A szegediek a
Békést 27-2l-re, a Nádudvart
36-20-ra, míg a Nyíregyházát
26-16-ra győzték le. A szegediek
különdíjasai: a torna gólkirálya
Veszelovszki Zsolt lett, a legjobb
kapusnak Kovács Róbertet, a legjobb edzőnek pedig Bella Árpádot
választották a szervezők.
•

A nagy érdeklődésre való tekintettel ma 14 órától megkezdik árusítani az április 24-í és
25-i Magyarország-Jugoszlávia
férfiválogatottak
előkészületi
mérkőzésére a belépőket. Jegyeket elővételben az új szegedi
sportcsarnok Hűmmel boltjában
(telefon: 434-234/125-ös mellék), a sportigazgatóság pénztárában (Temesvári krt. 33., tel.:
434-234/142), valamint a Nemzeti Színház Kelemen László utcai jegyirodájában (tel.: 554-711)
vásárolhatnak. Az állóhelyre
szóló 400, míg az ülőhely 600 forintba kerül. A mindkét napra
szóló bilétáért 1000 forintot kell
fizetni.

Huba Dóra felépülése után a Liss-HNKC egyik húzóembere lett
az é l v o n a l b a n is.

A 28 éves Huba Dóra már rutinos „öregeknek" számít a
Liss-HNKC élvonalbeli női kézilabdacsapatában. Kalandos,
csapatokból bővelkedő pályafutás az övé, amely még korántsem érkezett a végéhez. Vásárhelyen azonban megállapodni
látszik.
- Szülővárosomban, Makón Bálint Zoltán ismertetett meg a kézilabdával - kezdte történetét
Huba Dóra. - Nyolcadikban, mivel ügyes voltam, átirányítottak
a Szegedi Textilbe. Mindennap
ingáztam a serdülőedzésre Makóról, a tanulással együtt ez elég
nagy lemondással járt. Ezt nem
értik meg a mai tinédzserek...
Az áldozatvállalásnak meglett
az eredménye: 17 évesen, Asztalos Judittal együtt, felkerült a felnőtt kerethez. Akkor Lesti István
volt a Szeged edzője, s Dóra jobi
bára még a kispaddal ismerkedett, de türelemmel várt a sorára. Következett a mostani trénere, Farkas József, akinél már
többször szerepelt bajnokin.
Cinga találta meg mostani helyét, balszélről betette beállóba a
mozgékony, „tűzgolyó típusú"
játékost.
- Már a pályafutásom elején
hittem: csak a lelkiismeretesen
elvégzett munkából lehet profitálni, eredményt fabrikálni. Rákényszerültem a melóra, mert
nem voltam kiugróan tehetséges, zseniális kézilabdás; mindenért keményen meg kellett küzdenem. Ez elszántság, akarat, a
sportág iránti alázat nélkül nem
sikerülhetett volna. Azért hangsúlyozom ezt annyira, mert az
általános iskola után Tisza-partiba jártam, testnevelés tagozatra,
délelőtt, délután edzés, közben
tanulás, szabadidőm nem nagyon volt.

;

-

A továbbtanulást is felépítette.
Amikor Szegeden tönkrement,
megszűnt a City-kupa elődöntőig jutott csapat, az Egységes SK;
úgy választott új klubot, hogy az

Fotó: Miskolczi

Róbert

összeegyeztethető legyen a sulival. Budapesten a Vasas (ELTE,
testnevelés-rekreáció
szak),
majd a Spartacus színeiben játszott. Utána következett Pécs (az
egyetem vezérelte oda), Kiskunhalas és a vargabetű végén Vásárhely. Utóbbi városban immár
harmadik szezonját tölti. Az első
keretből, amelyben szerepelt, talán már csak a jelenleg maródi
csapatkapitány Csáki Eva maradt meg.
- Szép éveket töltöttem már
eddig is Vásárhelyen, és végre ismét közel kerültem az otthonomhoz. A tavalyi sérülés rosszkor jött, de a bajnoki cím ünneplése, a város átkocsizása, átmotorozása, a felszabadult öröm és
buli ezt a keserűséget is feledtette. Még ősszel is lábadoztam, de
szerencsére az utóbbi hónapokban már ismét a pályán lehetek,
bizonyíthatok, segíthetek a csapatnak. Újoncként a hatodik helyet is úgy értük el, hogy mindig
volt tartásunk, igazából soha
nem roppantunk össze. Természetesen számomra az esztergomi meccs - eddig! - a legemlékezetesebb, nyolc gólt lőttem. Jó
volt olvasni a tudósítás címét:
„Huba-show Esztergomban".
Már a sport utáni életét is tervezi. Legújabb elképzelése, hogy
mihamarabb keres munkát és
azt a kézilabdázással párhuzamosan csinálja. Nem szeretne
teljesen idegenként csöppeni a
civil világba. Bár ezen még gondolkodik, mert egyszerre csak
egy dologra tud százszázalékosan
koncentrálni.
- Most a kézilabda a legfontosabb a számomra, biztos van
még pár jó szezonom. Amikor a
sérülés miatt mintegy félévre kiestem, akkor jöttem rá, milyen
nehéz lemondani erről a szép játékról. Szeretnék nemzetközi
kupában szerepelni, az Egységes-korszakból szép emlékeket
őrzök. De már újabb impulzusokra vágyom.
I M R E PÉTER

Baláspiri aranya
FALLABDA
Mi megépítettük Önnek!
Az Astra Cool újjávarázsolt, fiatalos színvilágával kiválóan
illeszkedik az ö n stílusához. Sőt, a tökéletes kényelem érdekében még légkondicionálót is adunk hozzá ajándékba.
Új Astra Cool megújult belső színvilággal és ajándék
légkondicionálóval.
Ajánlatunk az Astra Cool limitált szériára június 15-ig. Illetve a készlet erejéig érvényes.
További részletek és ajánlatok az Opel-márkakereskedáknél.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Opel. Jó ötletek - j o b b autók.

Nyitott hétvége: április 20-21.

A Tisza SE fallabdása, dr. Baláspiri Csaba az orvosok országos
fallabda-bajnokságán állt rajthoz. A szegedi sportoló fantasztikus formában versenyzett, hiszen nyolc mérkőzésen játszmát
sem veszítve bajnoki címet szerzett.
35 éven felüliek: l, dr. Baláspiri Csaba.
•

Győr volt a házigazdája az A

kategóriás, felnőtteknek megrendezett fallabda körverseny
újabb fordulójának. A nyolcadik
állomáson szép sikereket értek el
a Tisza SE játékosai, egy aranyés két bronzérmet gyűjtöttek.
Eredmények:
Nők: 1. Szombati Edina, 2. Kecse-Nagy Helga.
Férfiak: ...2. Joó Gergely.
A szegedi fallabdások nem sokáig pihenhetnek, hiszen április
20-án Budapesten rendezik meg
az országos csapatbajnokság rájátszását. Mindkét nemben a legerősebb összeállításban veszik fel
a küzdelmet, így a Tisza SE sportolói a dobogóra is esélyesek.

Vendégötös
LABDARUGAS
MAGYARORSZAGFEHÉROROSZORSZÁG
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Szuperliga, szuper Szeged

REFLEKTOR
DIAKOK E Z U S T E R M E

A tanintézetek országos bokszbajnokságát Budapesten rendezték meg, amelyen a Magyar
Ökölvívó-szövetség kötelezővé
tette a korosztályos válogatottak
indulását. A 75 kg-ban az Algyő
sportolója, Balogh Attila (edzője
Kátó Sándor), valamint az 54
kg-ban a hódmezővásárhelyi
Hódgép SE öklözője, Földesi Imre (edzője Szálkái László) egyaránt a második helyen végzett.

TEKE

2-5 (1-4)
Felkészülési mérkőzés, Debrecen, 8000
néző. Vezette: Salomir (román).
Magyarország: Király (Babos) - Bodnár
(Febér Cs.), Kuttor, Juhár, Mátyus (Fűzi)
-Kabát (Böőr), Lisztes, Gyepes (Tóth
N.), Dárdai - Kenesei (Fehér M.), Gera
(Korolovszky).
Szövetségi kapitány: Gellei Imre.
Fehéroroszország: Tumilovics (Cigalko)
- Lukvics, Osztrovszkij, Sztanjuk - Kulcsij, Gleb (Sunejko), Romascsenko (Vologyenkov), Gurenko (Razin), Belkevics
(Koritko) - Kutuzov (Kacsuro), Hackevics. Szövetségi kapitány: Eduárd Malotejev.
Gólszerzők: Kenesei, Fehér M. (1 l - e s ből), ill. Kutuzov (2), Gleb, Hackevics,
Kacsuro.

Pedig minden olyan jól indult. A
balmazújvárosi edzésen kétezren
lesték a magyar válogatott mozdulatait, míg a debreceni felkészülési meccsre nyolcezren látogattak ki. Ezek azért fontos adatok, mert bizony az NBI legutóbbi, hétközi fordulójára a hat helyszínen átlagosan 3329 néző volt
kíváncsi. Érdekelte tehát a hajdúsági embereket a válogatottunk. A találkozó előtt nem sokkal kiadott, hivatalos FIFA-ranglista szerint pedig - amelyen a
magyarok a 68., a fehéroroszok a
88. helyen álltak - megint egy
olyan ellenfél következett, amely
ellen papíron önbizalmat lehet
szerezni. Ez sikerült is - a szovjet
utódállamnak.
Hiába szereztünk ugyanis vezetést Kenesei révén a 14. percben - a zalai csatár 5 méterről, a
kapust megelőzve fejelt a hálóba
- már a félidő további része rémálom volt. Az olasz Milán ötödik
számú támadója, az első válogatott szereplését ünneplő Kutuzov
például kétszer, a 29. és 33. percben, talált be Király kapujába,
mellette pedig Gleb (22. perc),
valamint Hackevics
(44. perc)
volt eredményes. Az irányítást
átvevő fehéroroszok tetszés szerint érték el a góljaikat.
A hazai szövetségi kapitány,
Gellei Imre a szünetben öt játékost cserélt, ám az újak is csak
annyit tudtak elérni, hogy a
meccs végére ne legyen nagyobb
a különbség. A második negyvenöt percben már volt 5-1 is a
vendégeknek, mivel a 75. percben Kacsuro öt lépésről helyezett
a kapuba. Azonban a 85. percben
a Tóth Norbert fellökéséért megítélt büntetőt Fehér Miklós értékesítette, 2-5.
Ezt is megéltük: a fehérorosz
együttes a játék minden elemében felülmúlta a magyar csapatot.
Az U21-es válogatottak mecscsén:
Magyarország-Fehéroroszország l - l (1-0). Nyíregyháza, 2500 néző. Gólszerzők:
Szabics (43., 1 l-esből), ill. Beganszkij (59.).
M . J.

Kétezer után újra a férfi teke
szuperliga
élén végzett a
MÉH-Szeged. A csapatra nem a
pihenés, hanem a vb, az ob, a
válogatottak
kötelezettségei,
valamint az Euroliga vár.
A szegediek négypontos előnnyel
nyertek a nagy rivális, a BKV Előre előtt. Ez magabiztos sikert sejtet, ám a fővárosiak a sorsolásnak köszönhetően a végén játszották a rangadókat, amelyeket
Szolnokon és Sopronban elvesztettek. így tehát csak az utolsó
fordulókban dőlt el a bajnoki cím
sorsa. - Véleményem szerint az
első, 2000-es szuperliga elsőséget nehezebb volt megszerezni,
mint a mostanit - vallotta be
Karsai Ferenc, a klub elnöke. Az idén egyértelmű volt az elvárás: meg kell nyerni a bajnokságot. A BKV-t Szegeden legyőztük,
míg náluk kikaptunk, így velük
szemben ötvenszázalékos volt a
mérleg. Amire számítottunk, teljesült, azaz a Szolnok és a Sopron döntötte el az elsőséget, mivel megverte az Előrét.
A MÉH játékosaira a tavasszal
több fronton is nehéz csaták vártak. Szerencsére a formaidőzítés
jól sikerült; amikor koncentrálni
kellett, akkor jól játszottak Kaszás Zoltán edző tanítványai. A
legegyenletesebb produkciót Fehér László nyújtotta, de közel
volt hozzá Bódi Tibor és Kiss
Norbert is. - Norbi teljesítményére nem számítottunk, felül-

É L E N A VÁSÁRHELY

Az NB Il-es sakkcsapatbajnokság tizedik fordulójában: Szentesi Spartacus-Orosháza 6,5:5,5;
Békés-Szegedi Portál II. 6,5:5,5;
Tákisz-Makói SVSE II. 9:3 ; Baja-Hódmezővásárhely
3,5:8,5.
Az állás: 1. Hódmezővásárhely
86, ...6. Szentesi Spartacus 59,5,
...10. Makó 48,5, ...12. Szeged
38,5 ponttal.
SZEGEDI ÖRÖM ÉS BÁNAT

A harmadosztályú utánpótlás
labdarúgó-bajnokságban, U15:
Gyula-FC Szeged Tisza Volán FS
1-5 (1-2). Szeged: Vecsernyés Nem csak Fekete László, hanem az őt figyelemmel kísérő csapattagok is kiválóan gurítottak a szu- Kőszegi, Kreizler, Kamocsay (Köperligában. A végeredmény, aranyérem.
Fotó: Gyenes Kálmán vecs), Rácz - Stetakovics, Váczi
(Papdi Sz.), Papdi Cs., Vajner Bégh, Völgyi D. Edző: Major
múlta az elképzeléseinket. A trió A csapat összességében közel adatok egészen június 28-áig, az László. A szegedi gólszerzők: Steután a negyedik válogatottunk, száz fát javult 2001-hez képest, eszéki, záró Euroliga-fordulóig takovics (3), Vajner, Végh. U19:
Karsai László következett, aki a ez pedig óriási teljesítmény - sorjáznak. - Évről évre fejlőd- Gyula-FC Szeged Tisza Volán FS
sérülései után újra magára talált. mondta a szakvezető.
tünk, és ezen a tendencián nem 5-2 (2-1). Szeged: Németh T. Fekete László ugyanazt hozta,
A szuperligát követően sem szeretnénk változtatni. A csapat Csabai (Kornádi), Szalai, Ács G.,
amit tavaly, megbízható volt, de lesz megállás, szinte minden együtt tartása mellett új játéko- Baranya - Völgyi R. (Rácz) - Néaz említett négyest nehéz folya- hétre jut komoly feladat. A válo- sok igazolásán is gondolkodunk, meth L., Duba, Czakó (Frank) matosan megelőzni.
Földesi gatott kvartett például a hét vé- de megvárjuk a világbajnoksá- Péter (Szekeres), Bank. Edző:
Zsolt fejlődött talán a legtöbbet. gén Németországban szerepel, got, vajon a kiszemeltek ott mi- Protity Sándor. A szegedi gólszerAmikor szükség volt Korcsmarek aztán április 27-én következik az lyen produkcióval állnak elő - ző: Szalai (2).
István és Zseljko Krsztulovics já- Euroliga szegedi köre. Az orszá- zárta az értékelést Karsai Ferenc.
tékára, mindketten helytálltak. gos bajnokságot a vb követi, a felMÁDI JÓZSEF
SZENTESI FORDULÓ
Az NB l-es női teremlabdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszáPénteken: Szeged-Újpest, Vasas-Szentes
sában a harmadik fordulónak április 20-án (szombaton), 10 órától a szentesi városi sportcsarnok
ad otthont.

Dolgozhatnak
a Gézengúzok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A közelmúltban alakult Gézengúzok Gyermeksport és Szabadidő Alapítvány a gyermek és ifjúsági sporttevékenység támogatását, tömegsportesemények szervezését, a fiatal korosztályok
egészséges életmódra nevelését,
a közterületen lévő elhanyagolt
foci- és kosárpályák felújítását,
új diáksport-vetélkedők indítását
és az ezen a területén dolgozó
szakemberek méltó díjazását
tűzte zászlajára. Az alapítvány
Richárd Clayderman koncertjeivel debütált, s ezek bevételét
szánta induló tőkének az alapító
önkormányzati képviselő, Újhelyi István. A mérleg elkészült.
- A produkciós iroda és a Szegedi Nemzeti Színház elkészítette a számvetést - mondta Újhelyi István - , ennek eredményeként 2 millió 180 ezer forintot
utaltak át a Gézengúzok számlájára. Az összeg nagysága minden
várakozásomat felülmúlja. A sikeren felbuzdulva elhatároztuk,
hogy minden esztendőben ren-

dezünk a Clayderman-koncerthez hasonló gálát, mert ez is
megmutatta: képesek vagyunk
összefogni a jó ügyért. Örülök,
hogy a sportszakemberekből álló
kuratórium megkezdheti a munkáját.
Újhelyi István külön hangsúlyozta: ő ugyan az alapító, de a
kuratóriumnak nem tagja, vagyis a pénzek elosztásánál nem
kell mögöttes politikai szándékra gyanakodni. Abban is bízik,
hogy szegediek, különös tekintettel a gazdasági szférára, a jövőben is aktívan támogatják a megfogalmazott célokat. A már említett testület elnöke az egykori kőkemény hátvéd, az FC Szeged
NB Il-es labdarúgócsapatának
vezetőedzője, Szalai István is optimista: - Jövő héten tartja első
ülését a kuratórium, ekkor
egyeztetünk és megfogalmazzuk
a prioritásokat. A gyermeksport
feltételeinek a javítása, a játszóterek, valamint az úgynevezett
„dühöngök" felújítása, a kicsik
versenyeztetése mind olyan cél,
amiért érdemes dolgozni, pluszfeladatot vállalni.

Totómonológ

Tótváradi Zsolt (képünkön), a
Szeged Televízió szerkesztője, az
„Ez gáz" nevezetű együttes gitárosa, annak idején a Szegedi Dózsában kötött örök szerelmet a
labdarúgással. Nem volt nehéz,
elvégre nagyapja, Székely Gyula
a Szegedi Bástya játékosaként a
'30-as években a válogatott szerelését is magára ölthette. A serdülő után az ifiben kergette a
labdát, ezt követően a Vasasban
is eltöltött hat hónapot, majd
évekkel később az SZVSE és a
Szőreg színeiben szerepelt.
- Amióta az eszemet tudom,
mindig a Vasasnak szurkoltam jelentette ki Tótváradi Zsolt. Ebből adódóan kizártnak tartom, hogy az angyalföldiek ne

győzzék le a Fradit. Kedvenc gárdámnak ez az utolsó lehetősége,
hogy bentmaradjon. A külföldiek közül az olaszok mellett törtem lándzsát. A squadra azzura
megnyeri a világbajnokságot, a
Juventus meg a Serie A-t. A zebrák nem ebben a fordulóban közelítik meg az Internazionalét
és a Romát, ugyanis nagy bánatomra a két nagy vetélytárs is
nyertesként hagyja el a pályát a
hét végén. Valamennyi pontvadászat a hajrában jár, azok a csapatok számíthatnak sikerre,
amelyeknél „hosszabb" a kispad, ahol jobb labdarúgók várnak bevetésre.
Előző heti tippelőnk, Pozsgay
Zsolt 6 találatot ért el.

Nitsovits Tamás:
arccsonttörés!
VÍZILABDA

A férfi vízilabda O B I középszakaszának utolsó előtti fordulójában pénteken (17.30) a
lábán Trafik Szeged az Újpestet
fogadja, míg a Komjádi uszodában (19.30) a Kontavill-Szentesi VK a Vasassal csap össze.
Az ötödik hely szempontjából
sorsdöntő találkozó vár a Szeged
pólósaira. Normális esetben az
új szegedi sportuszodában lejátszandó találkozón a szegediek
számítanának az Újpest ellen a
meccs esélyesének. Csakhogy erről most nem beszélhetünk.
- Nagy árat fizettünk a szentesi győzelmünkért - mondta bánatosan Horváth Viktor edző. - A
tiszteletlen magatartásért cserével végleg kiállított Varga Péter
egy mérkőzésről szóló eltiltást
kapott, míg Nitsovits Tamásnak
nemcsak a szemhéján repedt fel
a bőr, az arccsontja is eltört. Azóta kórházról kórházra jár, az is
lehet, hogy meg kell operálni. A
két meghatározó játékosunk nél-

BAJÁN TÁNCOLTAK

kül csökkent ugyan az esélyünk
a győzelemre, de ez a csapat a
múltban néhányszor már okozott kellemes meglepetést, úgyhogy nem tanácsolnám az újpestieknek, hogy leírjanak bennünket. Utolsó hazai összecsapásunkon jó játékkal szeretnénk búcsúzni közönségünktől.
A Szeged elleni vereségével, na
meg amiatt, hogy az OSC pontot
szerzett az Újpesttől, a hetedik
helyről a nyolcadikra esett vissza
a táblázaton a Szentes.
- Nem valószínű, hogy a Vasassal szemben olyan eredményt
érünk el, amivel újra az OSC elé
kerülhetünk - vallotta be a Kurca-parti gárda trénere, Kádár József. - Az angyalföldiek borzasztóan erősek, a KEK-sikerükkel
éppen eleget bizonyítottak. Egyedül abban bízhatunk, hogy a
nagy menetelésben (szerdán a
BVSC-vel játszottak Váriék, a
szerk.) nem a legnagyobb elánnal
vetik ellenünk magukat a küzdelembe.
Őszintén
bevallom,
amennyiben nem kapunk ki tíz
gólnál nagyobb különbséggel,
elégedett leszek.
SZ. L.

Molnár Csaba bukott
MUNKATÁRSUNKTÓL
IME, A TIPPJEIM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
+1

Vasas U2.)-Ferencvaros (3.)
Györ (9.)—Haiadas (11.)
Debrecen (8.)—Üjpest (4.)
Leverkusen (l.)-Bremen (7.)
Bayern München (3.)—Hertha (4.)
Cottbus (13.1-1860 München (9.)
Mönchengladbach (12.)-Stuttgart (8)
Freiburg (16.)-Kaiserslautem (6.)
Chievo M.Hnternazionale (1.)
Lazio (7.)-Verona (12.)
Parma (13.)-Atalanta (9.)
Piacenza (11.)—Juventus (3.)
Perugia (lO.)-Bologna (5.)
Milan (6.)—Roma (2.)

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

Sima, negyvenöt pontos győzelem. Ilyen különbséggel diadalmaskodott még az elmúlt pénteken a Naturtex-Szedeák férfi kosárlabdacsapata az A csoportért
zajló rájátszásban a Pécs ellen.
Az összecsapás után a szegediek elnöke, Molnár Csaba a sportcsarnoknál kerékpárjára pattant
és elindult haza. A Belvárosi hídról gurult lefelé, látta, hogy egy
troli áll az úton, de úgy gondolta,
a járda és a jármű közötti rés elegendő lesz arra, hogy elkerekezzen mellette. A peches sportvezető csak azt hagyta számításon

kívül, hogy a jármű mellett egy
vezeték lelóg, amiben ugye akár
nagyfeszültségű áram is lehetett,
ami annyira megzavarta, hogy
túlkormányozta a járművét, s
egyben elvesztette az egyensúlyát. Ekkor jött a baj, a padkának
nekiütközve leesett a bicikliről.
Az egykori kiváló kosaras beütötte arcát a szegélybe és járomcsonttörést szenvedett.
A gondos ápolásnak köszönhetően sokat javult Molnár Csaba
állapota, tegnap már teljes intezitással végezte az egyesület
ügyes-bajos dolgait, szervezte a
vasárnapi, SMAFC elleni találkozóra az utazást.

Baján 280 pár rászvételével az
utóbbi idők legnagyobb klubközi
táncversenyét rendezték meg,
amelyen a megyéből három egyesület is képviseltette magát.
Eredmények, junior I., standard:
...4. Mitykó Gergely, Szász Nóra
(B.E.S.T.). E junior II., latin-amerikai táncok: ...2. Perity Bábnt,
Benediczki Bettina (B.E.S.T.,
Szeged), ...6. Nagygyörgy Márton, Daróczi Krisztina (Pro-Art,
Kistelek). Standard: ...2. Perity,
Benediczki. D junior II., standard: 1. Várkonyi Tibor, Horváth
Alexandra (B.E.S.T.). Latin: ...2.
Várkonyi, Horváth. D ifjúsági,
standard: ...2. Szél István, Markó Ágnes (Promenád, Vásárhely). B ifjúsági, latin: 1. Pogyina
Péter, Varga Judit (Promenád), 2.
Szél, Markó. B felnőtt, latin: ...4.
Németh Arnold, Kovalik Zsófia
(Szeged TSK), ...6. Kunhalmi István, Borbély Diána (B.E.S.T.).
Felkészítők: Törökgyörgy József
(Pro-Art), a Móczó házaspár (vásárhelyi Promenád, Szeged TSK),
Szabó Tibor (B.E.S.T.).
FÖLÉNYES GYŐZELEM

Az NB Il-es ifjúsági leány kézilabda-bajnokságban
szereplő
SZTE-KSZSE 35-22-es fölényes
győzelmet aratott a Szentesi
VSC ellen.
KÉZILABDA N B II

A férfi kézilabda NB II legutóbbi
fordulójának az eredményei:
Kondoros-Dorozsma 25-26, Berettyó-Martfű 28-27, PhoenixSzeged-Mezőtúr 28-29, Gyomaendrőd-Törökszentmiklós 2 9 29, Mezőhegyes-Szarvas 28-28.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mezőtúr
Dorozsma
Martfű
Gyomaendrőd
Phoenix-Szeged
Szarvas
Törökszentmiklós
Kondoros
Algyő
Berettyó
Mezőhegyes

1514
1611
16 1
16 8
16 1
15 7
15 7
15 4
15 5
16 3
15 2

- 1 5 1 2 -•405 28
1 4 5 0 8 -•456 23
3 5 4 5 4 -• 451 19
2 6 4 1 5 - 408 18
- 8 4 8 2 - 467 16
2 6 4 0 4 -•406 16
1 7 4 5 1 - 459 15
3 . 8 404- 41211
1 9 4 6 2 - 480 11
1 12 4 2 7 - 505 7
2 11 3 7 6 -446 6

•

24

M O Z A I K "

Sütni való tök

Zsoké
a légtérben

BAKOS ANDRAS

TOKIO (MTI)

Megy az utcán este, és egy igaz történetet hall,
amit előtte mesél valaki a mozi ajtaján kitóduló
tömegben. Egy papról van szó, aki régi, világoszöld Wartburgját elviszi a
karosszérialakatoshoz.
A mester körbenézi a járművet, és megmondja,
mennyibe kerülne a foltozgatás. A pap erre sopánkodik, jaj, Sipos úr, ez nagyon, de nagyon sok.
Nem lehetne olcsóbban megúszni?Nem,
mondja a mester. A plébános gondolkodik, töri a fejét,
aztán azt mondja, van otthon egy utánfutóra való tökje, sütni való tök, nagyon finom. Azt szívesen elhozná, és talán valahogyan be lehetne számítani az árba. A mester persze röhög és elhajtja
a papot. „Tényleg, mit is képzelnek
ezek?" mondja a sötét utcán a mesélő.
Mi tagadás, ő is elmosolyodik, ahogy a népes
társaság mögött ballag. Aztán eltelik két év, és
egy tavaszi vasárnapon kollégájával együtt elmegy a búcsúra, ahová meghívták a tanyaiak. A
két várost összekötő útról csak sűrű akácligetek
látszanak. Az egyik liget előtt majdnem
elmennek, az utolsó pillanatban veszik észre a fák között az apró templomot. Az árnyékban,
néhány
régi autó között egy kopott, világoszöld Wartburg
is áll, ezt azonban ő sokáig nem veszi észre. Odabentről a mise hangja árad. Nem mennek be,
megvárják, míg az ünneplők előjönnek.
Húszan,
ha vannak. Az idős pap inkább sárga, mint
aranyszín ruhájában az élen halad, körbejárják a

Családi
edzőbaj
EL PASO (MTI)

Letartóztatták Trent Eignert, az
El Paso Buzzards jégkorongcsapatának vezetőedzőjét, akinek
otthonában nem kevesebb, mint
43,4 kg marihuánára bukkantak. A szakember feleségét már
korábban őrizetbe vették, miután egy névtelen telefonáló közölte a rendőrséggel, hogy a házaspár kábítószer forgalmazással
foglalkozik.

templomot, aztán leülnek a templomkertben
fölállított hosszú asztal mellé. Hívják őket is „egy szerény szeretetvendégségre".
Magas túróslepény, aprósósperec, vastag falú, kövér poharak. Fejük körül
méhek dongnak: virágzik az akác.
„Akinek egy kicsit jobban megy a gazdálkodás,
azonnal elköltözik innen - mondja lehalkított hangon a pap; aki idővel melléjük telepszik. - A szegénységnek olyan megdöbbentő mélységeivel találkozik itt az ember, amikor végiglátogatja őket, hogy
maguk azt elképzelni sem tudják ".
Neki csak ekkor téved a szeme az árnyékban álló
zöld autóra. Iszik egy kortyot, mert elszorul a torka. „Még néhány évtized - mondja a pap - és ez a
templom is elkezd pusztulni. Talán ugyanúgy jár,
mint a néhány kilométerrel odébb lévő másik, jóval nagyobb középkori épület. Sok környékbeh egy
időben csak oda járt tégláért, ha új ólat kellett építeni. Igen, képzeljék el, ólat."
Mindhárman a templomra néznek; az ajtóra,
amely az épület arányaihoz képest kissé nagy, s
melyen át mégis csak lehajtott fejjel lehet belépni a
tömény virágillatba. Igen, gondolja 6, olyan ez az
ajtó, mint „a tű foka" nevű kapu a bibhai városok
falán, amelyen úgy jutottak át a kereskedők
tevéi,
ha megszabadultak
terhüktől, és
letérdeltették
őket. Htdja már: az ajtó miatt támadt az a zavarba
ejtő érzése, amikor megérkeztek, hogy az odabenn
éneklő emberek legföljebb is a derekáig érnek.

Szívből jövő segítség
VATIKANVAROS (MTI)

II. János Pál betegsége arra indította a hívőket, hogy a világ minden részéből ajándékokkal segítsék a bajok elviselését és a szentatya gyógyulását. Ez annak is köszönhető, hogy a pápa nem óvakodik a nyilvánosságtól. A világnak az a része, amely aggódik a
szentatya egészségéért, imádkozik, hogy ismét lábra tudjon állni, ne reszkessen a keze, visszanyerje a régi hangját. Hogy az
igazi Karol Wojtylát láthassák a

Szent Péter-bazilika előtt és a televízióban is. A vatikáni sajtóiroda az aggódó szeretet tárgyi bizonyítékait is számon tartja. Április közepéig 15 teljesen felszerelt, szuper rokkantkocsit, 100
botot és egy gyógyszertárra való
„csodás" készítményt küldtek
Rómába a világ minden részéből
a pápa gyógyulásának segítésére.
A jóakaratú hívek a föld minden
részéről bebizonyították, hogy
együtt éreznek a szentatyával.
Pedig csak egy hónap múlva lesz
a 82. születésnapja.

Szexuális zaklatás vádjával letartóztatták Timmy Murphy ír zsokét, aki a Tokió-London repülőjáraton molesztálta az egyik légi
utaskísérőt. A zsoké légi módszere nem került nyilvánosságra... A 27 éves versenyző ügyvédje úgy nyilatkozott, védencének a
közelmúltban magánéleti problémái voltak, és bízik abban,
hogy a botrány nem lesz kihatással sportpályafutására. Murphy
az elmúlt idényben remekül szerepelt, összesen 98 viadalon közte az ír nemzetközi bajnokságon - végzett az első helyen.

A síugró
WREXHAM (MTI)

Sven-Göran Eriksson, az angol
labdarúgó-válogatott szövetségi
kapitánya elárulta: gyerekkorában síugróként szerepelt. - Fiatalként hét évig űztem ezt a
sportágat, de nem tartottak tehetségesnek. Bátortalan voltam
- mondta a szakember. Megjegyezte: mostani foglalkozása is
legalább olyan veszélyes, mint a
síugrás. Tapasztalatból beszél:
több klubcsapat edzőjeként hívta
ki maga ellen a sorsot.

CSÜTÖRTÖK, 2002. ÁPRILIS 18.

Többfelé zápor, zivatar
Készítette

Gyakran lesz erősen felhős az ég, csak rövid napos időszakokra számíthatunk.
Többfelé valószínű eső, zápor, néhoizwatar is előfordulhat.

Szegeti

19°

Hódmezővásárhely

19°

ISTEN ELTESSE!
ANDREA, ILMA
Az Andreas (magyarul Andor,
Endre, András) férfinév latinos
nőiesítéséből keletkezett az Andrea név. Ebben a formában több
nyelven is használják, de az
olaszban a hasonló írású név férfinév, az András megfelelője. Az
András név maga görög eredetű,
az Androklész, Andromakhosz,
Andronikosz és Androszthenész
nevek becézője volt. Jelentése:
férfi, férfias. Az Urna női név Vörösmarty Mihály névalkotása,
valószínű az Ilona és a Vilma nevekből. Az 1831-ben megjelent
Csongor és Tünde című drámai
költemény egyik kedves szereplőjének neve. Egyéb névnapok:
Aladár, Apolló, Benedek, Hermina, József, Lambert, Uzor, Ver-

Szentes
Makó

Szolnok

Csongrád

Kecskemét

Kistelek

20°

Habratsek tíz kilót fogyott. Zabracsek rákérdez:
- Hogy sikerült, komám?
- A titok a kínai konyha. Csak
tyúkhúslevest eszem.
- Cérnametélttel?
- Nem. Pálcikával.

Orosháza

További kilátások
Szeszélyesen változékony, igazi áprilisi idő várható továbbra is. Főleg eleinte lesz
gyakran erősen felhős vagy borult az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Később a
változó felhőzet mellett többé-kevésbé napos időre van kilátás.

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Max:19°

Max: 19e

WHn:7°

Max: 16e
Min:8°

Mln:8=

Mhur

Zivatar

Zápor

Változó

Változó

>fH

l "

Vízállás:

'

A Tisza Szegednél 1 7 8 c m {hőfoka 1 0 . 6 C 1, Csongrádnál 7 4 c m ,
Mindszentnél 137 c m . A M a r o s M a k ó n á l - 1 8 c m .
A N a p kel: 5 . 5 1 , nyugszik: 1 9 , 3 7 . A Hold kel: 9 . 0 3 , nyugszik: 1.00.

A birka nem buta
CAMBRIDGE (MTI)

Angol kutatók kísérletsorozat
végén kimutatták, hogy a birkák
korántsem olyan ostobák, mint
amilyennek tartják őket. Buta,
mint egy birka! Mivel a példaként említett állat nem képes tiltakozni, Keith Kendrick profeszszor sietett a védelmére. A cambridge-i Brabham Intézet kutatója
ugyanis kísérletei következtében
azt állítja, hogy a birka nem buta, sőt intelligensebb, mint a kutya, meg a macska. Jó a memóriája és ezt tudatosan képes használni, különösen a táplálkozással, tehát a létfenntartással kapcsolatos tevékenységében.
Felismeri a nyájat, amelyhez

A NAP VICCE

Mindszent
Békéscsaba

Lottószámok
SKANDINÁV LOTTÓ
A: 17,18, 22, 23, 29, 32, 35
B:6,7,10,15,17,22,34

Mórahatom

tartozik és a pásztort is, akár két
évnyi távollét után. Ezen értékes
tulajdonságaira a falánksága világított rá. A kísérleti birkáknak
kétszer 25 pásztor, illetve birka
képét mutatták. Némelyik mögött azonban takarmány is volt.
Mindegyik alany „megtanulta",
hogy hol kell a táplálékot keresnie. A következtetés: minthogy
50 különféle kép testi jellegét képesek voltak emlékezetükben
tartani - sőt még profilból is fölismerték - , a kutatók rehabilitálták a leminősített nyájat. Tessék
tudomásul venni, hogy a birka
nem buta! Nem ártott volna, ha
a tudós megkérdez néhány juhászt is - ők is igazolták volna a
végeredményt.

ASER Enciklopédia
KUKORICÁMALE: Bamba tengeri.
KÉZFOGÓ: Vonakodó házasulandót cibáló szerszám.
NULLAVEZETŐ: Alkalmatlan főnök.

PLÜSS (felszólító módú alak):
Játék mackók verekedésre ösztökélő biztatása.
GÓLLÖVŐ: Futballmérkőzésen, a kapuba juttatott labdára
tüzelő személy.

Sztravinszkij-zene, mindenkinek

Pannon Praktikum kártyás csomag. Hogy mindig időben hidfen arái, ami igazánfontos.Havi d| és számiák néikúi!
A fesztetekről és a további ajánlatokról érdeklődjön területi képviseleteinken (Szeged, Széchenyi tér 2/A; Szeged, Kárász
utca 16.) vagy az Önhöz legközelebbi hivatalos viszonteladónknál! A készülék csak Pannon GSM StMkártyával használható. Ajánlatunk 2002. április 8-tól az akciós készlet erejéig tat. Pannon GSM
nonstop információs vonal: 1220. Készülékes csomagjainkat már honlapunG S m
kon, a PannonNetShopban is megvásárolhatja. w w w . p a n B o n g s m . l t a
A* élvonal. 1

PANNON

VÍZSZINTES: 1. Sztravinszkij egyik meglepő megállapítás. 11.
Puha. 12. Egyik irányba sem. 13. Újságíró,az amerikai kommunista párt egyik alapítója (John, +1920). 15. Állandóan. 16.
Egyfajta művészeti ábrázolási forma. 18. Ilyen hatalom is van!
19. Gallium. 20. Az idézet befejezése. 22. Az ENSZ munkaügyi
szervezete. 23. Göngyölegfajta. 24. Szibériai folyam. 26. Vércsoport. 27. EEE! 29. Ujjperec. 30. Az a távolabbi. 31. Fogoly.
33. Fáj. 35. Lantán jele. 36. Főétkezés. 38. ... életre-halálra
(amerikai thriller, 1976). 40. Keleti küzdősport. 42. Terményt
betakarít. 43. Originális. 45. Pusztító.
FÜGGŐLEGES: 1.... Capone. 2. Cella. 3. Hevít. 4. Szerencsejátékosoknak van ilyen esélye! 5. Dar ..-Salaam. 6. Utódját megfogantatja. 7. Építésügyi Minőségellenőrző Intézet, röv. 8. Számítógépes anyagot a memóriába visz. 9. Világbajnok ökölvívónk (Zsolt), beceneve: Madár. 10. Díszítő elem az éneklésben.
14. Fullánkos rovar. 16. A vízszintes 1. sor folytatása. 17. Néma játék! 21. Sokszoros válogatott labdarúgó, majd edző volt
(Imre). 25. Erős, vízálló bőr. 28. Híres amerikai filmmusical
(1972). 30.... Szófia (híres isztambuli mecset). 32. Színésznő
(Ilona). 34. Kereskedelmi kifejezés: egyenlő kockázattal. 35.
Sportruházati márkanév. 37. Dajka. 39. Kézben fog. 41. Létezés
centruma! 44. Szovjet repülőgép-típus volt. 46. Csók vége!
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Dzsingisz kán; Zsivágó doktor; A Római birodalom bukása; Betörés.

