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Az Országgyűlési Könyvtár
állományából törölve

MA: TISZA-PARTY

DELMAGYARORSZAG
SZERDA, 2002. MÁJUS 15., 92/112.

TÉMÁINKBÓL
HORVÁTH SZILÁRD
NEM MŰKÖDIK EGYÜTT
Újból megtagadta a tanúvallomást a móri bankrablással összefüggésben keresett Horváth Szilárd, akit a nyomozók kedd délután akartak meghallgatni - közölte a rendőrség. Horváth, élve
jogával, nem engedélyezte a vérmintavételt sem.
2. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

Bakson is keresték a kommandósok a móri gyilkosokat

Hasonmásra vetődtek

MATEMATIKÁBÓL
ÉRETTSÉGIZTEK
Tanárok és diákok szerint az idei
matematika érettségi vizsga feladatai nem voltak túlzottan nehezek. Akadt olyan diák is, aki
már egy óra elteltével kilépett az
iskola kapuján. Persze sokan
már akkor is elégedettek lesznek,
ha görbül az írásbeli dolgozatra
kapott érdemjegyük.
4. oldal

www.delmagyar.hu

A kábítószeres dada
elveszítette a kisfiút
Másfél éves kisgyereket talált
egy férfi Szegeden. A kisfiút
édesanyja egy kábítószerfüggő
barátnőjére bízta, aki elvesztette a gyermeket.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egész Petőfitelep kereste annak
másfél éves kisfiúnak a szüleit,
akit az egyik helybeli férfi talált a
hét elején, az esti órákban. - Bárkivel előfordulhat ilyesmi mondta a gyermeket megtaláló
férfi, aki kérte, ne írjuk le a nevét. - A mezítláb sétálgató kisgyereket hazavittem, tisztába
tettük, majd megfürdettük. Jó
hangulata volt, igaz, köhögött
egy kicsit. Olyan mozgékony
volt, mint a rakéta - fogalmazott
a férfi, aki miután hiába kereste
a gyermek szüleit, értesítette a
rendőrséget.
A városi rendőrkapitányság

GÖNCZÁRPÁD,
AZ SZTE DÍSZDOKTORA
Ide mindig szívesen jövök, mert
otthon érzem magam - mondta
tegnap Göncz Árpád, amikor a
hazai felsőoktatási intézmények
közül elsőként díszdoktorává fogadta a Szegedi Tudományegyetem. A volt köztársasági elnök
negyedszázaddal ezelőtt műfordítást tanított a szegedi bölcsészkar angol szakos diákjainak.
3. oldal
DIÁKHITEL-ZÁRÓRA
Ma kérhető utoljára az erre a félévre adható diákhitel. 2 ezer 226
egyetemi, főiskolai hallgató először juthat hozzá az igényelt
pénzhez. Velük együtt így országosan már több mint 83 ezer diák kért hitelt. Október óta 13,7
milliárd forintot osztottak szét.
A postahivatalokban összesen
120 ezer igénylési csomag kelt el.
3. oldal

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Tényleg hasonlítana Faragó Róbert a körözött Farkas Róbertre? A hasonlóság csökkentése érdekében
levágatta a h a j á t .

Gyanúsnak találta néhány baksi, de a rendőrök előtt tisztázta
magát az a csanyteleki-pálmonostori fiatalember, aki egy bejelentő szerint olyan, mint a
móri bankfiókban elkövetett
rablógyilkosság egyik feltételezett tettese.
A móri bankfiókban május 9-én
elkövetett mészárlás feltételezett
tetteseiről készített grafikákat
már aznap délután bemutatták a
televíziós híradásokban. Mivel a
két férfi kézre kerítéséért akár
tízmillió forintot is kaphatnak az
informátorok, a megszokottnál
sokkal több bejelentés érkezik a
rendőrséghez. Természetesen a
baksi korcsmákban is beszédtéma a móri eset, és úgy tudjuk:
már a vérengzés napján, csütörtökön többen telefonáltak a

Garázs az otthonuk

Fotó: Tésik Attila

rendőrségnek. Ennek nyomán
május 10-én délután 1 óra tájban
megjelent a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság különleges egysége, a „Boszorkány kommandó" és Bakson lezárta a Köztársaság utcát.
A kommandósok behatoltak
az 55-ös számú családi házba. A
bent tartózkodó Kutasi Ibolya a
kutya ugatása miatt figyelt fel.
Mivel húga még az iskolában
volt, édesanyja helyben, édesapja
pedig vidéken dolgozott, rémülten futott ki az udvarra, ahol a
kommandósok - meglepetésére
- kedvesen közölték vele: bizonyos
személyeket
keresnek,
akikről feltételezik, hogy a házban tartózkodnak. Az épület és
az udvar átvizsgálása után elárulták: bejelentés nyomán keresik Bakson a rablógyilkosság

egyik feltételezett tettesét. Ezen
akcióval szinte egyidejűleg Ibolya barátnőjénél is jártak a különleges egység tagjai. A fiatal
hölgy ugyanis csütörtökön este
Ibolyáéknál tartózkodott.
Mint kiderült: a csütörtök délután 5-től este 10 óráig szintén a
házukban vendégeskedő Faragó
Róbert miatt kerültek Kutasiék a
rendőrség látókörébe.
A történtekről meglehetősen
megszeppenve beszélő Ibolya
csak azt követően merte elmesélni a pénteki meglepetés részleteit, miután egy „rendőrséggel
kapcsolatot tartó személlyel"
egyeztetett.
Annyit tudtunk meg, hogy Faragó Róbert édesapja Csanyteleken él.
Folytatás a 3. oldalon

munkatársai az újszegedi gyermekkórházba szállították a magára maradt gyermeket. Bittera
István osztályvezető főorvos elmondta, a kisfiút enyhe hörghuruttal kezelték, tegnap reggel pedig már vidáman játszott. A fiút
szülei tegnap délelőtt vitték haza.
A Szegedi Rendőrkapitányság
munkatársai
megállapították,
hogy a gyermeket édesanyja
egyik kábítószerfüggő barátnőjére bízta, aki állapota miatt nem
tudott odafigyelni a kicsire. A nő
hétfő este n e m volt kihallgatható
állapotban, ezért a rendőrök a
detoxikálóba szállíttatták. A
gyorsteszt kimutatta, hogy aznap kábítószert fogyasztott.
Az anya és ismerőse ellen kiskorú veszélyeztetése, a barátnő
ellen emellett kábítószerrel való
visszaélés alapos gyanúja miatt
indult eljárás.

Holnaptól nálunk is
támadnak a klónok
Az amerikai premierrel egy időben vetítik a hazai mozikban a
Csillagok háborúja második részét. A szegedi Belvárosi moziban már a hét elején több
m i n t kétszáz jegy elkelt a holnap esti bemutatóra.
Az interneten már jó ideje terjednek a Csillagok háborúja második epizódjának, A klónok támadásának kalózfelvételei. Az egyik
legismertebb verziót valószínűleg a film egyik privát vetítésén
készítették.
A szakértők szerint a kalózváltozatoknak köszönhetően már
több mint egymillió ember nézte
meg a filmet a holnapi bemutató
előtt. Úgy vélik, ez nem befolyásolja majd jelentősen a filmszínházak jegybevételeit, mivel az
igazi rajongók n e m hagyják ki a

szélesvásznú mozi élményét. A
klónok támadása a forgatókönyvben és látványvilágában is
felülmúlja az első epizódot, a
Baljós árnyakat. George Lucas új
mozija az első nagyjátékfilm,
amely digitális videokamerával
készült, videoszalagra és nem
filmre.
A Tisza-partyban bemutatjuk
azt a makói középiskolás lányt,
akit második alkalommal választottak meg az ifjúsági önkormányzat vezetőjévé. A diákpolgármesternek fejtörést okoz, miért mennek el olyan nehezen a
fiatalok egy-egy rendezvényre. A
tizedik Sziget Fesztiválra valószínűleg nem lesz nehéz közönséget
toborozni, hiszen számos zenész
sztárt hívtak meg a szervezők.
Részletek a Tisza-partyban

Veszélybe került három szentesi kamasz fiú a viharban

Menekülés a megvadult Kurcából
A hétfői viharban kenuzó fiúkat
kellett kimenteniük a szentesi
tűzoltóknak a Kurcából.

A szegedi Állomás utca néhány garázsában nem autók parkolnak,
h a n e m emberek élnek. Hajléktalanok, akik reménykednek, ez
csak parkolópálya a számukra, jön jobb is még az életben. Riport u n k az 5 . o l d a l o n .

Fotó: Karnok csaba

Hétfőn délelőtt szikrázó napsütésben indult kenutúrára a Kurcán lefelé, a szentesi Dózsa-háztól három fiú. Négyszemélyes
hajót kölcsönöztek. Közben a
Stammer-hídról
leereszkedve
csatlakozott hozzájuk másik két
kamasz.
A két nagyobb siheder, a tizenhat éves László és Tóth Erik azon
a napon az érettségi szünetnek
örülhetett, míg a tizenhárom
éves Máté, Erik testvére „beteg"
volt. Laci testvére, a tizenkilenc
éves Tóth Ferenc a Stammer-hídnál csatlakozott a csapathoz,
együtt ereszkedett le onnan a tizenhat esztendős H. Norberttel.
így hát öten utaztak a négyszemélyes kenuban.
A túlterhelt hajó kitörte a híd
egyik korlátját, majd felborult.
Mire megérkeztek Szegvárra,
alaposan megéheztek.
Folytatás az 5. oldalon

A mentéshez a tűzoltók rohamcsónakot használtak.

Fotó: Tésik Attila
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Szili Katalin lesz
a parlamenti elnök
BUDAPEST (MTI)
Az MSZP frakciója döntött arról,
hogy Szili Katalin elnökhelyettest az Országgyűlés elnökének,
Mandur László budapesti elnököt pedig az Országgyűlés alelnökének javasolja - közölte
Lendvai Ildikó frakcióvezető, /uhászné Lévai Katalint, Nagy Nórát és Füle Istvánt delegálják a
szocialisták által betölthető három jegyzői posztra. A frakció kisebb változtatásokkal benyújtásra alkalmasnak találta az új kormányzati struktúráról szóló törvényjavaslatot. A uló ülésen felálló bizottságok közül 12 testület
élére javasol szocialista elnököt.
Géczi József Alajos például a
mentelmi bizottságot vezeti.
•
A Fidesz-frakcióból Orbán Viktor az egyetlen, aki bizottsági tagként, illetve tisztségviselőként
nem vesz részt az új Országgyűlés munkájában. A képviselőcsoport a parlament alelnökévé Szá-

jer Józsefet és Harrach Pétert jelölte - derült ki a Fidesz képviselőcsoportjának keddi tanácskozását követően. Pokorni Zoltán
frakcióvezető közölte: Orbán
Viktor feladata a jövőben a polgári oldal, a polgári szövetség integrálása lesz. Orbán Viktornak a
későbbiekben lehet olyan feladata, amelyért a párttól tiszteletdíjat kap, de ilyen döntés még nem
született, és a Fidesz június
15-én esedékes kongresszusáig
nem is fog.
•

Az MDF parlamenti frakciója
titkos szavazással úgy döntött,
hogy az Országgyűlés alelnökének Dávid Ibolya pártelnököt,
jegyzőnek pedig Herényi Károlyt
és Németh Zsoltot javasolja - jelentette be Balsai István a testület zárt ülését követően. A foglalkoztatási bizottság elnökének
Hende Csabát, az emberi jogi,
vallásügyi és kisebbségi bizottság
elnökének pedig Szászfalvi Lászlót javasolják.

Lánc alatt Duray széke
POZSONY (MTI)
Leláncolták Duray Miklós parlamenti székét kedden az ellenzéki
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) képviselői, akik szerint a Magyar Koalíció Pártja (MKP) vezető politikusának nincs keresnivalója a
szlovák törvényhozásban, mert
közszereplést vállalt a Fidesz
második forduló előtti budapesti
nagygyűlésén. A magyarellenes
ellenzéki párt képviselői - előzetes bejelentésüknek megfelelően

- a parlament ajtajában akarták
megakadályozni Duray belépését
az épületbe. Duray mégis bejutott, de székét leláncolva találta,
asztalán pedig az a felirat várta,
hogy „Magyar sovinisztáknak a
szlovák parlamentbe belépni tilos. A "Ife parlamented Budapesten van". Bugár Béla, az MKP elnöke úgy reagált a nacionalista
szlovák erő akciójára, hogy egy
rövid időre látványosan beleült
Duray Miklós leláncolt képviselői székébe.

Méltatták külügyminiszterünk

-
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Kormánydöntés alapján május 17. nemzeti gyásznap

Nőtt a diákhitel összege
BUDAPEST (MTI)
Nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány május 17-ét jelentette be a kormányszóvivő a
kabinet keddi ülését követő sajtótájékoztatón Budapesten. Borókai Gábor szavai szerint 2002.
május 9-én a példátlan kegyetlenség és az esztelen erőszak lépett be hétköznapjainkba. - A
hét halálos áldozatot és egy életveszélyes sérülést okozó móri
rablótámadás legalapvetőbb közösségi értékeinkkel szállt szembe - fogalmazott a kormányszóvivő. Elmondása szerint a nemzeti gyásznapon katonai tiszteletadás keretében vonják fel az
állami lobogót, amit ezután félárbocra engednek. Megjegyezte:
valamennyi középületen, amelyen a nemzeti zászlónak kell lobognia, ezen a napon fekete lobogót kell kitűzni. Borókai Gábor
elmondta: a túlélők feladata
most az emlékezés és a tiszteletadás.
2002-2003-ban a felsőoktatásban 62 ezren kezdhetik meg tanulmányaikat államilag finanszírozott képzésben az eddigi 58

A diákhitel igenylesek száma és
megoszlása Magyarországon
(2001. szeptember 3 - 2002. január 31.)
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ezer 500-zal szemben - erről határozott a kormány keddi budapesti ülésén. Borókai Gábor kormányszóvivő elmondta: így a 18

ALKATÉ UTtn

éves korosztály 48 százaléka számára nyílik meg az államilag finanszírozott képzés. Nappali tagozaton 54 ezren, esti és levelező

Segítség a lendülethez

tevékenységét

A NATO kétnapos reykjavíki értekezletén mondott felszólalásában Martonyi János külügyminiszter hangoztatta, hogy a szövetségnek folytatnia kell az új
katonai képességek és szerkezetek kialakítását a nemzetközi
terrorizmus és az egyéb újfajta
kihívások eredményes leküzdésére. Lord Robertson
főtitkár
nagy elismeréssel méltatta az

1999-ben NATO taggá vált Magyarország
külügyminisztereként Martonyi hozzájárulását a
NATO céljainak megvalósításához. Lord George Robertson köszönetet mondott sokrétű tevékeny munkájáért az Észak-atlanti Tanácsban. A többi 18 ország
külügyminisztere elismerő tapssal fejezte ki egyetértését a főtitkár és előtte a brit és amerikai
külügyminiszter méltató szavaival.

Medgyessy Péter és Gerhard Schröder szövetségi kancellár a német szociáldemokraták gazdasági
konferenciáján.

Négynapos hadgyakorlat Kárpátalján

A Tisza zászlóalj
NAGYSZŐLŐS (MTI)
Tisza-2002 fedőnévvel négynapos hadgyakorlatot kezdett a Tisza nemzetközi műszaki zászlóalj kedden a kárpátaljai Nagyszőlősön. Györki György alezredes,
a hadgyakorlaton részt vevő magyar küldöttség vezetője kifejtet-

te: a Tisza zászlóalj magyar alakulatának létszáma mintegy kétszáz fő, amely megfelelő műszaki és logisztikai felszereltséggel
rendelkezik ahhoz, hogy nagy
erővel tudjon embereket, vagyoni értékeket, haszon- és vadállatokat menteni a katasztrófa sújtotta területekről.

BERLIN (MTI)
Az EU keleti bővítése és a földrész integrációjának elmélyítése
állt a német kancellár és a magyar miniszterelnök-jelölt keddi
berlini eszmecseréjének a középpontjában. A kancellári hivatalban lezajlott megbeszélés utáni
rövid
tájékoztatón
Gerhard
Schröder meggyőződéses európainak nevezte „barátomat, Medgyessy Pétert", aki Európát esélynek tekinti hazája számára, és

MTI Telefotó: Koszticsdk Szilárd

ezért tettekkel kívánja előrevinni
az E U bővítésének folyamatát,
anélkül, hogy szem elől tévesztené Magyarország saját érdekeit.
A jövendő kormányfő új lendületet fog adni az unió bővítési folyamatának és Magyarország
csatlakozási óhajának, Németország pedig a lehetőségeinek függvényében minden
segítséget
megad majd ehhez - mondta a
német kancellár. Medgyessy Péter rendkívül fontos politikai és
gazdasági partnernek nevezte

Németországot, amely mindvégig támogatta Magyarország belépési szándékát, fő adottságnak
nevezte, hogy a két országban
egyaránt szociáldemokrata kormány van, ami lehetőséget teremt a kapcsolatok további bővítésére és elmélyítésére. A kancellári hivatalból Medgyessy Péter
és kísérete a magyar nagykövetségre hajtatott, ahol kora délután
a miniszterelnök-jelölt előadást
tartott a német gazdaság meghatározó súlyú képviselőinek.

Horváth Szilárd nem engedélyezte a vérmintavételt
BUDAPEST (MTI)

Befejeződött a brutális móri
bankrablás helyszíni adatainak
részbeni értékelése, amelynek
keretében sikerült DNS-vizsgálatra alkalmas mintákat, nyomokat és anyagmaradványokat
rögzíteni - közölte Garamvölgyi
László, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFKI kommunikációs igazgatója kedden az MTI
érdeklődésére. Elmondta, hogy a
vizsgálatok eredménye alapján a
későbbiekben minden kétséget

kizáróan lehet bizonyítani az ügy
majdani gyanúsítottjainak bűnösségét. A kommunikációs
igazgató hozzátette: folyamatban
van a bank biztonsági kamerái
által rögzített felvételek elemzése, amelyek különböző technikai
eljárások után alkalmasak lesznek a gyanúsítottak azonosítására. A móri rablógyilkossággal
összefüggésbe hozott
Horváth
Szilárd hétfő hajnalban, ügyvédje
társaságában önként jelentkezett
a budapesti Venyige utcai büntetés-végrehajtási intézetben, hogy

megkezdic garázdaság miatt kiszabott 8 hónapos büntetésének
letöltését. A férfit hétfő este tanúként hallgatták ki az ügyben.
Horváth Szilárd jogi képviselője
elmondta, hogy véleménye szerint az ORFK csak akkor tarthatná a férfit rendőrségi fogdában,
ha eljárási cselekményt foganatosítottak volna ellene. Az ORFK
hétfőn egyébként egy hónapra kikérte a büntetés-végrehajtástól a
férfit. Thaisz Andrea hozzátette
azt is, hogy a rendőrség igen sok
jogi hibát követett el. Az ügyvéd

Rendeletben döntött a kormány arról, hogy a Debreceni
Egyetem agrárgazdasági és vidékfejlesztési kart, az egri Eszterházy Károly Főiskola gazdasági
és társadalomtudományi kart létesíthet. - A kedvezménytörvényhez kapcsolódó diákigazolványok átadásával foglalkozó
megyei közigazgatási hivatalok
számát a kormány kilencről
13-ra növeli, ezzel is folyamatossá téve az okmányok átvételét közölte Borókai Gábor.

RÖVIDEN

Schröder-Medgyessy eszmecsere Berlinben

Martonyi búcsúzott
REYKJAVIK (MTI)

tagozaton 8 ezren tanulhatnak
majd. - Főiskolai képzésben 35
ezren vehetnek részt, míg egyetemeken 21 ezer 500-an, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben 5 ezer 500-an tanulhatnak államilag finanszírozott keretek között - közölte a
szóvivő. Mint elhangzott, a kormány döntött arról is, hogy a
2002-2003-as tanévtől, azaz
szeptembertől az egy hónapra
felvehető diákhitel legmagasabb
összege 21 ezer forintról 25 ezer
forintra nő. - Ezáltal az egyetemisták és főiskolások élete, életkörülményei javulhatnak - mutatott rá Borókai Gábor.

é r t e t l e n s é g é n e k a d o t t h a n g o t az-

völgyi László, a z O r s z á g o s R e n d -

zal kapcsolatban is, hogy az
ORFK vért és hajmintát akart
venni
Horváth
Szilárdtól
DNS-vizsgálat
elvégzéséhez.
Megemlítette, hogy Horváth ezt
nem engedte meg. - Nem értem
miért kellene a férfinak tisztáznia magát, ha nem gyanúsítják mondta az ügyvéd hétfőn.
•

őr-főkapitányság kommunikációs igazgatója. Elmondta, hogy
Horváth Szilárd élt mentességi
jogával és nem tett tanúvallomást. A 28 éves Horváth Szilárdét a rendőrség összefüggésbe
hozta a múlt héten csütörtökön
elkövetett véres móri bankrablással.

Újból megtagadta a tanúvallomást Horváth Szilárd, akit a
nyomozók kedd délután akartak
meghallgatni - közölte Garam-

A pénzintézet tájékoztatása
szerint a május 9-ei rablás pontos kárértéke 7 millió 356 ezer
480 forint.

•

GRESHAM-ÜGY:
MEGSZŰNT A NYOMOZÁS
Bűncselekmény hiányában megszüntette
a
Gresham-palota
ügyében befolyással üzérkedés
bűntette alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított
nyomozást az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága. Tavaly
november 15-én a Magyar Demokrata című hetilapra hivatkozva a Magyar Nemzet című
napilap közzétette, hogy 1998
őszén, V. kerületi szocialista önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe, összesen 100
ezer dollárt ajánlott fel Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt családi vállalkozásának a Roosevelt téri luxusszállodát építő Gresco Rt.
NÓGRÁDI-PER
A Nógrádi-ügyben kedden befejeződött a tanúk meghallgatása,
a következő július 2-i tárgyaláson iratismertetést követően várhatóan sor kerül a perbeszédekre, elsőfokú ítéletét pedig július
9-én hirdeti ki a Pesti Központi
Kerületi Bíróság. A vádirat szerint Nógrádi hamisan állította
Pintér Sándor belügyminiszterről, Szabó Iván volt pénzügyminiszterről, Lezsák Sándor országgyűlési képviselőről és Boross Péter volt miniszterelnökről, illetve
a fiáról, hogy bűnös kapcsolatban állt az olajmaffiával és pénzt
fogadott el bűnözőktől.
FELHŐSZAKADÁS
Az eddigi adatok szerint 60-80
millió forintra tehető a hétfő esti
felhőszakadás okozta kár a Tolna
megyei Nagykónyiban, ahol két
épület lakhatatlanná vált. A
völgyben helyenként másfél méteres víz mosta a házak falait.
KÓSA KONTRA BLIKK
Helyreigazításra
kötelezte
a
Blikk című napilapot a bíróság
abban a perben, amelyet Kósa
Lajos, Debrecen fideszes polgármestere
kezdeményezett.
A
Blikk címlapon köteles közzétenni: valótlanul állította, hogy
Kósa Lajost szolgálati Audijában
egy örömlánnyal tetten érték, továbbá a Blikk valótlanul állította,
hogy Kósa Lajos prostituáltak
szolgáltatásainak igénybevételéért pénzt adott, illetve ígért.
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Göncz Árpádot a Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává avatták

Elmennek
a nővérek

Sokat tanult a diákoktól
A hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként a Szegedi
Tüdományegyetem
fogadta
díszdoktorává Göncz Árpádot.
A korábbi köztársasági elnök
negyedszázaddal ezelőtt műfordítást tanított a szegedi bölcsészkar angol szakos diákjainak.
„Göncz Árpádnak, a műfordítónak és anglistának, aki államférfiként sem feledkezett meg hajdani munkahelyéről, kollégáiról
és diákjairól, s aki nemcsak
szakemberként, de egész életével
mutatott nemes példát mindnyájunknak." Ez olvasható azon
a díszdoktori oklevélen, amelyet
tegnap délelőtt nyújtott át
Göncz Árpádnak a Szegedi Tudományegyetem rektora. Mészáros
Rezső az universitas karainak
vezetői, oktatói, hallgatói és több
szegedi közéleti személyiség jelenlétében, az egyetem tanácsának rendkívüli ülésén adta át a
kitüntetést.
A felsőoktatási
intézmény
dísztermében tartott ünnepségen Berta Árpád, a bölcsészettudományi kar dékánja méltatta
Göncz Árpád életútját. Elmondta, hogy az egykori államfő - aki
ezt a tisztséget tíz éven keresztül
töltötte be - 1978 és 1982 között
az egyetem angol tanszékének
fordító- és tolmácsképző szakán
heti rendszerességgel tartott órákat a műfordítás elméletéből és
gyakorlatából. - Későbbi politikai pályája során sem felejtette el

KALOCSAI KATALIN
Kevesen vannak. Nincsenek elegen. Mondják: csak a megszállottak maradnak a pályán. A nővérkék, ha az ország nyugati részében van szerencséjük lakni, akkor ausztriai kórházakba viszik át
tudásukat, ha kis hazánk rosszabbik felén élnek, akkora bevásárlóközpontokba, butikokba mennek. Pénztárgép elé ülnek, pult
mögé állnak, kedves vásárlót szolgálnak, s nem azokat, akiknek
szolgálatára szól a jogosítványuk.
Kevesen vannak, messze nem elegen. Minden hazai kórház nővérhiánnyal küzd, s retteg attól, hogy azokat is elveszíti, akik eddig még kitartottak. Mert naponta kérdés: a maradók meddig bírják azt, hogy két-három ember helyett robotoljanak, három műszakban, kőkeményen, minimálbér közeli fizetésért.
A középkorosztálynak
már se kedve, se mersze, se ereje váltani.
Ám ha ők nyugdíjba mennek, nem marad a betegágyak mellett
ápoló.
A fiatalok nem választják ezt a hivatást. Szegeden három éve
nem indulhat ápolónőképzés, mert nincs jelentkező. Az idén az
országban mindössze 203 ápolónő végez, de már most biztosra
vehető, hogy nem mindegyikük marad tanult
szakmájában.
Nem vonzó a fehér köpenyesek világa, mert ennyire még soha
nem volt leértékelve a gyógyítói hivatás: anyagilag, presztízsét tekintve egyaránt.
Ezért vannak kevesen a nővérek, s belátható időn belül nem
lesznek elegen.
Göncz Árpád díszdoktori oklevelével.
Szegedet, rendszeresen érdeklődött az egyetemről és lehetőségeihez képest segítette az intézményt. Köztársasági elnökként
többször nyitotta meg a JATE
tanévét - mondta a bölcsészkar
vezetője.
Az idén nyolcvanéves Göncz
Árpádot jó néhány külföldi egyetemen - így például Bolognában,
Brüsszelben,
Connecticutban,

Oxfordban és Új-Delhiben - választották díszdoktorrá, Magyarországon azonban a szegedi egyetem az első, ahol ebben az elismerésben részesült. A díszoklevél átvétele után kék-fekete színű talárt öltve mondott köszönetet a kitüntetésért. - Nagyon
örülök, hogy itt kaphattam díszdoktorátust, ahol a legnehezebb
mesterséget, a tanítást művel-

Országosan 83 ezren kértek eddig diákhitelt

Ma még igényelhető
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ma, szerdán kérhető utoljára az erre a félévre
adható diákhitel. Emellett ma 2 ezer 226
egyetemi, főiskolai hallgató először juthat
hozzá az igényelt pénzhez. Velük együtt így
országosan már több mint 83 ezer diák kért
hitelt. Májusban további 1144 hallgatónak
jár még az egy összegű utalás. Október óta
13,7 milliárd forintot osztottak szét az egzisztenciális problémák enyhítésére. A félév
során az utolsó kifizetés június 14-én lesz.
Abban az esetben, ha az igénylő még ebben
a félévben szeretne hitelt kapni, akkor legké-

Fotó: Schmidt Andrea

sőbb ma postára kell adnia a kérelmét. Ha ezt
követően postázza a levelét, a Diákhitel Központ Rt. már csak a következő félévre tudja
figyelembe venni a kérést.
A postahivatalokban összesen 120 ezer hiteligénylési csomagot adtak el eddig. A gyorsabb ügyintézés érdekében a különféle változások bejelentésére kidolgozták az úgynevezett módosító adatlapot, melyet a postákon
lehet megvásárolni.
A központ honlapjáról - www.diakhitel.hu
- ingyenesen letölthető egy olyan adatlap,
melyet néhány kisebb változtatás esetén elfogadnak.

hettem. Bár azt hiszem, többet
tanultam a hallgatóimtól, mint
ők tőlem, az mindenesetre biztos, hogy nálam jobban tudtak
angolul. Hiszen ők professzoroktól tanulták a nyelvet, én pedig
magamtól a börtönévek alatt. Ide
mindig szívesen jövök, otthon
érzem magam önök között mondta Göncz Árpád.
HEGEDÚS SZABOLCS

Ferenczy Lajos
Amerikában is
akadémikus lett
Az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia közgyűlésén tagjai sorába választotta a
szegedi Ferenczy Lajos egyetemi tanárt, az
MTA rendes tagját. Az SZTE Mikrobiológiai
Tanszékének Akadémiai Dijjal, Állami Díjjal, Szent-Györgyi Albert-díjjal kitüntetett
72 esztendős professzora úgy vélekedett: egy
ilyen magas tudományos elismerés nemcsak
egy ember munkájának megbecsülése. Ferenczy Lajos kutatási területe a genetikai információátvitel a mikroorganizmusokban.
Kutatásait 1968-tól egy éven át az Amerikai
Egyesült Államokban végezhette.

Hamarosan
a nyár,

újra itt
szezonnyitó

klíma-akciónkkal
várjuk

Önt!

Egyes „RAS" sorozatú
TOSHIBA splitklímák
szaküzletünkben
külön árkedvezménnyel
kaphatók,
a készlet erejéig!

Szolgálatásaink:
•
•
•
•
•
•

árusítás
telepítés
üzemeltetés
karbantartás
szerviz
szaktanácsadás

TOSHIBA
LÉGKONDICIONÁLÁS

Hivatalos márkaképviselet:
SZEGED, Római krt. 23.
Telefon: 62/421-533
Fax: 62/421-637

A modern ápolás módszertanának megteremtője, Florence
Nightingale születésnapja, május 12-e az ápolók nemzetközi
ünnepe. Mivel e nap az idén
vasárnapra esett, ezért tegnap
köszöntötték Csongrád megye
kórházaiban a betegek és orvosok segítőit.
A deszki kórházban az idén első
ízben rendezték meg az ápolóknak szóló tiszteletadás ünnepét,
lutalmazni szerényen tudtak,
néhány ezer forintos vásárlási
utalványt adhattak csak az 5
igazgatói dicséretben részesített
nővérkének.
A szegedi kórház vezetői már
évek óta megtisztelik ápolóikat
azzal, hogy május 12-e környékén megköszönik munkájukat.
Egy főigazgatói dicséret mellett
21-en kaptak jutalmat, közülük
Dvornik László, a sebészeti osztály és ambulancia ápolója, aki
27 éve van a pályán. Mint mondja: máig örömöt talál az elesett
emberek segítésében. A mindennapos
lelkiismeret-furdalás
azonban munkál benne, mert a
gondjaira bízott betegekkel nem
tud eleget foglalkozni. - Kétszer
annyi ápolóra lenne szükség a sebészeten, mint ahányan vagyunk
- mondja. Az ötvenágyas sebészeten, ahol naponta több frissen

Hasonmásra vetődtek
a kommandósok
Folytatás az 1. oldalról
A kommandós akció célpontja, a
21 éves Faragó Róbert Pálmonostorán él. Mivel ismerte a legfrissebb híreket - miszerint a hozzá
hasonló kinézetű Farkas Róbertnek feltételezhetően n e m volt
köze a móri gyilkossághoz - , kissé félve ugyan, de elmesélte,
hogy barátjával, a szintén pálmonostori Berényi Róberttel csütörtök délután Bakson ismerősöknél jártak, majd két korcsmában
is megfordultak. Fölidézte, hogy
az egyik szórakozóhelyen néhányan árgus szemekkel figyelték
őket. Igaz, aznap este látta a televíziós híradásokban a körözött
férfiakról készült grafikát, de fel
sem merült benne, hogy hasonlít
az egyik feltételezett tettesre.
Ezért is lepődött meg annyira,
mikor péntek délután 2 óra táj-

műtött páciens várja a segítséget.
20-25 betegre 2-3 nővér jut.
Ilyen arányok mellett a fürdetésre, a gyógyszerbeadásra, az ágytálazásra szűkül a betegekkel való
foglalkozás. Dvornik László két
gyermeket nevel, közel harmincéves munkaviszony után havonta nettó 55-65 ezer forintot visz
haza. Egyik gyermeke sem készül egészségügyi pályára.
Seregély Viktória, a belgyógyászati osztály nővére, aki szintén
jutalmat kapott, úgy vallja: már
nem is a kevés fizetés és a rossz
közérzet a pályaelhagyás oka. Az
ápolókat az is elkeseríti, hogy
sok beteg „köszönöm" nélkül

MORZSIK JÁNOS

HÖK-elnökök: a felmérés méltatlan az egyetemhez

Vizsgálatot kezdeményez a nagy
port felvert egyetemi kérdőív
ügyében nyolc HÖK-elnök a
Szegedi Tüdományegyetemen.

Seregély Viktória és Dvornik László.

ban a pálmonostori házuknál
megjelentek a nyomozók, és az
elmúlt két napjáról faggatták. A
rendőrök udvariasak voltak vele,
csakúgy mint a barátjával. Utóbb
Faragó Róbert megtudta, hogy a
falujában készenlétben álltak a
kommandósok, ám a bevetésüket nem rendelték el.
A hasonlóság
minimálisra
csökkentése érdekében Faragó
Róbert levágatta a haját. A kényszerű frizuraátalakítást azért
sem bánja, mert ma Tapolcán
megkezdi a sorkatonai szolgálatát. Mivel a kiképzés után minden bizonnyal a hódmezővásárhelyi laktanyába kerül, örül annak, hogy lapunkból megtudják
Csongrád megye lakói, hogy ő
külsőleg is csak alig-alig hasonlít
a móri tragédiával kapcsolatban
körözött Farkas Róbertre.

Vizsgálat indulhat
a kérdőív ügyében

Ápolók szomorú napjai
A klimatizálás területén is
több mint 10 éve
a lakosság szolgálatában...

Bakson és Pálmonostorán is keresték a gyilkosokat

Fotó: Miskolczi Róbert

megy el. A 25 éves ápolónő, aki
hét éve dolgozik a kórházban,
pár é w e sokkal több örömöt lelt
munkájában, mint manapság.
Úgy érzi, a betegek „megtanulták", hogy annyira becsüljék az
ápolókat, amennyire a társadalom becsüli őket.
Viktória is azt tartja, mint kollégája: a betegekre kevés idő jut,
ha megfeszülnek sem tudnak a
lelkükkel is törődni. A belgyógyászaton a 15 helyett 8 szakképzett nővér dolgozik. Egy ember kettő helyett dolgozik, három
műszakban, a minimálbérnél
alig többért.
K.K.

Amint arról lapunkban már
többször beszámoltunk, a felmérésben egyebek mellett azt tudakolták, hogy a diákok hajlandók
lennének-e tüntetni a tandíj bevezetése ellen, illetve összecsapnának-e a rendőrséggel, ha az fel
akarná oszlatni a demonstrációt.
A Fiatal Baloldal szegedi szervezete közleményben tiltakozott a
Szegedi
Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) és a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány által kezdeményezett, hallgatói aktivitást szondázó felmérés egyes kérdései ellen.
Tegnap nyilatkozatot juttatott
el szerkesztőségünkhöz az SZTE
kari hallgatói önkormányzata
nevében nyolc HÖK-elnök. Ebben azt írják: nem értenek egyet
azzal, hogy az SZTE EHÖK neve
alatt „ilyen, a politikai hangulatkeltésre alkalmas, a rendőrhatóságot burkoltan rossz színben
feltüntető kérdőív kerülhetett kidolgozásra".
Az egyetemen működő hallgatói önkormányzatok vezetőiként kijelentik, hogy a felmérés
tartalmáról semmilyen tudomá-

suk n e m volt, az abban foglaltakkal n e m értenek egyet. A
HÖK-elnökök elítélik, hogy „az
egyetem, így a hallgatók pénzét
is méltatlan, a hozzáértők szerint szakmailag erősen kifogásolható, sok hallgató ellenérzését kiváltó kérdőívre használták
fel". A diákvezetők a szegedi
egyetem és hallgatói jó hírének
védelme érdekében kezdeményezik az eset kivizsgálását az
egyetem vezetésénél. A nyilatkozatot nyolc kari HÖK-elnök
írta alá a tizenegyből. így Farkas
Attila, az orvosi,Nagy Zoltán, a
bölcsészettudományi, Zsák Péter, a természettudományi, Kovács Kata, a gazdaságtudományi, Kecskeméti Éva, a gyógyszerész-tudományi, Laki Zsolt,
az élelmiszer-ipari, Roskó Bernadett, a zenekonzervatóriumi,
valamint Bíró István, az egészségügyi főiskolai kar hallgatói
önkormányzatának elnöke. A
tiltakozók közül hatan
az
EHÖK elnökségének
tagjai.
Nagy Zoltán lapunknak elmondta, hogy az EHÖK tizenkét tagú elnökségének szerdai
ülésén valószínűleg megtárgyalják és vizsgálják majd az ügyet.
Értesüléseink szerint a kari dékánok is aggályosnak tartották,
tartják a kérdőívet.
SZ. C. SZ.
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A ságvárisok szerint nem volt nehéz a tegnapi matek írásbeli

A tanár is félt a vizsgától
Tanárok és diákok is egyetértettek abban, hogy a matematika érettségi vizsga feladatai
nem voltak túlzottan nehezek.
Volt olyan diák, aki már kilenckor kilépett az iskola kapuján.
A szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium érettségizői negyed tizenkettőkor már nagy csoportokban gyülekeztek az iskola
kapuja előtt, a barátok megvárták egymást, s ellenőrizték: vajon ugyanarra az eredményre jutottak-e a matematika érettségi
feladataiban.
A jókedvűen és megkönnyebbülten csacsogó diáklányok egyike épp kabalájának, Bertalan
mackónak kalandjait mesélte a
többieknek: a nagy reggeli kapkodásban otthonmaradt, teljes
kétségbeesésbe taszítva ezzel
gazdáját, s a gondos anyuka hiába hozta be az iskolába, a szigorú
rendszabályok miatt a portán ülte végig a nyolc órakor kezdődő
érettségit.
- Öt feladatot megcsináltam, a
tételt viszont nem tudtam. A
kettes megvan, de elég az, mert a
külkeren szeretnék továbbtanulni, s a nemzetközi kommunikáció szakra csak töriből és egy
nyelvből kell felvételizni - fedte
fel jókedve okát Varga Enikő.
Igács János nehezebb feladatokra
számított: - A legnehezebb feladat is könnyű volt, igaz, én kicsit elrontottam. A tétel durva
volt, de amit lehetett, azt kiírtam
a függvénytáblázatból, ha arra
kapok két pontot, akkor már jó mondta.
A távozó diákok szinte mind-

Matematika írásbeli után.
egyike röviden megbeszélte a folyosón álló igazgatóhelyettessel,
Kovács István matematikatanárral, hogy hogyan sikerült a dolgozat: - A gyerekek szavaiból is tűnik, hogy jók voltak a feladatok,
természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki tökéletesen
megoldotta őket. Voltak olyan
apró buktatók, amikre oda kellett figyelni: például az egyik feladatban a kör ívét adott arányban osztó pontokkal kellett dolgozni, s ez a gyengébb tanulók
számára nehezen megfogható mondta a tanár úr két rövid megbeszélés között.
- Én is féltem az érettségitől
néhány gyerek miatt. Minden

POTOLT RADNOTI-VERS
A középiskolákban használt szöveggyűjtemények közül az egyikben nem szerepel Radnóti Miklós Hetedik ecloga című verse. Pedig ez a mű volt a választható második tétel a hétfői magyar nyelv
és irodalom érettségin. - Több iskolából is felhívtak minket, hogy
a Hetedik ecloga című vers nincs benne a szöveggyűjtemény
199l-es kiadásában - tájékoztatta lapunkat Pongrácz László, az
Országos Közoktatási Értékelési Vizsgaközpont (OKÉV) főigazgató-helyettese. Ezt a szöveggyűjteményt már többször is átdolgozták, most azt keresik, melyik évtől hiányzik belőle a szóban forgó
Radnóti-vers.
Egyetlen gimnáziumban vagy középiskolában sem okozott nagyobb gondot a vers pótlása. Az OKÉV-től azt a választ kapta minden telefonáló iskolaigazgató, illetve tanár, hogy nyugodtan cseréljék ki a köteteket, vagy ha ez nem lehetséges, verseskötetekből
fénymásolják ki a Hetedik eclogát. Ahol az 199l-es szöveggyűjteményt használták, ott tovább dolgozhattak a diákok.

Fotó: Schmidt Andrea

osztályban vannak olyanok, akik
akár márciusban is levizsgázhattak volna, ugyanakkor vannak
olyan tanítványaim, akiknek az
érettségi dologozatát félve veszem a kezembe. Reméljük, hogy
mindenkinél meglesz a kettes tette hozzá, aztán kérdőn nézett
az egyik távozó lányra: hogyhogy
csak most indul haza, amikor
már fél kilenckor befejezhette
volna a dolgozatírást?
Tanítványa ugyanis kiemelkedő matematikai versenyeredményei miatt felvételi nélkül bekerült már a műszaki egyetemre,
de hát az érettségit neki is meg
kellett írnia. A gimnáziumi
érettségi feladatai neki csak ujjgyakorlatok.
- Az eredményeket május
• 30-án függesztjük ki az iskolában, de a végső javítás eredménye nem titkos, nincs értelme a
titkolózásnak. Aki 25-én megkérdezi, hogy hányas lett a dolgozata, annak megmondhatom
mondta búcsúzóul Kovács tanárúr.
Dobi János igazgatót két napja
nem lehet elérni telefonon: - Az
írásbelik ideje alatt idegen nem
léphetett be az épületbe, telefonhívást sem kapcsoltak. Szeged
legtöbb iskoláját rendőrök is átvizsgálták a biztonság érdekében. A magyar és matematika
érettségik teljes nyugalomban
folytak - tájékoztatott.
W.A.

I S
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Keresik a tűz okozóit
A környékbeliek egészsége nem forgott veszélyben a Sándorfalvi úti hulladéklerakó-telepen vasárnap keletkezett tűz miatt. A szakemberek
gyanúja szerint gyújtogatás történt.
Tolólapos munkagépek túrtak földréteget a Sándorfalvi úti hulladéklerakó telepen még füstölgő szemétkupacokra, így tegnap délutánra teljesen elfojtották a vasárnap délelőtt keletkezett tüzet. Szabó
Ferenc, a Szegedi Környezetgazdálkodási és Hulladékhasznosítási Kht. igazgatója szerint erős a gyanú, hogy szándékosan gyújtották meg a szemetet.
- Nagy melegben öngyulladás is előfordulhat, de
ilyen esetben csak kisebb szakaszokon lobban föl a
tűz, amelyet a szél esetleg továbbvihet. Itt azonban
több száz méter hosszú darabon, egyszerre kapott
lángra a vegyes hulladék, amelyben sok műanyag is
volt - értékelte a helyzetet az igazgató.
Az igazgató kifejtette még, hogy nem csupán az
égő műanyagokból fölszabaduló gázok veszélyesek,
hanem a tökéletlen égéssel a levegőbe kerülő korom, szénmonoxid és más összetevők is.
A füst magasra csapott ugyan, s a változó széljárással még Kiskundorozsmáig, valamint Sándorfalván- át Dóc irányába is eljutott, de az eddigi hírek
szerint senki sem betegedett meg. Darázs Sándor
sándorfalvi polgármesternél sem panaszkodtak a
település közelében terjengő korom- és gázfelhő
miatt.

Közös borozás után lángra akarta lobbantani

évfolyamon '75-ben. A találkozó
apropója, hogy harminc évvel ezelőtt kezdték el az iskolát.
AZ OXIGÉN MINT ÉLETERŐ
A stabilizált oxigén mint természetes életerő címmel tart előadást dr. Kohári József. A rendezvény szerdán 18 órakor kezdődik
Szegeden, a Bibliotéka könyvtárban (Kálvária sugárút 14.).

Závada Pál dedikál
Új, Milota című regényét dedikálja ma Szegeden Závada
Pál.
Závada Pál. a tótkomlósi születésű író, aki szociológusként
aratta elsó irodalmi sikerét, amikor megírta Kulákprés című szociográfiáját, páratlan dolgot mú-'
veit.
Egymás után két különleges
családregénnyel ejtette rabul a
legszélesebb olvasóközönséget.
Az 1997-es születésű ladviga
párnájának és a mostani Milotának igazi sikere volt és van. Mindenkinek tetszik. A ladviga párr

nájában a férj naplójába írta bele
a maga emlékeit a feleség, kettejük történetét széljegyzetelte a
fiú, s a háromfelöl összeálló képben, három nyelv, háromféle beszédmód összjátékában gyönyörködhetett az olvasó. Most a 67
éves Milota György afféle testamentumban meséli el élete történetét, amivel a 34 éves Roszkos Erka emlékei szövődnek öszsze, s az 1997-es pünkösdöt keringik körül.
Závada Pál ma, 15-én 17 órakor dedikálja Milota címú regényét a Fókusz Könyváruházban
(Szeged, Tisza L. krt. 34.).

kttnyvAruliAz

H-6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
www.fokuszonline.hu

MA, 17 ÓRAKOR
ZÁVADA PÁL
DEDIKÁL
Telefon: (+36 62) 420-624
Fax: (+36 62) 424-789
e-mail: fokusz.6zegedOlira.hu

Szilágyi Tamás, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség környezetellenőrési osztályvezetője a füst miatt érkező lakossági panasz után
azonnal a helyszínre sietett, s csaknem éjfélig figyelte a történteket. A tűzesetről értesítette a katasztrófavédelmi hatóságot és a népegészségügyi
szolgálatot is. Rosszullétről szóló bejelentésről
nem érkezett hír.
A füst összetételét a környezetvédelmi hatóság
nem tudta mérni, mert nem rendelkezik a helyszíni ellenőrzéshez szükséges „mobil imissziós mérőeszközzel."
A Sándorfalvi úti hulladéklerakó-telep külső részeit hamarosan állandó őrszolgálat védi a további
gyújtogatásoktól (amint arról lapunkban is beszámoltunk, másfél hete ugyancsak gyanús körülmények között fogott tüzet a szemét). A kapuőrök eddig is rendszeresen körbejárták a húszhektáros telepet, de a jelek szerint szigorúbb ellenőrzés kell. A
hatalmas terület bekerítése a tapasztalatok szerint
nem célszerű. A dróthálót egyszerűen ellopták, de
amíg megvolt, addig sem tartotta vissza a betolakodókat.
Szándékos gyújtogatás a közelmúltig nem fordult
elő; a korábbi tüzeket óvatlan guberálók okozták. A
környezetgazdálkodási kht. alaposan kivizsgálja az
ügyet, s ismeretlen tettes ellen följelentést tett a
rendőrségen.
NY. P.

a házigazda

házát

Felgyújtotta vendéglátója kamráját
Felgyújtotta a házigazda fáskamráját Szegeden egy italozó
társaság egyik tagja a hét elején.
A tűz gyorsan továbbterjedt a
szomszédos lakóház barkácsmúhelyére, ahol további pusztítást okoztak a lángok.
Szegeden, a Fodor-kertben lévő
Lőcsei utca 16. lakójához alkalmi látogatók érkeztek a hét elején. A csapat az egyik közeli boltban vásárolt némi bort.
Selenszky Tibor házigazda férfi
elmondása szerint hárman hat
liter bort ittak meg. A társaság
egyik tagja ekkor eddig ismeretlen okból úgy döntött, felgyújtja
házigazdája lakását. A férfinak
még volt annyi ereje, hogy bezárja otthona ajtaját, de azt már
nem tudta
megakadályozni,
hogy vendége égő újságpapírt hajítson az udvaron álló melléképületbe. A kamrában tüzelőnek
szánt parketta volt, ami gyorsan
lángra kapott. A szomszéd épületben pedig barkácsmúhely állt.
- Gyorsan terjedtek a lángok.
A férjem azonnal kihozta a két
gázpalackot, nehogy még nagyobb tragédia történjen - idézte
fel a hétfő éjszakai tűzeset ré-

HIREK
KÁVÉHÁZI TALALKOZO
„Mire (nem) vittük!" címmel találkozót szerveznek a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1975-ben végzett évfolyam
hallgatóinak. A Közéleti Kávéház
keretében május 17-én, pénteken este 6 órára várják az egykori
hallgatókat a MTESZ Kígyó utcai székházában. Mintegy háromszázan végeztek a nappali
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A PENZNEK MINDEGY,
H O G Y K Ö N N Y E N JÖTT-E, VAGY SEM.
EGY BIZTOS: K Ö N N Y E N MEGY.
H A C S A K RÁ N E M BÍRJUK A MARADÁSRA.

A Konzumbanknál úgy kötheti le a családi megtakarításokat, hogy kedvező feltételekkel vehesse
ki, amikor valóban mobilizálni szeretné pénzét.

Rácz Ferenc műhelye tetejéről próbálta megfékezni a gyorsan terjedő lángokat.

Fotó: Karnok Csaba

misztő emlékeit a telekszomszéd, Rácz Sándorné.
Az asszony fia, Ferenc, hogy
mentse, ami menthető, a lángoló
tetőre mászott fel, onnan próbálta megfékezni a lángokat. A ház
lakói szerint sokkal nagyobb tragédia is történhetett volna. A
barkácsműhelyben végül több

mint 150 ezer forintos kár keletkezett. A tűzoltók két órán át
küzdöttek a lángokkal. A gyújtogatónak sikerült elmenekülnie a
helyszínről. A Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai keresik
az elkövetőt, aki ellen rongálás
miatt indítanak majd eljárást.
A. T. J.

Figyelem
aveszely
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt
veszély fenyegeti a gabonát.
Támad a lisztharmat és a helminthosporium!

Az Artea biztosan megtérülő
befektetés gabonában!
Széles hatásspektrumú gombaölő szer
gabonafélékben!
javasolt dózisa: 0,5 I /ha

Lakossági b e t é t e k * :

Az Artea a gabonabetegségek széles köre ellen véd,
amely hatásos lisztharmat, szeptória, helminthospórium, rozsdabetegségek és kalász fuzárium ellen.

Családi Bankszámla Visa Electron vagy Classic bankkártyával (EBKM 3,75 -7,389%), Devizabetét.

KONZUMBANK
Call Center: 0 6 - 4 0 - 3 6 0 - 3 6 0
*A részletes leírást az Üzletszabályzat és a Hirdetmény tartalmazza.

További információért hívja:
Syngenta Kft.: (+36 1) 488 2260
Dobai Tibor Dél-Magyarországi területi vezető
telefon: 06 20 366-5302

syngenta

Ismert ügyvéd
a vádlottak padján
Bűncselekmények elkövetésével vádolnak egy szegedi ügyvédet, aki ellen a Szegedi Városi
Bíróságon jelenleg is (olyik eljárás, másfél éve pedig már jogerősen elítélték egy büntetőügyben. Az ügyvéd ellen a megyei
kamara több eljárást is kezdeményezett az országos kamaránál.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szegedi Városi Ügyészség közés
magánokirat-hamisítással,
valamint adócsalással vádolja
Szeged egyik legismertebb ügyvédjét, F. Istvánt. Ugyanebben az
ügyben további két személy is
érintett: az ügyészség álláspontja
szerint a másod- és harmadrendű vádlottak bűnsegédek voltak.
Cs. Istvánt és P. Lajost köz- és
magánokirat-hamisítással
és
adócsalással vádolják.
F. István a nyomozás - és a
vádirat - szerint valótlan adatokat tartalmazó adásvételi szerződésekkel megszerezte több ingatlan és egy pavilon tulajdonjogát,
valamint saját nevére számos ingatlant vásárolt, amiket még aznap, vagy néhány nappal később
jelentős felárral értékesített. Az
ügyvéd az eladott ingatlanok
után nem fizetett adót.
A Csongrád Megyei Ügyvédi
Kamara főtitkára, Könczöl László elmondta, hogy tudnak F. Ist-

ván ügyvéd ellen folyó büntetőeljárásokról, erről az érintett és a
Csongrád Megyei Főügyészség is
tájékoztatta őket. F. István ellen
több fegyelmi eljárást is kezdeményeztek, azonban elfogultság
miatt nem helyben, hanem az
Országos Ügyvédi Kamaránál,
amiket az országos kamara határozata alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi
Kamara folytat le. Még egyik
ügyben sem hoztak döntést.
Könczöl László arra a kérdésre,
hogy az érintett az újabb vádirat
benyújtása után továbbra is gyakorolhatja-e ügyvédi tevékenységét, azt válaszolta: - A legalább
három év szabadságvesztéssel fenyegetett ügyekben érintett ügyvédeknek függesztik fel a praxisát. A főtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a jogerős
ítélet meghozataláig mindenkit,
tehát F. Istvánt is megilleti az ártatlanság vélelme.
F. Istvánt korábban, 2000. október végén a Bács-Kiskun Megyei Bíróság magánlaksértés vétsége és jelentős kárt okozó rongálás bűntett elkövetése miatt
jogerősen pénzbüntetésre ítélte.
A Szegedi Városi Bíróságon jelenleg számviteli fegyelem megsértése és magánokirat-hamisítás miatt folyik eljárás az ismert
szegedi ügyvéd ellen. Az előbbi
egyébként bűntettnek, az utóbbi
vétségnek számít.

HÍREK
WEÖRES SANDOR-EST
Színpadi játékkal, élő zenével
gazdagított Weöres Sándor-estet
láthatnak az érdeklődők az Ú j
Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület előadásában május
16-án, csütörtökön este 8 órától
az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi utca 1.).
SZERETET NÉZŐPONTOK
A KÁVÉHÁZBAN
Szeretet néző-pontok címmel
Molnár Ferenc pszichiáterrel és
Krémer Sándor filozófussal rendeznek beszélgetést ma, szerdán
18 órától a Juhász Gyula Művelődési Központ dísztermében a
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Közéleti Kávéház programsorozatának részeként. A háziasz szony: Madarász Klára főiskolai
adjunktus
BETEGJOGI TANÁCSKOZÁS
A betegjogokról és a daganatos
betegek fájdalomkezeléséről lesz
szó azon a konferencián, amit
Szegeden, a Tisza Szállóban rendeznek. A csütörtökön délután 2
órakor kezdődő kétnapos tanácskozáson jogászok, orvosok, igazságügyi orvosszakértők tartanak
előadásokat a betegek, illetve az
orvosok jogairól, a rákbetegek
fájdalomcsillapításának jogi és
orvosi kérdéseiről.

Öt nyelven beszélő szegedi keramikus az utcán

Garázslakó hajléktalanok
Autók helyett hajléktalanok pihennek néhány szegedi garázsban. Az Állomás utcában öt
nyelven beszélő keramikus harmadmagával lakik az egyik beton építményben.
Csirkepörkölt illata terjengett
késő délután a most épülő szegedi patológia szomszédságában.
Az Állomás utcai garázssoron
csak pár autó éjszakázik. Az ajtók előtt néhol méteres gaz burjánzik. Látszik, hogy nem, vágy
nem eredeti céljainak megfelelően használják az építményt. Az
egyik garázs előtt azonban egy
kikötött szánhúzó kutya ugatja
az idegent, a közelében álló fekete fazékban pedig rotyog a vacsora.
Erdélyi Márta keramikus öt hónapja költözött ide. „Házát" volt
barátjával és egy 64 éves hölggyel
osztja meg. - Két szoba, hallos
lakást hagytam ott a férjemnek,
mert már nem bírtam a sorozatos veréseket - panaszolta. A nő
karja most is be van kötve, arcán
pedig apró sérülések nyomai.
Igaz, ezeket nem az urának köszönheti, hanem leesett a kerékpárjáról.
Erdélyi Márta neve talán ismerős a szegedieknek. A hölgy edényeit, táljait, vázáit már több
művelődési ház, galéria is bemutatta. A főiskola műhelyében
égették ki a műveket. - N e m
elég, hogy engem vert, de a munkáim nagy részét is összetörte a
férjem - folytatta. Ráadásul azért
hagyott mindent a párjára, hogy
a két gyereküknek meglegyen
mindene és tanulhassanak. A 19
éves fiú és a 22 éves főiskolás
lány szinte naponta találkozik
anyjukkal.
Az Állomás utcai garázst lakói
havi 8 ezer forintért bérlik. A tu-

A garázssor előtt a szabadban fő az étel.
laj tudja, hogy n e m kocsi áll benne, de nem érdekli. A lényeg,
hogy pontosan fizessenek. Átmeneti otthonukat úgy ahogy lakájossá varázsolták. Velük szembe épül a patológia. A munkásoktól kaptak hatalmas fóliákat,
hogy ne ázzanak be, valamint a
szigetelőanyag maradékát is elhozhatták. A „szobában" padlószőnyeg van, a franciaágyon alszik Márta és egykori barátja, a
heverőn pedig a néni. Fürdőszoba nincs, az építkezés kútjából
kapnak vizet.
Az egykori NDK-ban három
évig tanuló és németből középfokú nyelvvizsgát szerző, angolul,
franciául, arabul és latinul is jól
beszélő keramikus vezeti a háztartást. - Az ebédet én főzőm a

Algyőn a főtérről
Rendkívüli ülést tart Algyő képviselő-testülete holnap, csütörtökön
13 órától a polgármesteri hivatal tanácstermében.
Az ülés napirendjén elbírálják a Főtér 14 lakásos épületének kivitelezéséhez beérkezett ajánlatokat, valamint döntenek a volt Lóversenypálya feltöltésének I. üteméről és a Szabad strand létesítésének
lehetőségeiről.

Menekülés a megvadult Kurcából
Folytatás az 1. oldalról

A kenuban maradt srácok előtt
aztán elsötétült az ég. A víz és a
levegő hőmérsékletének különbsége miatt hirtelen rendkívül párás lett a levegő, és a fiúk már azt
sem tudták, hol járnak, az orru-

Az é l e t m e n t ő tűzoltóknak a fiúk megköszönték a segítséget.
kig is alig láttak, miközben szakadt az eső, kutyák ugatták a
partról őket. A kenuból az állatok hirtelen fenevadaknak tűntek. A srácok megijedtek. A partra mentek, és a náluk lévő mobiltelefonról először a rendőrséget
hívták, de nem sikerült kapcsolatot teremteni. Aztán a szegedi
tűzoltóságon csörgött a 105-ös
szám, onnan a szentesi kollégákat riasztották: Szita Sándor és

Szikora József tűzoltó Kálmán
Rajmund vezetésével rohamcsónakba ült.
A tűzoltók hétfőn este háromnegyed kilenckor a volt vetőmagkutató állomástól lefelé három
kilométerre találták meg a fiúkat, akik akkor már segítségért
kiabáltak. A ruhájuk átázott, de
az ijedtségen kívül bajuk nem
esett. Telefonon felhívták a szüleiket, akik ebben az időben tel-

eszméletemet és a klinikán tértem magamhoz - emlékezett
vissza. A soron nem ő az egyetlen, akiben kárt tett a rettenetes
hideg. A tőlük nem messze lakó
férfinak az egyik lábát le is kellett
emiatt amputálni. Márta volt barátja sem teljesen egészséges. A
bonctanon dolgozott mint beteghordó és a belélegzett vegyszerektől asztmát kapott, leszázalékolták.
- Már n e m maradok itt sokáig.
Hajléktalanszállásra nem megyek, mert nem bízom meg bennük. De nem kell félni, csomó címem van, ahol meghúzhatom
majd magam - fejezte be Márta
beszélgetésünket, és visszament
megkavarni a pörköltet.
KORMOS TAMÁS

Május végéig lehet átszállíttatni a hozzátartozókat

Veszélybe került három kamasz fiú a viharban

A négyszemélyes hajó ötfős legénységének egyik tagja, Erik akkor kezdett el aggódni, amikor
megjelent az égbolton egy sűrű
fekete felhő, ami szakadó esőben
oszlott szét. Dörgött az ég, villámlott. Hirtelen a villám belecsapott a közeli nádasba, ami kigyulladt, de az égből jövő víznek
köszönhetően nem terjedt tova.
Am érezhetően emelkedett a vízszint, a hidak alatt egyre nehezebben lehetett áthaladni.
A víz szintje valóban sokat
nőtt hétfőn - erősítette meg a
srácok benyomását Ötvös Mihály, az Ativizig szakaszmérnöke
- , hiszen a Szentestől délre eső
községben elkezdődött az öntözés, és a Kurcából kiemelt vizet
pótolni kellett, így a kenu eleve
tizenöt centiméterrel magasabban „járt". Körülbelül két-három
milliméter csapadék is hullott,
így helyenként akár húsz centiméterrel is több volt a csatornában, mint délelőtt. A Stammer-hídnál az a két fiú, aki korábban ott szállt be a hajóba, elbúcsúzott a csapattól és hazament.

szabadtéri konyhában, a néni pedig besegít a takarításba - mesélte. Rezsit nem kell fizetniük,
amit nem is tudnának a kevéske
rokkantnyugdíjból (27 évnyi
munkaviszony után 30 ezer forint) és segélyből. A Mátyás téri
papokhoz járnak, tőlük hoznak
gyertyát, hogy villany hiányában
ezzel világítsanak. Emellett szerény reggelit és vacsorát is kapnak a plébánián.
A „családhoz" tartozik még Lady, egy kétéves szánhúzó kutya. Valaki kiverte az utcára, megsajnáltam és befogadtam - mondta
Márta. Sajnos, most még nem
tud agyagozni, mert tavaly karácsonykor a mínusz 25 fokos hidegben megfagytak a kezei. - Teljesen kihűltem, elvesztettem az

Fotó: Karnok Csaba

Felszámolják
a Gyevi temetőt
Néhány napon belül megkezdik
a szegedi Gyevi temető felszámolását. Azokat a holttesteket,
amelyeket családtagjaik nem
szállítanak el más temetőbe,
közös sírban helyezik el.
Június elején megkezdődik a Szegedet csaknem kettőszáz évig
szolgáló Gyevi temető felszámolása. A sírkertet már a hetvenes
évek közepén zárták be, a terület
tulajdonosa, a felsővárosi plébánia pedig már több mint egy éve
hirdeti a hozzátartozóknak: családtagjaik esetleges exhumálásáról és más temetőbe elhelyezéséről május 31-éig gondoskodjanak.
A temetkezési törvény értelmében azokat az elhunytakat,
akiket a megadott határidőig
nem exhumálnak, és nem helyeznek el más sírkertben, közös
sírban kell végső nyugalomra helyezni.
- Aggódok a hozzátartozóim
maradványai miatt - panaszolta
a Dorozsmán élő Kovács Miklósné, akinek számos rokona nyugszik a Gyevi temetőben. - Sajnos
nincs pénzem az exhumálásra és
az újratemetésre, így biztos, hogy
tömegsírba kerülnek a rokona-

im. Remélem, hogy valahogy
majd jelzik a közös hant sírkövén az ott nyugvók nevét, hogy
egy szál virágot még letehessek a
temetőben, ha már újratemettetni nem tudtam őket.
Tóth Alajos, a felsővárosi plébánia vezetője elmondta: a temető felszámolását n e m a plébánia,
hanem a területet megvásárló
cég fogja elkezdeni. Az exhumálás végső határidejét egyébként
országos napilapokban és a hozzátartozók rokonaival levélben is
közölték, ám ennek ellenére sem
ürítették ki az összes sírt.
- A törvénynek megfelelően
kegyelettel kell azokat a maradványokat kezelnünk, amelyeket
a felszámolás kezdetéig sem szállítanak el. Az itt maradó csontokat közös sírban helyezzük el mondta a Tóth Alajos. - A jogszabály azonban nem írja elő,
hogy minden ott nyugvó nevét
fel kell tüntetnünk.
A' plébánostól
megtudtuk,
hogy a közeli határidő ellenére
még nem cserélt gazdát a terület,
bár van komoly érdeklődő. Tóth
Alajos elmondta, hogy a vásárló
lakóparkot épít majd a felszámolt sírok területén.
I.SZ.

Fotó: Tésik Attila

jes nyugalomban a tévét nézték
otthon. Eriket és Mátét elengedték a túrára, de a másik három
fiú szüleinek hozzájárulásáról
nincs pontos információ.
A srácok különböző iskolába
járnak, a pályáról ismerik egymást: mindannyian rajonganak
a fociért. Közös szenvedélyük a
játék. Bizonyos: a kenutúra is
közös élményük marad.
BLAJ IÓ GABRIELLA

Informatikai nap
MUNKATÁRSUNKTÓL
Jelentős fejlődés indult el a szociális igazgatás területén, valamint
önálló szakmává is vált az ágazat. Ezért tegnap a szegedi városházán szociális igazgatási és informatikai napot rendeztek. A
Szociális és Családügyi Minisz-

térium az önkormányzatokat segíti úgynevezett mintahelyek kialakításában. Ezek segítségével a
szociális szférában
dolgozók
könnyebben megismerhetik a
különféle informatikai berendezéseket, illetve háttéranyagokat
is készíthetnek egy-egy szociális
esethez, ügyhöz.
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A választ keresse a K&H Bankfiókokban!
Fiókcímek:
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Szentes. Kossuth u. 17/a. Tel.: 63/312-366
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* Április 1 -jétől. ötéves kamatperiódusra.
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márkakereskedője:

• Haszonjárművek teljeskörű javítása,
műszaki vizsgáztatása
• Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata
• Alkatrész értékesítés
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GARDÉNIA

Telefon: 62/549-400 Fax: 62-549-401
E-mail: posta@porscheszeged.hu
Az akció a 2002-c* moddlévO Golf ét Passat Kemélyaulók 2002. áprllli 29. ulén k&ieil
szerződéseire visszavonásig érvényes.
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Vezet a magas vérnyomás
Szegeden az elmúlt esztendőben is többen haltak
meg, m i n t amennyien születtek - olvasható a városi tisztiorvosi szolgálat 2001 -et értékelő, a lakosság
egészségi állapotát, s az azt befolyásoló tényezőket
elemző jelentésében.
Az országos adatok szerint hazánkban a 65 éves
kor előtt bekövetkező halálozásban a legnagyobb
szerepet a keringési rendszer betegségei játsszák.
Ezeknek előidézője a legtöbb esetben a magas vérnyomás. A szegedi háziorvosoknál tavaly a betegek
25 százaléka jelentkezett ilyen tünetekkel, 9 százalék szívproblémák, 5 százalék agyérbetegség miatt
fordult a családorvosához.
Az országos adatok azt mutatják, hogy az emésztőrendszer kóros elváltozásainak csaknem fele
májbetegség, aminek oka legtöbb esetben az alkoholizmus. Szegeden a páciensek 2 százaléka májbetegség, 2 százaléka rosszindulatú daganat miatt
állt háziorvosi gondozás alatt tavaly. A családorvosok jelentése szerint a gondozottak 15 százaléka reumatológiai betegségben szenved.
A legtöbb betegség hátterében a helytelen életmód,
az egészséget veszélyeztető táplálkozás, a dohányzás, a mozgásszegény életvitel, az alkoholfogyasztás és nem utolsó sorban a stressz keresendő.
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Fábiánsebestyénben többfelé pályáztak

Messziről vonz az iskola

A szegedi tisztiorvosi szolgálat elemző értékelése
szerint a fertőző betegségek közül Csongrád megyében a legmagasabb a szalmonellafertőzések száma.
Szegeden az elmúlt évben 57 új tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak. A betegek jelentős része 40
évesnél idősebb.
A tisztiorvosi szolgálatnak tavaly is gondot jelentett a tetvesség. A szegedi ANTSZ illetékességi területén egy olyan iskola van, amelybe szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek járnak. Itt is több
alkalommal végeztek fejtetűszűrést, illetve kezelést, de látványos eredményt nem értek el a szülők
ellenállása miatt.
Megállapították, hogy az óvodák nagy részében
nincs tornaszoba. Az általános iskolákban némileg
jobb a helyzet. A városi önkormányzat az elmúlt
tanévben több iskolában végeztette el az évek óta
esedékes felújítást, karbantartást. Az iskolák többségében van tornaterem, s az intézmények életében egyre nagyobb hangsúlyt kap a tömegsport.
A jelentés kitér a környezetszennyezés okozta ártalmakra. A szegedi levegő nitrogéndioxid tartalma
évről évre magasabb, a szálló por mennyisége gyakran meghaladja a megengedett határértéket. A levegő minőségének javítása érdekében fontos lenne
a járművek korszerűsítése, az utak minőségének
javítása, karbantartása, elkerülő utak építése, a
zöldterület növelése.
K. K.

A szegedi lakosság egészségi állapotáról és az azt
befolyásoló tényezőkről a tisztiorvosi szolgálat az
idén is elkészítette értékelését. Az elemzésből a
legfontosabb mutatókat emeljük ki.
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A község iskolájában összesen h u s z o n h a t gépen t a n u l h a t n a k a diákok.

DM-gratíka
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Negyedévente utaztak a számítógépek Szegvár, Derekegyház,
Mártély és Fábiánsebestyén iskolái között, míg az utóbbi községben a Soros Alapítványnak
köszönhetően maradt kettő
komputer és egy nyomtató.
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Fábiánsebestyén iskolájában kevésnek bizonyult két számítógép
és egy nyomtató, ezért az intézmény pályázatot nyújtott be a
kancelláriához, melynek köszönhetően további tizenkét berendezést nyert. A korszerű géppark mellett egy kevésbé korszerű, de a rendeltetés szempontjából megfelelő további tucat gépen is tanulhatnak a diákok. Ez
utóbbi tizenkét számítógépet
ajándékba kapta az iskola különböző nagyvállalatoktól - mondta

2001

el Faragó Ferenc igazgató. Az iskolába kétszáz gyerek jár, a felső
tagozatosok számítógépes oktatása megoldottnak tekinthető.
Talán ennek is köszönhető,
hogy messzi földről is ide járnak
a diákok, azok is, akiknek papírforma szerint máshol kellene tanulniuk. A dónáti gyerekek például választhatták volna Szentest, az újvárosiak Eperjest, a lajostanyaiak Nagymágocsot és a
gádorosiak magát
Gádorost:
ezekről a helyekről harminc tanuló érkezik naponta Fábiánsebestyénbe.
Az iskola fenntartója, az önkormányzat hozzájárult ahhoz,
hogy kétfelé bontott osztályokban tanulják a gyerekek a nehezebb tantárgyakat, például a magyart, a matematikát és a fizikát.

-20% a (oníineníal® -csoport
gumiabroncsainak árából

eladó-pénztárosokat.

Az eladó-pénztárosokat heti 30 órában tudjuk foglalkoztatni.
Pályázatukat kézzel írott szakmai önéletrajzzal, fényképpel,
értesítési címmel és a megpályázandó állás feltüntetésével
az alábbi címre kérjük (postán vagy személyesen):
073. sz. dm üzlet, Cseh Istvánné területi vezető,
6722 Szeged, Mikszáth K. út 26.

Az osztrák Raiffeisen-csoport tulajdonában lévő és
az egyik legsikeresebb bankként ismert Raiffeisen Bank Rf.
munkatársat keres szentest fiókiába

vállalati

ügyfélreferens
munkakörbe.

Feladatok:
• vállalati finanszírozási tevékenység,
• napi kapcsolattartás az ügyfelekkel.
Feltételek:
• felsőfokú, szakirányú végzettség,
• angolnyelv-tudás, németnyelv-ismeret előny,
• számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel).
• jó tárgyalókészség,
• kreativitás, precíz, megbízható munkavégzés.
Bonkunk biztos munkohelyet, versenyképes jövedelmet és széles körű juttatási
csomagot kínál új munkatársainak.
Ho hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, juttassa el pályázatát {önéletrajz,
bizonyítvány-másolatok, igazolványkép) a munkakör megjelölésével a
következő címre:
Raiffeisen Bank Rt., Szentesi Fiók
6600 Szentes, Kossuth u. 13.
email: hr@raiffeisen.hu

Raiffeisen
X"BANK

Nissan-szervizekben
Nissan-tulajdonosoknak!

és BABARUHABÖRZE

Szegeden, a Kárász utcában
(régi. Oskola utcai boltunk átköltözése miatt)
nyíló üzletünkbe keresünk

Feltételek:
• érettségi vagy szakirányú kereskedelmi szakképesítés,
• jó kapcsolatteremtő készség,
• pénzzel, áruval való felelős bánásmód,
• fizikai munka szeretete.
Előny: 1-2 éves gyakorlat.

akció a

Az egyik csoportba azok a tanulók járnak, akik gyorsabban haladnak a tananyag elsajátításával, míg a másikba azok, akiknek
a mélyebb tudás elsajátításához
valamivel több időre van szükségük, így nyílik módjuk arra, hogy
önmagukhoz képest jobban fejlődjenek.
A falusi iskolákról kialakult
kép szerint az oda járó gyerekek
sok szempontból hátrányt szenvednek a városiakhoz képest. Ezt
kívánta csökkenteni a tantestület, amikor arról határozott,
hogy a szentesi alapfokú művészeti iskola tanárait meghívja az
intézménybe és a diákokat rendszeresen elviszi a városba, ahol a
testnevelésórák keretében úszni
tanulnak.
B. G.

BABANAP

Jó húzás!
Májusi

Fotó: Tésik Attila.

- 2 5 %

a munkadíjból

- 2 5 %

a Nissan-alkatrészek árából (kivéve

A Szegedi Ifjúsági Házban
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.

ih

Május 18-án, szombaton 10-16 óráig
A börzére szeretettel várunk minden
csereberére vágyó kismamát!

a tartozékok)

III •

- 3 0 %

egyes motorolajok árából

^B

Májusban Nissan típusú gépkocsival megéri felkeresni a márkaszervizünket, hiszen fantasztikus
I árengedményekkel várjuk.
ttP
További információkért forduljanak
márkakereskedésünkhöz.
G RWSSAML

A.

„
2 www.nlMan.hu

.

.

Érdeklődni: 62/423-638 Kis Mónikánál 10-16 óráig
A program fő támogatója:

áöbero

„

Ajánlott kenőanyag:

NISS-CARkr.

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 149/A
Telefon: (62) 246-568, 241-885

VIII. Szegedi Borfesztivál
május 16-20. között a Széchenyi téren!
Ünnepélyes megnyitó: május 16-án (csütörtökön) 15.00 árukor
Nyitva tartás: mindennap 10.00 és 24.00 ura kiizolt.
Szeretettel
a jó bort,

Program:
Zenés gyermekelőadás, játszóház és gyermekfelügyelet
Babamasszázs-bemutató és akciós pelenkavásár

hívunk

mindenkit,

« finom éteteket,
egy baráti

aki

a kellemes

szereti
időtöltést

társasággal!

Színpadi műsorokkal várjuk a Imrfrsztivál látogatóit! Szombati
sztárvendégünk Somló Tamás, vasárnap Flipper Oesi várja Önöket
egy fergeteges roek & roll partival I
A III. Szegedi B o r á r v e r é s r e május 17-én,
[téliteken 16 órától kerül sor.
Helyszín: Roosevelt téri Halászcsárda — Roosevelt tér 14.
A Kamura Expo Kft. jó szórakozást kíván minden kedves
vendégének a Vili. Szegedi Borfesztiválon!
Kainaru Expo Kft.
6720 Szeged, Tisza I,. krt, 2-1
Telefon: 62/547 522. 62/N&243
E-mail: info@kamaraexpo.hu

Támogatók: • Szociális és Családügyi Minisztérium
SOLE Hungária Rt. • Nutricia

X?BAgro
AKCIÓ!
VÁSÁROLJON EXPORT KIVITELŰ
MTZ TRAKTORT
BÉKÉS, CSONGRÁD MEGYE MÁRKAKÉPVISELŐJÉTŐL
A LEGKEDVEZŐBB ÁRAKON
MTZ-820:
MTZ-892:
MTZ-952:

2 490 000 Ft MTZ-820.1:
2 999 000 Ft
3 299 000 Ft MTZ-920:
3 349 000 Ft
3 699 000 Ft MTZ-1025:
4 299 0 0 0 Ft
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
Az akció május 15-től a készlet erejéig tart.
Állami támogatás, hitel- és lízingügyintézés a helyszínen.
Az engedmény rövid fizetési határidő esetén érvényes.
További információkért érdeklődjön személyesen vagy
i
telefonon!
Területi referens: Gálik János 30/228-24-59
Békéscsaba, Kétegyházi út 28.
Tel./fax: 66/444-016

Tisza-party
A DELMAGYARORSZAG

ES A D É L V I L Á G

MELLÉKLETE

FIATALOKNAK • SZERKESZTI

A makói Koósz Szilviát másodszor választották meg diákpolgármesternek

Nem készül politikusnak

HELYSZÍNEKET ÉS JAVULÓ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT ÍGÉR-

SÁGI ÖNKORMÁNYZATOT VEZETŐ TIZENHÉT ESZTENDŐS, CSINOS KÖZÉP-

NEK A SZERVEZŐK A TIZEDIK, JUBI-

ISKOLÁS LÁNY SZERETNÉ FELRÁZNI A FIATALOKAT.

A diákönkormányzat egyébként elsősorban szórakoztató
programokat szervez a fiataloknak. Rendeztek már műveltségi
vetélkedőt, graffitiversenyt, középiskolai kosárlabda-bajnokságot és persze működtetik az ifjúsági klubot. Legutóbb a városnapi diákpárbaj lebonyolításában vállaltak szerepet. Mindehhez a „felnőtt" önkormányzat
nyújt támogatást, no meg a különböző pályázatok. Bár a ma-

idei legjobbjait hozzák el a Pannon Praktikum világzenei nagyszínpadra, ahova meghívták Ceseria Evorát, Femi Kutit, és többek közt fellép még a The Klezmatics, Mory Kanté, Natacha Atlas, a Boban Markovié Orkestar,
a Baaba Maal, a Radio Tarifa.
A rendezők elmondták: nagy
hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások minőségének továbbfejlesztésére és a környezetvédelemre. Az eddigi tisztálkodási lehetőségeken túl az idén hat új
víztakarékos
zuhanykonténert
állítanak fel 36 zuhanyozófülkével. További új mobil ivókutakat
létesítenek, és rendbe hoznak
három, már évek óta nem használt kutat is. A sajtótájékoztatóra készített háttéranyagból kiderül, hogy fejlesztik a közvilágítást, és még nagyobb gondot fordítanak a sziget takarítására.
A szervezők bővítik a külső
buszjáratok számát, további csomagmegőrzőket nyitnak, és az
értékek védelmére ebben az évben is lehet biztonsági jeladókat
bérelni majd. Az írásos tájékoztató tartalmazza: felújítják a zajvédő sátrakat, és fokozzák a sátrak zajszigetelő-képességét. A zenekarok és az egyéb produkciók
hangerejét műszerek segítségével úgy állítják be, hogy a lakókat
ne zavarják a kiszűrődő hangok.
A Sziget Fesztiválra 3000 forintba kerül majd a napijegy, májustól június közepéig pedig 12
ezer forintért lehet elővételben
hetijegyet vásárolni. A szervezők
továbbra is bíznak abban, hogy a
főváros vezetése díjmentesen adja át számukra a Hajógyári-sziget
területét. Kérdés kapcsán tették
hozzá: ha Budapest vezetése
máshogy döntene, akkor emiatt
emelni kellene a jegyárakat.

ZETKÖZI SZTÁRT, ÚJ PROGRAM-

KOOSZ SZILVIA - ÉS MÁSODSZOR IS MEGVÁLASZTOTTÁK. A VÁROSI IFJÚ-

LEUMI SZIGET FESZTIVÁLRA, AME-

kói diákönkormányzat nem tétlenkedik, a régi-új ifjúsági polgármester szerint továbbra is az
okozza nekik a legnagyobb fejtörést, miért olyan nehéz érdeklődőket toborozni egy-egy programra. - Mindenki panaszkodik, hogy nincs egy normális
szórakozóhely a városban mondja - , a legtöbben céltalanul lófrálnak üres óráikban, és
legfeljebb a hétvégi diszkót várják. Ennek ellenére, ha meghirdetünk valamit, legyen szó bármilyen laza, jópofa dologról, kevesen jönnek el.
Szilvi azt mondja, képviselőtársaival együtt szívesen fogadja
az arra vonatkozó ötleteket: mivel lehetne megfogni, felrázni a
fiatalságot. A makói diákpolgármester tizenhét esztendős és a
Juhász Gyula Szakközépiskolába jár. Harmadikos, humán
szakcsoportban tanul, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy
egészségügyi képzésben részesül. Tanulmányi eredménye sa- :
ját bevallása szerint változó.
Egyébként gyakran jár bulizni, l
szereti a jó társaságot, a barátokat és a beszélgetést, a sétát.
Noha már általános iskolás korában is az osztály szószólójaként tartották számon, és diák- :
polgármesterré választása előtt
is tagja volt az ifjúsági önkormányzatnak, egyáltalán nem
tervezi, hogy felnőttként politikusi pályát választ majd. Most
úgy gondolja, gyerekekkel szeretne foglalkozni - valószínűleg
• Koósz Szilvia hétszáznegyvenöt szavazattal lett a makói ifjúsági önkormányzat
bölcsődei gondozó lesz.
vezetője. (Fotó: Gyenes Kálmán)

SZABOLCS

Még több program
lesz a Szigeten
MINDEN EDDIGINEL TOBB NEM-

MÁSODSZOR INDULT IDÉN DIÁKPOLGÁRMESTER-JELÖLTKÉNT MAKÓN

A makói ifjúsági önkormányzatba minden iskola két képviselőt delegálhat. A testületet a
diákpolgármestcr vezeti, akit
közvetlen szavazással választanak meg a városban tanuló fiatalok. Aki
diákpolgármester
szeretne lenni, annak először is
össze kell gyűjtenie legalább
száz ajánló aláírást, aztán meg
kell nyernie a választást - magyarázza Koósz Szilvia, akinek
immáron ez másodízben sikerült. Ezúttal ugyanúgy két ellenfele volt, mint tavaly. A választáshoz természetcsen a kampány is hozzátartozott: a szavazás előtti napokban csapatával
együtt ő is végigjárta a makói iskolákat, és a nagyszünetekben
az udvaron, egy padra vagy asztalra állva mondta el, mihez kéri diáktársainak bizalmát. Barátai közben szórólapokat, lufikat
és édességet osztottak. Szilvi
szerint sikerének titka az, hogy
jószerével minden iskolában
vannak ismerősei, akik végül
mellé állították a választók
többségét: összesen hétszáznegyvenöt voksot kapott.

HEGEDŰS

LYET JÚLIUS 31-E ÉS AUGUSZTUS
7-E K Ö Z Ö n RENDEZNEK MEG AZ
ÓBUDAI HAJÓGYÁRI-SZIGETEN.
BUDAPEST (MTI)
A fesztivált beharangozó budapesti sajtótájékoztatón Gerendai
Károly, a főszervezők egyike elmondta: méltó módon fogják
megünnepelni a „tizedik Szigetet", amely még nagyobb, még
jobb lesz, mint az előző években.
Beszámolt arról, hogy az idén az előző év tapasztalatai alapján
- a tavalyi 60 ezer helyett, 65
ezerben maximálták a napi látogatók számát.
Az ugyancsak főszervező Müller Péter Sziámi az új programhelyszíneket sorolva közölte: kialakítanak egy világzenei falut, a
Rádió C nevét viseli majd az új
romasátor, létrehozzák a Petőfi
Csarnok Folkszínpadot és a Petőfi csárdát. A latin-amerikai és
afrikai országok kultúráját az afro-latin színpadon mutatják be,
lesz tehetségkutató színpad, és
debütál a különleges fény- és
színtechnikát ötvöző Luminárium.
A Pepsi nagyszínpadon - az eddigi visszaigazolások alapján fellép a Cure, a Fbxlp, a Muse, a
Die Toten Hősen, a finn HIM zenekar, ezenkívül a Stereo Mc's, a
Herbalizer, a Kosheen és a
Transglobal Underground ad
koncertet.
A szervezők szerint a világzene

SZABÓ IMRE

(•wrfi)
forrát: Sziget Kft.

Sztársztori Michael Jacksonnal
Fekete vagy fehér? Ő az a művész, akiről ez nem
dönthető el egyértelműen. A Jacksons Five egykori imádott kiskölyke, Michael egész karrierjét
bogarasnál bogarasabb ötletek övezték. Előbb kifehéríttette bőrét, majd hisztériásán elkezdett
félni mindenféle betegségtől. És amikor már
megszoktuk tőle, hogy csak fekete maszkban
hajlandó utcára lépni, előállt újabb ötletével:
megfertőzte az Anthrax vírus. Mindezek ellenére azonban neki is lehetnek normális, „emberi"
megnyilvánulásai.
Michael Jackson, a pop egykor szebb napokat

is megélt királya sosem rejtette véka alá, hogy
szeretne még gyerekeket. Bár már van neki kettő
ápolónő feleségétől, Debbie Rowe-tól - bár elég
sokan furcsállják és a genetika csodáinak tartják
a két fehérbőrű gyereket - , nemrég titokban
örökbe fogadott egy kisfiút. A félvér baba egy hónappal ezelőtt érkezett a popsztár Neverland nevű farmjára, a legnagyobb diszkréció közepette,
így a kétéves Prince és a négyéves Paris mellett
egy harmadik apróság is futkározhat majd a
2000 holdas birtokon.

^
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RANDIZOK FIGYELMÉBE! TOVÁBBRA IS VÁRJUK LEVELEITEKET. UGYANÚGY
HIRDETHETTEK, MINT EDDIG. A MELLÉKELT ÁBRÁT VÁGJÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ ÜZENETET TARTALMAZÓ, NÉVVEL, CÍMMEL ELLÁTOTT BORÍTÉKRA. NEVETEKET, CÍMETEKET TERMÉSZETESEN NEM KÖZÖLJÜK, AZ
ÜZENETEK TARTALMÁÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A BORÍTÉKRA
ÍRJÁTOK RÁ: RANDI-ROVAT!

UGYANOTT, UGYANAKKOR
A „Keresem az igazit" jeligére
üzeni a „Komoly és tartós" jeligéjű lány: Ha a találkozó nem jött
létre a ballagások miatt, találkozzunk a hirdetés megjelenését követő
szombaton,
ugyanott,
ugyanakkor!
TAVASZ
29 éves, 153 cm magas, sovány,
vékony testalkatú lány vagyok.

Dolgozom. Szeretnék megismerkedni egy korban hozzám illő fiúval, akivel közös programokat
szervezhetnénk. Ha szeretnél velem megismerkedni, akkor gyere
el az üzenet megjelenését követő
napon Szegeden a Víztorony téri
virágüzlet elé. Legyen nálad egy
szál virág, nálam egy újság lesz.
Ha nem jó a hely vagy az időpont, írj „Tavasz" jeligére!
SÁRGA RÓZSA
A „Romantika" jeligéjű fiúnak

K

^

I

V

L

I99ft 1997 199R 1999 7f\f\f\ ?ÍM1

RANDI-rovat

Erdeigyümölcs-íze
les-íze
lesz a kék kólának
Iának
gélkedő kólapiac fellendítése
A Pepsi-Cola bejelentette, hogy a gyengélkedő
érdekében augusztusban bemutatja erdeigyümölcs-ízesítésú
eigyümölcs-ízesítésú kék kóláját. Riválisa, a Coca-Cola májusban a Vanília
Vanilla Coke-kal rukkol elő.
A Morgan Stanley felmérése szerint az: amerikaiak 72 százaléka szíIY\T PIyxr
i>neit A
A Pepsi
Ppnei
vesen kipróbálná a Vanília Coke-ot, vagy
egy i'iif«iit-«i
újfajta PPepsit.
előző újitása, a cseresznyés-citromos Mountain Dew Code Red nagy
sikert aratott, diétás változatát nyáron dobja piacra a cég.
Az új Pepsit átlátszó palackban forgalmazzák majd, hogy a kék szín
jól látható legyen. A Reuters szerint az ital kívülről leginkább az S. C.
Johnson egyik ablakmosó folyadékára emlékeztet. Ugyanakkor a Pepsinél nem ez az első kék ital, hiszen a cég tulajdonában van a többek
között kék színben is kapható Gatorade energiaitalt gyártó Quaker
Oats Company.
A Coca-Cola bejelentette, hogy Diageo Plc-től és a Pernod Ricardtól
megvásárolja a Seagram Mixcrs üzletágát, és a Pernot Ricardtól megveszi a Seagram név nemzetközi használati jogát. A Pernod Ricard és
a Diageo decemberben vásárolta meg a Seagram-márkákat a Vivendi
Univcrsaltól. A Coca-Cola a vásárlással megszerzi a Seagram tonik-,
gyömbér- és ásványvízmárkáit.

T.K

m/te

üzenem: 27 éves, 156 cm magas, komoly gondolkodású, de
végtelenül vidám természetű,
kedves, szegedi lány vagyok.
M u n k a mellett én is tanulok.
Szeretem a r o m a n t i k u s sétákat, az őszinte beszélgetéseket,
a jó hangulatú kirándulásokat.
Egy őszinte és komoly kapcsolat reményében írok neked. Ha
felkeltettem az érdeklődésed,
találkozzunk az üzenet megjelenése u t á n i szombaton, du. 5

órakor a szegedi Hősök kapujánál, vagy írj „Sárga rózsa" jeligére. A találkozásunkra egy
ilyen újságot viszek magammal.
REMÉNY
A „Pecsétgyűrű" jeligéjű fiúnak
üzenem: 20 éves, 167 cm magas,
vásárhelyi lány vagyok. Az érdeklődési köröm megegyezik a
tiéddel. Már régi vágyam egy
őszinte, komoly kapcsolat. Ha
szeretnél velem találkozni, írj
helyet és időpontot a „Remény"
jeligére!
VAKÁCIÓ
Vásárhelyi, 19 éves, 165 cm magas, csinos, szőke, kék szemű középiskolás lány vagyok. Szeretnék megismerkedni egy olyan,
korban és magasságban hozzám
illő fiúval, akivel el tudnék menni diszkóba, társaságba. Ha szeretnél velem találkozni, írj „Vakáció" jeligére!

•
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T I S Z A - P A R T Y *

Második szülinapját ünnepelte a Heaven 's Drínk a szegedi Rock Klubban

A könyvkötő, az ápoló és a váltókezelő
A BALLAGÁSOK ELŐESTÉJÉN ÜNNEPELTE MÁSODIK SZÜLETÉSNAPJÁT A
SZEGEDI HEAVEN'S DRINK EGYÜTTES A ROCK KLUBBAN. EZT A ZENEKART
AZ KÜLÖNBÖZTETI MEG A TÖBBI FIATAL SZEGEDI EGYÜTTESTŐL, HOGY KIZÁRÓLAG SAJÁT SZERZEMÉNYEKET ADNAK ELŐ, LEGINKÁBB DALLAMOS
ROCKZENÉT, S EZEKHEZ MAGYAR SZÖVEGEKET ÍRNAK. DÉR ISTVÁNNAL, AZ
EGYÜTTES ÉNEKESÉVEL FELLÉPÉSÜK ELŐTT BESZÉLGETTÜNK, S KÖZBEN
SZÓT KÉRTEK A TÖBBIEK IS: MÓRICZ FERENC BASSZUSGITÁROS, LANTOS
LAJOS GITÁROS ÉS KOVÁCS TAMÁS, A DOBVERŐK GAZDÁJA.
- Éppen két esztendeje
alakultatok meg?
István: - A Heaven's Drink körülbelül tíz éve alakult, de közben egyszer-kétszer már feloszlott. Feri mindegyik formációban
benne volt, s az ő ötlete nyomán
kezdtük újra két éve. Lajos
'95-96-ban már játszott az
együttesben, de én és Tamás sohasem.
Ferenc: - A P. H. együttesben
játszottam Istvánnal, ő ült a dobok mögött, és néha énekelt is.
Összetalálkoztunk Lajossal, s elkezdtünk próbálni, gyakorolni.
Lajossal nagyon könnyű együtt
dolgozni, mert rengeteg ötlete
van. Nagyon egymásra találtunk, termékeny a csapat: volt
olyan próbánk, ahol nyolc számot megírtunk. Igaz, abból csak
a két legjobbat tartottuk meg.
- Mindig csak saját szerzeménnyel álltok színpadra ?
Ferenc: - Soha n e m játszottunk feldolgozásokat! Akik ott
vannak a koncertjeinken, azok
csak a mi zenénk miatt jönnek
el.
István: - Plakátok és különösebb hírverés nélkül is sokszor

teltházas koncerteket adunk itt,
a Rock Klubban. Ez adta a bátorságot, hogy jelentkezzünk különböző nyári fesztiválokra. Jártunk
Tokajban, idén Százhalombattán
a (unkies előtt fogunk játszani,
júliusban a Petőfi Csarnok sörkertjében lépünk fel többször.
- Ki írja a dalszövegeket ?
István: - Eddig közös munka
eredménye volt, de mostanában
én írom őket egyedül. Nagyon
fontos a mondanivaló, ezért csak
magyarul énekelek. A szövegek
rólunk szólnak, a mi élményeinkről, s néha versszerűek is talán.
Ferenc: - Néha én is hozok
szövegeket. A zenét viszont Lajos szerzi: a próbán elkezd játszani egy dallamot, beszállunk
mindannyian, és elejétől végéig
eljátsszuk a számot. Még egyszer
elismételjük, hogy megmaradjon
az emlékezetünkben - és kész.
Lajos: - Talán az a titok, hogy
sok jó téma jut eszembe, ebben
vagyok erős. Ők pedig kiegészítenek, „jól alám tudnak rakni",
ahogy mondani szoktuk.
- Ez inkább ösztönösen
működik, vagy a zeneórákon
tanultakon alapul?

•

A szüli napi koncerten a tavalyi bundát felváltó egységes, piros szerelésben lépett fel az együttes. (Fotó: Schmidt Andrea)

István: - Én 18 éve dobolok, elvégeztem a zeneiskolát, és a konzervatóriumba is jártam másfél j
évig. Magamtól kezdtem el énekelni, erre nem tanított senki.
Ferenc: - Egyik fellépésük előtt j
a barátaim sírtak, hogy nincs
basszusgitárosuk. Erre viccből
mondtam, majd leszek én a j
basszusgitárosuk. Az sem volt
gond, hogy előtte csak fényképen
láttam ilyen hangszert. így kezdődött a pályafutásom. Előtte

persze már le tudtam fogni
akusztikus gitáron néhány hangot, de azt is egyedül tanultam.
Tamás: - Apukám dobos, hatéves koromban kezdett el tanítgatni, mert észrevette, hogy a
gyereke tehetséges, „ráharapott a
dobverőre". Lejártam a próbáikra, egyszer csak beültem a dobok
mögé, aztán fellépésekkor is ottmaradtam. Istvántól is sokat tanultam.
Lajos: - Zenész családból szár-

Holnaptól támadnak a klónok
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN KÉT ELVAKULT STAR
WARS-RAJONGÓ NÉGY HÓNAPJA VÁRAKOZIK AZ
EGYIK MOZI ELŐTT, HOGY ELSŐKÉNT KAPHASSON
JEGYET A CSILLAGOK HÁBORÚJA MÁSODIK EPIZÓDJÁRA, AMELY IRÁNT NÁLUNK IS NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS.

•

Az új Anakin, Hayden Christensen forgatás közben.

A nagyköltségvetésű filmek történetében elői szőr az amerikai premierrel egy időben kerül
a hazai mozikba a Csillagok háborújának
: második epizódja, A klónok támadása.
: George Lucas, a sorozat atyja semmit n e m
bízott a véletlenre: a sikert többek között rekordmennyiségű kópiaszámmal biztosítja. A
szuperprodukció hazai forgalmazója, az InterCom 38 tekerccsel készül a nézők roha; mára. Közel egy évig találgatták a rajongók,
hogy George Lucas és csapata kit választ
i Anakin, azaz Darth Vader szerepére. Az új
: Anakin, Hayden Christensen 19 éves kanadai színészpalánta, aki a további folytatásra
i is aláírta a szerződést. Christensen a starwars.com-nak adott interjúban mesélt arról
a pillanatról, amikor megtudta, övé a szerep:
: - Éppen felébredtem, amikor a szobatársam
besétált és a kezembe nyomta a telefont. Az

MUSICCLUB

ügynököm és a menedzserem hívott. Már akkor tudtam a jó hírt, amikor beleszóltak a
kagylóba - mesélte Christensen. - Teljesen
döbbenten tántorogtam ki a szobából, egyszerűen n e m hittem el. Először felhívtam az
édesanyámat, közben a szobatársam feltette
a Star Wars zenéjét, és jól felhangosította.
N e m akartam az anyámat lerohanni a hírrel,
de ahogy meghallotta a háttérből a muzsikát,
azonnal rájött, miről van szó - nevette el ma; gát Hayden.
Két elvakult amerikai Star Wars-rajongó
már a hivatalos bemutató előtt négy hónap; pal elkezdte a sorban állást a jegyiroda előtt,
hogy elsőként juthasson be az új epizód vetítésére. John Guth és Jeff TWeiten szabályos
tábort ütöttek a Seattle Cinerama előtt, hogy
ott várják be a b l m első vetítésének kezdetét.
Nálunk, Csongrád megyében ugyan még
j senki n e m táborozott le a mozik előtt, de
Szegeden is nagy várakozás előzi meg a be: mutatót, hiszen már a hét elején több mint
kétszáz jegy elkelt a holnap esti előadásra. : Egész délelőtt szinte megállás nélkül csüngtek a telefonok. Nagyon sokan érdeklődtek a
: film után - mondta Vörösné Séllei Emma, a
: Belvárosi Miniplex vezetője.

A Dugonics utca és a Brüsszeh
körút sarkán szerda este a '60-as,
'70-es évek diszkóhangulata elevenedik meg, csütörtökön a Molnár Dixieland Band lép színpadra, szombaton pedig a Blues Bell
zenekar szolgáltatja a zenét a
funkys-rockos-rollos táncos estéhez.

budapesti énekegyüttes, a Four
C A F E R A D I O 88
A Plazában nyílt új klubban szin- Fathers Singers szórakoztatja a
te minden este élőzene szól. közönséget. Pénteken Live ConSzerdán, azaz május 15-én az FC ga Show címen Mr. Bongo, vaPop együttes muzsikál este gyis Rácz Zsolt acid jazzes zenei
bűvöli
ütőshangnyolctól. A formáció két tagja, alapokra
Wiegand Gyula és Atec mindösz- szer-gyűjteményét. Vasárnap a
sze két gitár segítségével adják Duo Brazil, azaz Sarungi Emőke
elő a szívükhöz legközelebb álló és Polyák Zoltán repít el Rióba a
popslágereket. Csütörtökön, a . temperamentumos latin zene
hónap koncertjén egy négytagú szárnyán.

MISS SAIZAAR

NEKED SZÓL A ZENE!

A.T.J.

Élőzene, dixie és Kosztolányi
OLDTIMER

mazom, négyévesen kezdtem el
hegedülni. A zeneiskolában zongorázni tanultam, de az nem
ment. Utána vettem kezembe a
gitárt.
- A zenélésen kívül mivel foglalkoztok?
István: - A szakmámban dolgozom, könyvkötő vagyok egy
nyomdában. Egy szolnoki és egy
pesti zenekarban is játszom néha. De a legfontosabb a Heaven's.

Ferenc: - A magyar „álomvasutaknál" vagyok váltókezelő,
szerencsére sok szabadidőm van,
ráérek zenélni. Gitározom egy
másik formációban is, de nekem
is ez a csapat a legfontosabb.
Tamás: - A többiekhez képest
nagyon fiatal vagyok, még iskolába járok. Asztalosnak készülök, s közben katonáskodok egy
kicsit.
Lajos: - A szívsebészeten vagyok ápoló és műtőssegéd, most
felvételizem az orvosi egyetemre,
ha az nem sikerül, akkor diplomás ápoló szakra fogok jelentkezni. Mindenképpen diplomás
ember szeretnék lenni.
- A születésnapi koncert után
hogyan tovább 1
Ferenc: - Sok energiánk és pénzünk fekszik a zenekarban, de
egyáltalán n e m bánjuk! Azt szeretnénk, ha maradandó élményt
jelentene egy-egy koncertünk.
Ezért is adunk a megjelenésünkre: tavaly augusztusban a rakparti fellépésünkön is felvettük a
bundánkat, hogy egységes arculatunkat tartsuk. Igaz, m a j d n e m
megsültünk!
István: - Néha megsokasodnak magánéleti problémáink,
Tomi most katonáskodik, de egyszerűen n e m bírjuk abbahagyni a
közös muzsikálást. Előbb csak a
zene miatt voltunk együtt, de aztán barátok lettünk. Erősebb a
kapcsolatunk, mint valaha. Készítünk Pesten egy demót, azzal
keressük majd fel a kiadókat.
Szeretnénk országosan ismertté
válni.

PINCESZÍNHÁZ •
A Horváth Mihály utcai Pinceszínházban csütörtökön este
fél nyolctól látható a SceneHouse angol nyelvű előadása,
S. Berkoff Kvetch című darabja.
Pénteken, szombaton és vasárnap a MASZK és a Pinceszínház közös produkciója kerül
színpadra Számadás/Kosztolányi címmel.

Sulimix - D J Roni

első önálló albuma

DJ Roni Magyarország legfiatalabb DJ-je. Az alig 15 éves gimnazista srác már szakvizsgázott lemezlovas, egy budapesti kereskedelmi rádióban műsora van és emellett óriási bulikat tart a legkülönbözőbb szórakozóhelyeken. Nemrég elkészítette első önálló
mixalbumát is, amelyen a közönség által leginkább kedvelt felvételek ugyanúgy helyet kaptak, mint egyéni kreációi. A megszokott hangzástól eltérő feldolgozásban megtalálható az albumon a
L'Amour Toujours, az ATB Hold You-ja, a Forever in Love és a Baya-Baya is, valamint először itt került mixlemezre a Lasgo Something-ja, amely jelenleg a rádiós listák és a klubok legátütőbb sikere. A dalok kiválasztásában Roni segítségére volt hazánk egyik
legnépszerűbb DJ-je, Náksi Attila, aki producerként is részt vett a
munkálatokban.
T.K.
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K A P C S O L A T O K "

MEGKERDEZTÜK A SZENTESI OLVASOINKAT

Le tudna most érettségizni 7i

NAGY ISTVANNE
kertész:
- Matematikából egészen biztosan nem. Soha nem voltam igazán kimagasló ebből a tárgyból,
inkább a humán tárgyakat szerettem. Esti tagozaton érettségiztem és matekból nagy szerencsém volt, mert a 13-as tételt
húztam és azt kiválóan tudtam,
így sikerült a vizsgám, nem lett
baj.

KIRÁLY JÓZSEF
biztosítási
tanácsadó:
- A matematika nekem semmi
esetre sem sikerülne. Igen komolyan neki kellene feküdni a tanulásnak ahhoz, hogy a mai követelményeknek megfeleljek. Szerintem sokkal többet kell tudniuk ma a diákoknak, mint az én
időmben. Az érettségimen maximális pontszámot kaptam, büszke voltam rá.

VÁSÁRHELY
SÓS REBEKA
Május 14., 6 óra 8 perc, 3000 g.
Sz.: Darvasi Andrea és Sós Gábor (Hódmezővásárhely).
MAKÓ
BÓDI MARTIN
Május 14., 0 óra 5 perc, 3100 g.

KALAPOS KRISZTIÁN
főiskolai hallgató:
- Matekból semmiféleképpen.
Sosem szerettem igazán ezt a
tárgyat, csak annyira tanultam,
amennyire muszáj volt, hogy
tartsam az átlagomat. Történelem-művelődésszervezés szakon
tanulok a szegedi főiskolán,
most fogok államvizsgázni, nem
hiányozna most nekem egy matek érettségi.

Ságváris versenyeredmények

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
GÓLYA EMESE
Május 13., 3 óra 35 perc, 3270 g.
Sz.: Forró Réka és Gólya Balázs
(Szeged).
BALOGH TÍMEA
Május 14., 7 óra 40 perc, 1800 g.
Sz.: Kiss Nikolett és Balogh Tibor (Akasztó).

DALLOS IMRENE
vállalkozó:
- Csokonaiból egészen biztosan
le tudnék érettségizni. Nagyon
szeretem a költeményeit, még
ma is emlékszem némelyikre.
Van egy harmadikos középiskolás és egy húszéves gyerekem is.
Amikor ők tanultak, fél füllel
mindig figyeltem. Ma vállalkozást működtetek, de előtte tizenegy évig voltam könyvtáros.

Sz.: Vas Adrea és Bódi Ferenc
(Makó).
RÁDAI EVELIN
Május 14., 8 óra, 2750 g. Sz.:
Hustyák Rita és Rádai Szilveszter (Magyarcsanád).
SZENTES
TOKODI TIBOR
VIKTOR
Május 13., 9 óra 5 perc, 3540 g.
Sz.: Orgován Erika és Tokodi Tibor (Tiszaföldvár).
GULYÁS TAMÁS
PATRIK
Május 13., 16 óra, 2630 g. Sz.:
Bölcskei-Molnár Mária és (Gulyás Tamás | Derekegy ház).
Gratulálunk!

Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium országos középiskolai tanulmányi
versenyen
részt vevő diákjainak eredményei:
Francia nyelv: OKTV-eredmények: II. kategória 4. helyezett:
Durham Patrick 11. A, tanára:
dr. Józsa György,- 6. helyezett:
Szécsi Diána 11. C, tanáraik:
Kiss Dezső Péter, Marié Feltz; 7.
helyezett: Székely Orsolya 12. F
tanáraik: Pignitzky Beáta, M.
Feltz; a francia két tannyelvű 11.
évfolyamosok versenyén 4. helyezett: Babik Eszter 10. G, 5. helyezett: Klebniczky Márta 10. G

tanáraik: dr. Józsa György. 12.
évfolyamosok versenyén 3. helyezett: Földeák Dóra 11. F, 6.
helyezett: Fogas Eszter 11. F tanáraik: Pignitzky Beáta, Marié
Feltz; frankofon kategória: 1. helyezett: Fehér Anita 11. F, tanára:
Pignitzky Beáta.
Német nyelv: OKTV I. kategória 3. helyezett: Varga Enikő 12.
B, tanára: Rixer Márta.
Olasz nyelv: OKTV II. kategória: 5. helyezett: Kiss Katalin 12.
B, 8. helyezett: Bányai Sarolta
12. C, tanáruk: Veres Ágnes.
Orosz nyelv: OKTV 9. helyezett: Nóvák Tímea 11. C.

In memóriám Kátai Ferencné

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a
levelek, a ielefonhivások mellett szívesen
fogadja a 06-30/218-11-11-es számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

helye, 3 ezer forintnyi gyógyszerbe került a kiskerti ebéd. Mondhatom: a szúnyogok elrontották
az egész ballagást - sms-ezte
Kincsi. (20/9545-918)

KI KELL IRTANI!
Jó lenne, ha a csípésszámlálás
helyett már irtanák a szúnyogokat, mert nagyon sok kellemetlenséget okoztak a családomnak
a hétvégén a rovarok. Ballagási
összejövetelt szerveztünk, ahol
mindannyiunkat megcsíptek a
vérszívók. Én belázasodtam,
volt, akinél begyulladt a csípések

SZEMÉTDÍJKEDVEZMÉNY
)ó lenne, ha már visszaküldenék
a nyugdíjasok szemétdíjkedvezményét! (70/255-3819)

LJeslel
a

K a p c s o l a t

H0R0SZK0P
KOS: Itt a tavasz, s ön még iga7 5 i z á n nem érzi. Vajon mi tereli el a figyelmét ettől a fontos ténytől? Annyi bizonyos, hogy már a tavasz sem a régi, ezt a
bőrén érzi, főleg a kézfején.

A7\

MÉRLEG: Olyan partnere van,
akiben mindig megbízhat és szilárd
lábakkal áll a földön. Ha mégis gondjai vannak, meg kell szabadulnia tőlük, vagy beszéljék meg egy pohár bor mellett.

BIKA: Apró szervi bajaira gyógyír
•
I lenne egy kis mozgás. A hosszú
lustálkodás otthagyta nyomait ízületein, sőt
deréktájon is érezhetőek, pedig eddig észre
sem vette a testét.

V

SKORPIÓ: Ha figyelmesen elol^ > i v a s s a a mai újságokat, fontos információkhoz juthat. Használja fel őket helyi értékük szerint mihamarabb, különben
mások szereznek önhöz képest előnyt.

JVl

IKREK: Pillanatnyilag nem enIgedheti meg magának, hogy költséges nyaralást szervezzen. Gondolatban
azonban arra járhat, amerre szeretne. Bár
ez nem valami vigasztaló.

J k . NYILAS: Egy barátja meglepő hí! rekkel várja. Főnökei olyan megbízást adnak önnek, amelynek elvégzésekor
bemutathatja tehetségét, rátermettségét és
kivillanthatja remek természetét.

^ k I í R Á K : Igazi nagy vállalkozásba
I kezdett, s fontos, hogy végigcsinálja. Játsszon nyílt kártyákkal, pénzügyekben
maradjon mindvégig tisztességes, még ha
az ellenfelek nem is így játszanak.

' BAK: Szerelme váratlanul előáll
T J ^ i a házasság ötletével. Önnek sem
hiányzott egyéb! Nem szeretné megbántani,
de nem tartja szükségesnek. Két ember köteléke sokon múlik, de talán nem ezen.

OROSZLÁN: Elméleti elképzelőseit könnyebben megvalósíthatja,
ha egyik befolyásos barátja segítségét kéri.
Estére menjen el szórakozni a barátaival, és
felejtsen el mindent, ami ma történt.

jfo

VÍZ0NTÖ: Az emberekkel ma
többször összetűzésbe kerül, pedig
nagyon igyekszik elrejteni ingerültségét. Nehezen viseli a megpróbáltatásokat, estére
lehiggad és helyre áll a rend.

SZŰZ: Üzlettársával remekül kiegészítik egymást, s egyre nagyobb
sikereket érnek el együtt. Féltőn vigyázzon
erre a fontos kapcsolatra, nehogy valamelyikük a másik tejére nőjön, fölöslegesen.

HALAK: Érdemes lenne vendége* ^ f k e t hívnia. Telefonálja körbe családja tagjait és természetesen még valakit.
Mindannyiukra ráfér egy kis lazítás, ettől
nem fog összedőlni a világ.

Döbbenten állunk az asztalánál, üres a széke, egy égő gyertya és
egy szál rózsa jelzi, hogy nem jön vissza többé. Kátai Ferencné,
Szilágyi Erzsébet 2002. április 21-én örökre eltávozott közülünk.
A fájdalmas hírt nem hittük el. Hiszen néhány héttel ezelőtt még
itt volt velünk, tervezte a jövőt, készült tanítványaival a tavaszi
versenyekre. Közben jött egy kivizsgálás.
Nem hittük el, n e m akartuk elhinni a végzetes igazságot, amikor a kórházi eredményét közölte velünk: „Gyerekek! befejeztem, vége, nincs tovább, nagyon rosszak a laboreredményeim."
Mindannyian nagyon bíztunk, hogy Erzsike győzni fog, leküzdi
az alattomos kórt. Sajnos nem ez történt.
A makói középiskola elvégzése után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika-testnevelés szakán végzett. Pedagógus pályáját a makói Szent István téri iskolában kezdte mint
testnevelő tanár. Szerette a közösségi munkát, fiatalos lelkesedéssel szervezte tanítványaival a kulturális szemléket, táborozásokat és sok-sok sportversenyt. Tüdta és hitte, hogy csak a közösen végzett, kitartó munka hoz eredményt és sikert tanítványainak, az iskolának és mindannyiunknak. Fáradhatatlan volt, élete
során megmutatta, hogyan lehet a pedagóguspályát élethivatásszerűen megvalósítani, és egy nagy családot összetartani.
Az eltelt több mint 30 év alatt sokszor vitte tanítványait a különböző sportversenyekre. Nagyon sokszor jöttek haza győztesen
a városi, megyei országos versenyekről. A jó szakmai munka
mellett törődött tanítványai lelkével, jellemével is. Olyan kapcsolatot tudott kialakítani a gyerekekkel, hogy azok apró titkaikat is megosztották vele. Mi is számíthattunk tapasztalatára, jó
emberismeretére. Humorával, jókedvével, optimizmusával sokszor átsegített bennünket nehéz pillanatokon. Mindenkinek,
mindennek jutott a szeretetéből: családjának, két kicsi lányunokájának, a gyerekeknek, munkatársaknak, az idősek otthona lakóinak, ahova minden este kisétált.
Élete befejeződött, de tettei, gondolatai tovább élnek tanítványaiban és bennünk.
Emlékét megőrzik a makói Belvárosi Általános Iskola
és Művészetek Iskolája dolgozói és tanulói.

VALASZ

Nincs pénz útra
Válasz a 06-30/453-4956-os telefonszámról küldött sms-ben kérdezőnek:
Csanádpalota nagyközség önkormányzata 1990 decemberében a
Gyöngy-Nap utcában a mészsalak ú t kiépítését vállalta, amelynek
megvalósulását a kérdező sem vitatja.
Az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a szilárd burkolatú
útépítés, az egyes utcákban elkészült útalapok burkolattal történő ellátása, azonban ezen beruházás megvalósítási helyéről és időpontjáról - anyagi fedezet hiányában - döntés ez idáig nem született.
2002. május 8.
Perneki László polgármester,
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Tel.: 62/263-001. Fax: 62/263-105.
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CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Illyés Szabolccsal oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat.
TOVABBRA IS NYARFA
A tegnapi csörögben megjelent
Zavaró nyárfaszösz című írásunkra több olvasónk is reagált.
Elekné
Makóról,
a
62213-856-ról telefonált, mert utcájukban, az Erdő újsoron áll egy
hatalmas nyárfa, amely az egész
környéket beteríti bolyhos magjaival. Telefonálónk keresztlánya, aki szintén az utcában lakik, súlyosan beteg, allergiás kislány, borzasztóan szenved a növényből származó szöszöktől már hetek óta nem mozdulhatott ki otthonról. Telefonálónk
elismeri: egészséges fát kivágni
nem helyes, ám kérdezi: vajon
mi a fontosabb, egy növény, vagy
az emberek egészsége? A rengeteg ember életét megkeserítő
nyárfákról K. Szabó Sándor okleveles kertészmérnök elmondta: a
szösz nem virág, hanem mag. A
20/952-3318-ról telefonáló olvasónk kiemelte: a növénynek csak

a nőivarú egyedei eresztik szélnek a zavaró magvakat, így a fákat telepítőknek figyelniük kellett volna rá, hogy csak a hímivarú példányokat ültessék a városokba.
SERTÉSGONDOK
Szeretnénk, ha 275 forintért
vennék át a sertéseinket - reagált
tegnapi lapszámunkban Árzuhanás a sertéspiacon címmel megjelent írásunkra olvasónk (telefonszám a szerkesztőségben). Telefonálónk beszámolt róla: a
cikkben alacsonynak nevezett
átvételi árnál (a termelők eredetileg 300 forint körüli összegről
szerződtek a felvásárlókkal) még
kevesebbért, kilogrammonként
210 forintért veszik át tőlük ma
az állatokat a feldolgozók.

PANNON GSM

r y y r * Az é l v o n a l .

Nem szociológus, hanem tanár
A Tüntetnél a tandíj ellen című, május 9-én megjelent cikkünkben
fancsák Csabáról, a Szegedi Tudományegyetem Polgáraiért Alapítvány kuratóriumának elnökéről tévesen állítottuk, hogy szociológus.
Jancsák Csaba történelem-magyar-pedagógia szakos tanár. Az érintettől elnézést kérünk.

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

Lajos sugárút 15-17. (a Szilágyi
utca felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374 vagy 104.
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.

LELKISÉGÉLY-SZOLGÁLAT
Tel.: 06-80-820-111.
GYÓGYSZERTÁR
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál
tér 3., este 8-tól reggel 7 óráig.
Tel.: 547-174. Csak sürgős esetben!

HETI POLLENJELENTES
Változatlanul Szegeden a legmagasabb a fűpollenszám az országban!
Szegeden és környékén folytatódott a pázsitfüvek erőteljes virágzása. A hét minden napján az
allergiás határérték felett volt a
füvek virágporszáma. A jelzések
szerint az allergológiai szakrendelések is megteltek szénanáthás panaszosokkal.
Biztatót nem tudunk mondani
számukra, mert régiónkban a
május a pázsitfüvek fő virágzási
időszaka, így a pollenszám - a
gabonafélék, elsősorban a nagyon allergén rozs virágporának
belépésével - még magasabb
lesz.
A szénanáthások kevesebbet
járjanak a szabadban, napközben
ne nagyon tartózkodjanak nyi-

tott ablaknál (csak az esti órákra
csökken jelentősen a napi pollentermelés), hazaérve váltsanak
ruhát.
A füvek virágzás előtti kaszálása a legfontosabb feladat.
Egy más téma: a másik veszélyes pollenallergiát okozó növény, az augusztusban virágzó
parlagfű jó része kicsírázott.
10-15 cm-es, 3-6 leveles példányaikkal találkozhatunk már. Mi
is irthatjuk, nem kell illetékeset
keresnünk! Ahol látjuk, a még
zsenge példányokat tépjük ki! A
kapálás is hasznos, a kaszálás
kevésbé, ui. kaszálás után újra
serken és bokrosodik.
Bővebb információ: www.aero
pollen.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS
EGYETEMI D O C E N S , S Z T E

Allergén

Virágzás

hatás

fázisa

pázsitfüvek

nagyon erős

virágzásban

fenyő

nincs

virágzásban

lórom

közepes

kezdődő virágzás

csalán

közepes

kezdődő virágzás

dió

nincs

elvirágzott

eperfa

nincs

elvirágzott

Növény neve

•
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Ml
5.42 Hajnati gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Kultúrpercek 8.35 Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 172 9.05 11.00 Naprakész magazin 11.05 Az óceán gyöngyei Francia tévéfilmsorozat, 8. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.00 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 13.30 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 14.05 Tengerparti álmok Francia tévéfilmsorozat, 45 46 15.00
Magyarország200215.30Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat. 83 A Broadway királya
16.20 100 kép a XX. századról
17.00 Szószóló
17.30 ...hol nem volt...
18.00 Híradó hatkor
18.15 Esti mese
18.30 A Tenkes kapitánya
19.20 Labdarúgó-vb 19.
25 45 éves az MTV
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 TS Bajnokok Ligája
23.00 Aktuális
23.20 Híradó este, időjárás
23.30 Théma
23.45 Kultúrpercek
23.50 Megérintve Kanadai film.
1.30 Kárpáti krónika
1.40 Vllághíradó

5.50 Jó reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin.
Benne: Faluvilág 9.06 11.50 Délelőtt a TV 2-vel
Benne: 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók
Mexikói filmsorozat 9.45 Rosalinda Mexikói filmsorozat 10.10 Segíts magadon! 10.40 Közvetlen
ajánlat 11.40 Mi, magyarok 11.50 Riviéra Európaifilmsorozat12.40 lemptations Amerikai zenés
film, 2 14.30 Szeretni beindulásig Spanyol-argentinfilmsorozat15.00 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.30 Lucecita Argentin filmsorozat
16.30 Barátok ós szerelmek
17.00 Ciaudia Talkshow
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.10 Jó barátok
19.35 Smallvllle
Amerikai akciósorozat, 2.
20.35 Actlvtty-show Magyarország
legnépszerűbb társasjátéka
21.20 Boros-Bochkor-show
22.20 Játék a halállal
23.20 Jó estét, Magyarország!
23.45 Autótrend 2002
0.35 Háló@világ
1.25 Aktív
2.10 Mi, magyarok
2.30 Vers ájfál után

Állást keres
Állást kinál
Autó
Bútor
Egészségügy
Egyéb

Elveszett
Gépjárművezető-képzés
Építőanyag

Gép, szerszám

Í

Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Könyv
Hirdetmény

. Lakásfelszerelés
Járműalkatrész
Közlemény
Magánház
Mezogazdasagi gép

Motorkerékpár
Növény
Panellakás
Pénz, értékpapír
Ruházat

Rendezvény
Régiségek
Szolgáltatás
Társközvetités
Tanfolyam

g j

Üzlethelyiség
Vállalkozás
Téglaépítésű lakás

A l b é r l e t e t kínál
B SÁNDORFALVÁN családi
ház kerttel, albérletbe hoszszabb távra kiadó. Érd.:
62/252-507.

H

Állást keres

• FŰNYÍRÁST, bozótvágást
vállalok, Dorozsmán, 62460-527, 06-20/432-5818.
• KÖZGAZDÁSZNŐ (mérlegképes könyvelő), többéves
pénzügyi-számviteli gyakorlattal, angol nyelvtudással, korrekt, hosszú távú munkahelyet keres. 70/244-3481.

Szeged TV

Duna TV

műsonsmertetés, vers 12.10 Élő egyház Vallási híradó 12.40 Elvesztegetjük vagy újrateremtjük, mit ránk
hagytak elődeink? (ism.) 13.20 Kamera a hátizsák22.00-19.00 Hangos képújság. 19.00 Kezdő
ban Magyar dokumentumfilm 13.50 Mamma Klub
rúgás. 20.00 Legyen a vendégem: Halmosi Károly.
14.15 Ami igaz. az igaz 14.30 Tetovált paradicsom 20.30 A szegedi kultúra. 21.00 Eősuli.
Magyar ismeretterjesztőfilmsorozat15.00-16.05
Magyar történelmi arcképcsarnok 15.30 Hungaria Litterata 16.05 Széllovagok 16.55 Öt órai zene
17.00 Kalendánum 17.55 Műsorajánlat 18.00 E-mail: iirto@tktv.hu http:6vwwtktv.hu
Híradó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes 15.00 to 19.00 óráig TKTV Képújság
beszéd! 19.00 Égtájak Határon túli magazin 19.30
A sápadtarcú Amenkai játékfilm 19.50 Az Egyesült
Államok története Olasz ismeretterjesztő filmsorozat
20.00 Fejtei a falnak Francia játékfilm 21.30 Éj- 7.00 A keddi adás ismétlése. 9.50 Képújság
fél Filmetűd versekkel 21.45 Híradó, sport 22.05 18.00 Műsorajánló. 18.05 Különjárat könnyűzenei műsor 18.30 Sportszerda 19.00
Üldözés és megmaradás 22.45 klub.dunatv.hu
23.15 Disszidensek 0.00 Hírek 0.05 Műsons- Híradó. 19.10 Állami áruház. Magyarfilm.20.50
Híradó (ism.). 21.00 Képújság
mertetés, vers

Telin TV

TV2

Albérletet kínál

Fekete Doboz Pesty László műsora 14.20 Forrás
Egészségügyi és életmódmagazin 14.45 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 15.10 Naprakész magazin
6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Juli- 17.00 Kultúrpercek 17.05 Iskola utca English 4U
eta Mexikóifilmsorozat.58 9.40 Teleparti 10.05 17.30 Angyali hármas 18.00 TS Kosárlabda-mérTop-shop 10.40 Teleparti 11.05 Top-shoo 11.35 kőzés 19.40 Esti mese 19.55 45 éves az MTV
Delelő Vidám show. Benne: 12.00 Híradó - Déli ki- 19.56 Théma 20.10 Híradó este 20.35 Sportadás 13.10 Teleparti 14.00 Hélene és afiúkFran- hírek, időjárás 20.45 X. Nemzetközi Karmestervercia filmsorozat, 141.14.30 Kalandos nyár Fran- seny In memóriám Ferencsik János 21.45 Angel
cia kalandfilmsorozat, 4115.30 Csak egy szavad- Baby Ausztrálfilm23.25 Záróra 0.25 Éjszakai teba kerül! 15.35 Receptklub 15.45 Milagros Pe- lefon - László atyával 2.00 Aktuális 2.30 A négy
páncélos és a kutya Lengyel tévéfilmsorozat 3.20 Virui filmsorozat, 239
léghíradó 3.45 Magyar ház Palackposta 4.10 Kul16.10 Csak egy szavadba kerül!
túrpercek 4.15 Iskola utca (ism.) 4.45 Családfa Csa16.15 Vad szenvedélyek
ládi magazin 5.10 Szószóló Balázs Géza és Grétsy
17.10 Mónika A kibeszeloshow
László anyanyelvi műsora
18.00 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Legyen ön is milliomos!
19.25 Fókusz Közszolgálati magazin
6.00 Esteié - szórakoztató és információs műsor
19.55 Barátok közt
(ism.). 7.00 Mese. 7.15 Közös nevező (ism.).
20.25 Szép kis kalamajka
7.30 Divatkór magazin. 8.00Zenevonal. 10.00
22.05 így készült a Star Wars II.
Egy viharos tél. Franciafilmsorozat,1 rész (ism.).
- A kIonok táínadása
11.30 Zenevonal 13.00 Képújság 15.00
22.35 Michael Hayes
Zenevonal.
23.25 Könyvjelző
17.15 Érdek.
23.55 Híradó - Késő esti kiadás
17.30 Fórum (ism.).
0.15 Antenna Euroatlanti magazin
18.15 Cégvilág.
0.45 Fókusz, időjárás-jelentés
18.30 Mese.
1.15 Divatklip
18.45 Közös nevező.
19.00 Híradó.
19.30 Estelő.
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a 20.30 Lélektől lélekig.
nap 8.30 Műsorismertetés 8.40 Gazdakor (ism.) 21.00 Alexlna titka.
9.10 Duna-tái 9.40 Százhangú orgona 10.10 22.20 Híradó.
Én, a tolvaj 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, 23.50 Cégvilág (ism.).

RTL Klub

TELEVÍZIÓMŰSOR
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TKTV

VTV Makó

Vásárhelyi TV

M2
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 8.30 Hungarorama 8.45 Millenniumi
mesék Ravlics Ferenc 9.10 A Kamerun-hegy árnyéka Sáfrány Józseffilmsorozata9.35 Viráglátogatóban
9.55 Világvédett lehetne Pincefalu - Hajós 10.10
A jog hálójában 11.00 Eleki román táncok és népdalok 11.25 Médiamix Kopper Judit műsora 12.00
Déli harangszó Utána: Topmodell 12.301100 év
Európa közepén 13.00 Híradó délben 13.55 Pesty

Állást kínál

• ASZTALOSIPARI cég keres szakmai gyakorlattal rendelkező ASZTALOS szakmunkásokat és HELYSZÍNI
SZERELÉSVEZETŐT. Jelentkezés: 62/451 -129,Szeged.
B A CSONGRÁD Megyei
Rendőr-főkapitányság közalkalmazotti állományába felvételt hirdet 1 fő vegyészmérnöki, vagy gyógyszerészi végzettséggel, valamint 1 tő középfokú vegyésztechnikus végzettséggel rendelkező munkavállaló részére. Férfi jelentkező esetében felvételi követelmény a
sorkatonai szolgálat letöltése.
Bérezés: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló tv. alapján.
Érdeklődni: munkanapokon 08
órától 15 óráig személyesen
(vizsgabizonyítványokkal),
vagy a 562/400-as telefonszámon Szilágyi Lajos r. alezredes osztályvezetőnél, valamint
Jeszenszky Erzsébet asszonynál. Cím: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24. szám.
• A DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH Rt. szegedi telepére
gépkocsivezetőt keres a következő feltételekkel: C, E kategóriás jogosítvány, nehéz
gépkezelői Igazolvány, legalább PÁV lll-as vizsga. Jelentkezni személyesen a telepigazgatónál lehet Szeged,
Dorozsmai u. 50. szám alatt.
• AZ SZTE Gyermekgyógyászati Klinika szakképzett ájxrlónők jelentkezését várja három műszakos munkarendbe
teljes munkaidőben. Bérezés a
kjt. szerinti alapbér. Ágymelletti pótlék és műszakpótlék
biztosításával. Étkezési utalvány és nővérszálló, vidékieknek útiköltség-térítés igénybe
vehető. Jelentkezni írásban,
szakmai önéletrajz és iskolai
képesítések fénymásolatával
lehet az SZTE ÁOK Gyermekklinika titkárságára: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
• ADÓTANÁCSADÓ irodába
alapbizonylatok kontírozására
és számítógépes könyvelésére munkatársat keresünk, Júniusi kezdés 013295115" jeligére a Sajtóházba.
• AZ INNOVARIANT Nyomdaipari Kft. montírozót keres.
Érdeklődni a 20/9706-922-es
rádiótelefonon, vagy a 62493-638-as telefonszámon az
üzemmvezetőnél.
• BELVÁROSI étterembe,
pultosokat felveszünk. Tel.:
62/423-154.
• BÚTORGYÁRTÓ cég betanított munkást keres. 06-30279-74-37, Szeged.

NONSTOP
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M Ű S O R ja 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Délelőtti krónika 11.20 Beszélni nehéz!
11.35 Iskola a határon, 17 12.02 Déli krónika
12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 „Tebenned bíztunk eleitől fogSZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Du. 7 óra: Szenüvánéji álom - színjáték. Bérletszünet. va..." 14.04 Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá!
16.00 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról löKiemelt helyár.
vök..." 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Játék. Kiskacsa-bérlet; du. fél 3 óra: 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 HamBúbos vitéz. Mókus-bérlet.
vas Béla: A méhesben, V3. 21.05 Kossuth-klub
22.00 Késé esti krónika 22.30 Mérleg 23.00 Kenő 23.04 Nagymesterek - világhírű előadóművészek
0.10 Himnuy
•

•

—

—

—

15.40 és 19.05-kor sporthírek. 6.00 Caté 88
(Szalma Emese és Sövény Tibor) 10.00 Száraz Ferenc. 14.00 Bende Gábor. 17.00 Kívánságműsor.
19.00 Szinté (Zoltán Csaba). 20.00 Egészségügy;
Magazin (Kovács Tímea). 21.00 Éjszakai Zene mix.

™

SZÍNHÁZMŰSOR

MOZIMŰSOR

A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a

www.delmagyar.hu

honlapon is olvashatnak.
BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Szembesítés.
BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
Du. negyed 4 óra: Hüvelyk Matyi. Színes, m. b. francia
rajzfilm; fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Intimitás.
BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
Lengyel Filmnapok, du. negyed 6 óra: Szia. Tereska!
Színes lengyel film; este fél 8 óra: Boldog ember.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Égj bárány. R.: Jancsó Miklós; este 9 óra:
Grand Café filmklub
PLAZA CINEMA CITY
A Hídember: 17, 19.45 óra. E.T.: 13.15 óra. Egy
csodálatos elme: 20 óra. Végtelen és képtelen: 16.30,
18.30,20.30 óra. Megszólít az éjszaka: 17.30,19.45
óra. Kutyabajnok: 13,15 óra. A vér kötelez: 14.30 óra.
A nagyon nagy Ö: 13.15,15.30 óra. Pán Péter: 13,
14.30,16 óra. Szörny Rt.: 14 óra. Valami Amerika: 18,
20.15 óra. Pánikszoba: 15,17.30,20 óra. Fúj szárazra,
édes: 16,18 óra. Hart háborúja: 15.30,17.45 óra.
Skorpiókirály: 15, 17.30, 20 óra. Kate és Leopoid:
14.45,17.15,19.45 óra. Banditák: 20 óra.

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a
97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel 533-677. telefax: 533-678 Az adás ideie alatt hívható telefonszám
533 777 es 533 778 SMS 30 267 7777
E-mail: radio7@deltav.hu Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71, (piaccal szempen). 5.00 Jó
reggelt! Zenés. Információs műsor, félóránként hírekkel.
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: környezetvédelmi beruházások. Vendégek: Makrai liszté,
a Szegedi Közgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Vári Miklós. Apátfalva polgármestere. Na® Pál Miklós, az alsói műszaki iroda vezetője. Varga Ferenc, a hódmezővásárhelyi önkormányzat környezetvédelmi előadója. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap kérdése
13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmonóo
18.00 Sportturmix. 20.15 UFO-magazrn. 23.30
Dél-alföldi hírmondó (ism ).

PETŐFI
6.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9.52
Apró-cseprő 10.10 A vélemény szabad... 10.45 Társalgósarok 11.10 Gordiusz-plusz 11.38 Zöld jelzés
11.48 Korkérdés 12.00 Nóta 13.00 Verkli 14.00
Zeneszerda 16.30 Könyvről könyvért 16.40 Túlélők
klubja 17.00 Háztól házig 18.01 Kólyökrádió 18.30
Számít a technikal9.04 Sportpercek 19.15 Unikum
20.00Váltótiang 21.04 Gyöngyhalász22.00 Szalmaszál 23.15 Tele-stúdió 0.00 Éjfél után... 2.03
Részletek Guilherme Figueiredo A róka mega szőlő c. mű- RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 24 óráiéban hallható a
véből 3.03 Slágerstaféta 4.03 Csárdásmuzsika
106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hotadioszentes ram Az adás ideje alatt hívható telefonyáRÁDIÓ SZEGED
Szeged 93.1MHz 5.55 22.30, Szentes 66.29 mok: 63315-472 és 315 482 E-mail: radioMHz 5.55-9.00 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés szentes@mail.bszanet.hu Állandó műsorok: helyi és térhírműsor. Szerk.: Szlavkovits Rita. Műsorismertetés, ségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menb Króidőjárás-jelentés, útintorm. 6.00 Reggeli krónika nika - hétköznap 17.15-től 17.45 g 6.00 Éb(Kossuth). 6.20 Jegyzet. 6.30 Hírek 6.45 Regge- redjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók,
li párbeszéd: szociális informatikai szakmai nap. 7.00 úbnform. lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk. 10.00
Reggeli Krónika (Kossutfi). 7.20 Aktuális beszélgetés Zeneóra. 11.00 Programajánló 12.00 Zene-őzön.
gádorasi gazdák. 7.30 Hírek 7.46 Országos lapszem- 13.00 Szerkesztik a hallgatók 14.00 Zeneóra.
le és programajánlat és a hálózatos műsor tartalma. 15.00 Délutáni Magazin. Más-világ Kisvárosok jeles
8.00 BBC világhíradó Londonból. 8.15 Aktuális ri- napjai. 17.15 Tisza Menb Krónika. A nap hírei. 18.00
port, interjú. 9.00 Hírek9.05 1X57 Hétfőtől pén- Síppal, dobbal nádihegedűvel - népzenei magazin
tekig: Kossuth - napközben. 10.00 Hírek 11.00 19.00 Esti mese. 20.00 Zenés é|yaka.

Hírek 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek
13.00 Hírek, meteor, útintorm. 13.05 Hétfőtől
péntekig - Kossuth. 14.00 Hírek 15.00 Hírek
15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Bozó Beatnx.
15.10 Raity Box. 16.00 Délutáni krónika (Kossuth).
16.20 MOJ - Kossuth. 17.00 Hirek 17.15 Sporthírek. 17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldröl, meVÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Üldözési mánia. Színes teor, úfinform. 18.00 Esti Krónika (Kossuth) 18.30
amerikai vígjáték; este 8 óra: Banditák. Színes, m. h. tói 22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kossutfi URH adón és a Regionális Stúdiók műsora.
amerikai vígjáték.

ORtENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 0 4 07 és 10 13 óra között a 95,7
MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport időjárás. 5.10 Színes események, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6.10 Valaki mondja meg.. 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a
stúdióban 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40
Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Zene délidőben
Szombaton 11.35-tól Fiatalok kívánságműsora egy
órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében" - külön program.

MAKÓ

JUVENTUS-SZEQED
FM 100.2MHz Az adás Ideje alatt hívható telefonszám
6244 22 44 www.juventus.szeged.hu 6.00
Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyesi Sándorral.
SZENTES
10.00 Genscher. 14.00 Vass Manan. 17.00 KíDu. fél 6 óra: A Hídember. Színes magyarfilm;este vánságműsor óhaj Molnár Balázzsal. 19.00 Non8 óra: Vesszőfutás. Színes svéd vígjáték.
stop zene.
Este 7 óra: Álmok útján Színes amerikai film.

MEDIA-6 RÁDIÓ SZENTES
FM95 7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00.
16.00 Bencze-show 16.40 Thalassa valamint 13.00 és 4.00 óra között. Cím: Szentes.
természetfilm. 17.10 Szentföldi Szenthelyek
Petőfi u. 5 Tel. 63312-146, tekfax: 63440
üzenete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése.
880. E-mail: media6@szentes.media6.hu 7.00
18.00 Plénum - közéleti magazin. 18.30 DVSCStart napindrtó mapzin. Naptár. 7.30 BBC-hírek friss
Valdor—Liss Hódmezővásárhelyi NKC NB l-es női
információk. 13.00 Délutáni magazin - beszélgetéRÁDIÓ 88
kézilabda mérkőzés (ism.). 20.00 Híradó. 20.15
sek. 14.20 Kulturális ajánló. 15.20 Autós mapzin
FM 95.4. Tel.: 62444 088 www.radioS8.hu
A nap kérdése. 20.20 Állami áruház. Fekete-fehér
17.00 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős
Címünk: 6721 Szeged. Madách u. 6 5.55 tj
mafyarfilmvígáték. 22.00 Plénum (ism.). 22.30
KOSSUTH
8.55-ig félóránként. 9.55 és 18.55 között órán- kívánságműsor 63440-880 aktuális információk,
Híradó (ism.). 23.00 Bencze-show. 23.30
5.00 Reggeli krónika 8.04 A BBC londoni világhíradó- ként hírek, időjárás. 6.40.7.40,8.40.11.40 és riportok, játékok, esti mese. 20.10 Zenehíd.
Thalassa - természetfilm. O.OO-tól Képújság

RÁDIÓMŰSOR

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

Virág Cukrászda

Apróbörze

gyakorlattal rendelkező

ilUllvSl

Szeged, Madách u. 15. ;
06/70-319-34-25, Pannon

EREDETISEG-,
VIZSGALAT l
ZOLDKARTYA

cukrászt
keres munkatársnak.
jelentkezni uemOyesen at üzletben,

ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM MATEMATIKA
- FIZIKA SZAKOS
PEDAGÓGUST KERES.
JELENTKEZÉS: AZ IGAZGATÓHELYETTESNÉL
A 459-563-AS
TELEFONSZÁMON.
• CSONGRÁD és Békés megye területéről partnereket keresünk szállítóeszközzel üdítő
és szörp kizárólagos forgalmazására. Érd.: 06-30/470-64-07,
06-20/9-952-742.
• CSŐSZERELŐ és lakatos
munkatársakat keresünk felvételre Érd.: 8-12-ig, 62/489-178
(munkanapokon). Szeged.
• DEFEND Security Kft. felvételt hirdet személy- és vagyonőrök részére. Fegyvervizsgával
rendelkezők részére. Szeged,
Makó, kisteleki munkahelyekre. 06-30/999-3342.
B HÚSIPARI szakmunkásokat
(húsfeldolgozó, hentes) németországi munkahelyre felveszünk. 06-20-9288-498,
Pécs.
• IPARI szövetkezet felvételre keres lakatos, esztergályos,
marós és szerszámkészítő
szakmunkásokat, valamint
gyakorlott hálózati és szerszámgép javításban jártas villanyszerelőket. Bérezés megegyezés szerint. Érd.: SZEVAFEM Szeged, 62/426-422
munkaügy.
H IZRAELBE (luxusszállodákba), hosszú távra megbízható alkalmazottakat keresünk,
jó kereseti lehetőséggel. 0670/284-4325
• KŐMŰVESEKET felveszek, állandó munkára. 0620/9669-592. Szeged
• KŐMŰVES szakmunkásokat vidéki munkára folyamatos alkalmazással felveszek.
06-20-443-08-04
• KŐMŰVES, műköves munkatársat keresünk önálló munkavégzésre, jogosítvánnyal.
Érdeklődni: Márvány Kft. 62547-870, Szeged.

• KÖTŐDÉBE állandó munkára dolgozókat felveszünk,
vidékieknek útiköltségtérítéssel, 62/444-015. (Szeged).
• MELEGKONYHÁS étterem szakképzett felszolgálót,
szakácsot és konyhai kisegítőt
keres. Érdeklődni az üzletvezetőnél: 62/491-481.
• MODELLVÁLOGATÁST
és modelltanfolyamot szervez
Szegeden és Hódmezővásárhelyen Magyarország legnagyobb modellügynöksége. Korosztály 6-25 év. Fényképet,
válaszborítékot kérünk, tájékoztató küldünk. Határidő: május 28. Levél clm: ModelSystem 1241 Budapest Pf.: 34.,
tel: 06-20/9570-456.
• MUNKAÜGYI konfliktus,
probléma megoldására kérjen
tanácsot, mielőtt döntene. Szeged, Mérey 6/b„ 62/422-431.
• NŐI MUNKATÁRSAKAT
keresek női munkára. 06/30/9031-877.
• ORSZÁGOS, nem bolti, kiskereskedelmi rendszer indításához munkatársakat keresek.
MLM-tapasztalat előnyös, 0630/9658-419. (Szeged)
• PIACVEZETŐ rt. 2 főt keres átképzés után középvezetői feladatokra. Feltétel-min.
középfokú végzettség. Jelentkezés a megjelenés napján,
10—15-ig, 06-20/4141-162.
(Szeged)
a PEST melletti, 4 lakásos
társasházba keresünk bentlakással fiatal, józan életű házaspárt kertészeti, karbantartói, takarítói munkára. Jelentkezni kézzel írt levélben, önéletrajzzal, fotót mellékelve
ezen a címen: Pintér Károly
1134 Bp., Szabolcsú.6.
• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGBAN gyakorlott villanyszerelőket felveszek, 06-30/9651-564.
(Szeged)
KSEGBE szakképzett
B PÉK
férfi péket felveszek. 06-20/9580-151. (Szeged)
• SZAKKÉPZETT asztalosokat felvennénk. Algyő,
62/268-409.

Ingyenes
munkaerőközvetítéssel
segítünk Önnek!

Feltételek:

| Részletes,

fényképes

<3

013295164"

•

szakmai

kfatáfás. C ket- Jogosttvkay,
«
BÁF vizsga, vezetői gyakorlat V
• RAKTÁROS
Elváfás: kereskedelmi
végzettség, élelmiszer-ipari

|

?
c

gyakorlat
Szegedi Lakkeíy etenyt jelent.
i |p|pnlVevás Mvetpier
•évid, fényképes szakmai önéletrajzát

l Kft.,

„tű

jeligére
kérjük

2002. május

leadni

Érettségivel rendelkező
felveszünk azonnali
belépréssel, frontos,
megbízható lányok, fiúk
jelentkezését várjuk, pj

Exportbaromfi-feldolgozó
üzemünkbe,

MÁJAZÓ

30/9-983-480

m u n k a k ö r b e várjuk azok

§

jelentkezését,
akik szeretnének egy sikeres
csapat tagjai lenni,

DARSZI

kitanással. nagy

Személyzeti Tanácsadó

elhivatottsággal, precízen

M u n k a k ö z v e t í t ő Iroda

tudják elvégezni a rájuk
bízott m u n k á t ,

megbízói részére keres:

rendelkeznek

- INFORMATIKUST ?

az alábbi követelményekkel:
k ö z é p f o k ú húsipari
szakmunkásvégzettség,
hízott liba- és hízott k a c s a m á j
osztályozásában szerzett
gyakorlat,
nagy munkabírás.
Munkavégzés

• ANTIK BÚTOROK. RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA Körút Régiségkereskedés 62/315-322,
06-30-9558-979, Szeged.
• BÚTOROK, régiségek, teljes
hagyaték vétele! 06-62/216-324,
06-30/383-7116, Szeged.
Szegeden,

a MIX
BÚTORÜZLETBEN
májusi akció
28-féle szekrényből,

21-ig.

játékgépkezelőket

j*

hehe:

FOBIJ Kft.
(Pusztamérges,

HELYETTESÍTŐ
GÉPKOCSIVEZETŐ

Tel.: 62/465-578
§
Cím: Támasz Egyesület
Szeged, Bocskai u. 9.

önéletrajzot „Megbízható
a Sajtóházba

A Mai I Kft
nagyke TEKÉDÉ ai cég állást
nunkakórókbe:

Újra d o l g o z h a t !

keres.
- szakmában való
jártasság
- vezetői gyakorlat
- leinformálható
szakmai háttér.

él 6 1 / 1 1 0 - I I 6 - C S teleionon.

Több mint 9 hónapja
munkanélküli?

műszakvezetőt

Postaauto Tisxa Rt.
Szeged, Kollégiumi út 6.
Tel.: 62/464-014, 464-020

vagy a 61/541-160,

ÚJRA
DOLGOZOM
PROGRAM!

Országos üzletlánchoz
tartozó, frekventált
helyen lévő,
nagy alapterületű
élelmiszerüzlet

biztosításkötés, súlyadó
ügyintézése sorban állás nélkül.

I

ós

A p r ó h i r d e t é s e i n k a z i n t e r n e t e n is: w w w . d e l m a g y a r . h u

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS

Temető u. 2.)

Jelentkezni lehet

|

- beszerzőt
- titkárnőt
- pénzügyi asszisztenst
- területi képviselőt
- adatfeldolgozási
munkatársat
Pályakezdők jelentkezését is
várjuk!
Inteijúia jelentkezni

a 62/589-800-as

a 62/452-459-es

telefonszámon

telefonszámon, hétköznap

hétfőtől péntekig, 8 - 1 7 óráig

1 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0 óráig lehet!

B X-RENT autókölcsönző. Személy, teher. 06-30/445-6000.
(Szeged)
• ÁTÍRÁS leggyorsabban, biztosításkötés. Madách 24/B.
425-043.
• FIAT Brava 1,4i 1998 szept.
évjárat, bordómetái, 1. tulajdonostól, 2004. augusztusig műszakival, 88 E km-rel eladó,
1.6 M Ft-ért. Érd.: 62/438-133,
06-60/487-565, Szeged.
• P. FIAT 126P/650E (1990-es
kulcsos indítású, bordó) garázsban tartott, 75 000 km-rel
2003. augusztusig érvényes
műszakival, zöldkártyával, új
gumikkal, kitűnő állapotban eladó. 06-20-9-533-200, Szeged.
• PEUGEOT 106 1124 köbcentiméteres, benzines, 5 ajtós, 4 és fél éves jó állapotban
eladó. Tel.: 06-30/284-56-02.
Kiszombor.
• VW POLO 1400 cm3-es,
benzines, középkék, 2000. évi,
1,5 éves, légkondicionált,
fullextrás eladó, 20/9214-939,
62/405-285. (Szeged)
• OPEL Astra 1,4-es. fehér,
1992-es, 2 év műszakival, hibátlanul és Renault 21 fullextrás, 1993-as, prímán, eladó,
06-20/9720-949. (Szeged)

1 0 % engedményt adunk
a készlet erejéig.

Továbbá új típusú
ülőgarnitúrák ás
egyéb kiegészítők
nagy válaszlékben.
Szeged,
Mikszáth Kálmán u. 20-22.

Miele

b e é p í t h e t ő háztartási
készülékek
szettajánlat
DOLCE VITA
Csak nálunk!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.

Tel.: 62/542-470

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fé «. 103.

12

•

Egészségügy

6

Hagyaték

• FOGYNI SZERETNE? Ezt
ma már minden gyötrődés nélkül, egyszerű módon megvalósíthatja, egy világszabadalmaztatott készítménnyel. 0620/362-1009. Igény szerint
szakorvosi tanácsadás.
• LEFOGYTAM 23 kg-ot 10
hét alatt. Egészségügyi problémáim megszűntek. Önnek is
segíthetek. 06-20-392-2560.

j

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása készpénzért. Körút Régiségkereskedés 62/315-322, 06-309558-979, Szeged.
• HAGYATÉKOT felszámolok,
mindenféle régi bútorokat, régiséget vásárolok, azonnali készpénzfizetéssel! 06-62/216-324,
06-30/383-7116, Szeged.

ET KA-JOGA •MIIMMU MŰUTAT

Haszonállat

ER0CYUJT0 MÓDSZER
(SJ 410 1)8, 06/30-0118-610

• TOJÓTYÚKOK eladók. 550
Ft/db. Érd.: Sándorfalván, Nefelejcs út 11.Tel.: 62/252-767.
• VÁLASZTÁSI malacok eladók. Érd.: 06-20/580-40-60.
(Szeged, Tápéi-rét)

FENYTERAPIAS
KLUB
2 0 0 2 . május 1 6 - á n ,

Kéthetes, előnevelt

csütörtökön, 1 7 - k o r

HIBRID

Szeged, Bécsi krt. 7. szám
alatt
orvosi előadásra hívja £

PULYKA

2002. m á j u s 18-án.
szombaton k a p h a t ó
Szeged. Mars (ér 12. alatti *

az érdeklődőket.

TÁPBOLTNÁL.
lelefon

i

62/547-700,427-700

*

Tel.: 06-30/285-91-06 s

Közlemény

Magánház
• LUXUS, kétgenerációs,
nagyméretű családi ház eladó
Szeged, Csalogány u. 8. Érd.:
06-30/249-9567.
• MAKÓ, Megyeház u. 14.
számú udvari lakás eladó. Érd.:
Magyarcsanád, Fő u. 20.
• SIÓFOK-KILITIN, 225
négyszögöl telken kétszintes
családi ház eladó. Nyaraltatásra is alkalmas. Irányár: 16,4
millió Ft. Érd.: 06-1/242-37-79
vagy 06-30/999-18-18
• SZEGED, Szabadság tér
4. számú, 2-3 lakásos magánház saroktelken, egybe vagy
külön eladó. 30/289-99-07.
• SZEGED, HÍDVERŐ utcai
fullextrás családi ház 4 garázzsal, 27 000 000 Ft-ért eladó. 62/319-082.

Egyéb

M e z ö g a z d . gép

• KÜLFÖLDI befektetők részére eladó ingatlanokat keresünk! Tel.: 06-1/210-49-04,
210-46-73, Szeged

Haszonjármű
• FORGALOMBÓL kivont,
üzemképes, jó műszaki állapotú IFA W-50 tgk. eladó. 0630/249-9523. (Szeged)
Hirdetmény

DRÓTKÖTELEK, BOVDENEK
V A S Á R U H Á Z
SZEGEI), KA1.V ÁRIA SGT. S1/C

• A KERESKEDELMI Szakszervezet Csongrád Megyei
Szervezete értesíti a volt Éliker
Rt. munkavállalóit, hogy 2002.
június 1-jén, 18 órai kezdettel
vacsorával egybekötött találkozót szervezünk a Tarján
Bisztró Éttermében. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Bővebb felvilágosítás a vacsoraigénnyel kapcsolatban: Sári
Györgyné 468-012, Répási
Zoltán 458-139, Berek Tiborné
421-550, Tarján Bisztró 481525.

• KOMBÁJNDOB-, dobkosár-felújítás. (Csongrád megyébenj.Tel.: 06-30/9475-672.
P E l Motorkerékpár
• JAPÁN motorkerékpárok
eladók Domaszék, Juhász Gy.
u. 14. Tel.: 06-20-958-8158.
Tel./fax: 62/284-627.
• JAWA CZ 250 köbcentiméteres motorkerékpár eladó
vagy jószágra cserélhető, bármilyen megoldás érdekel. 0630/9282-985.

I

R

D

RÉGISÉG, HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS. HANZAKRUGER GALÉRIA SZEGED, DUGONICS TÉR 11.
TEL: 62/422-547,
06-30/94-52-587.

LAMPAVASAR
t
b
'

Bercmendí cement
1100 Ft/R
NANAL hidraulikus
kötőanyag falazatok
és vakolatok készítéséhez
0500 Ft/m'
ARAINK A2 MAI lAKtAtNA/IÁK!

a szegedi új zsinagógában, o zsinogógarekonstrukcio javára

Ufólá m p a 880 Ft
S p o t l á m p a E-27
999 Fi

L

CSIKÓS ANDRAS c
fpitöanyig-kerokedés
Snpd. htod S. sgt. Sikk 62/441-296
Nyitva: H k: 2.30 16. Sio : 8 12

3

2003. május 23-án, csütörtökön, 19 örakor
KözremOkadijc
5
ONCZAY ZOLTÁN, cselló HOMOK ZSUZSANNA, zongora
Műsoron; FAURE. BRAHMS, IENDVAY KAMIllÓ, BRUCH ás POPPER művek
Műsorismertető MESZLÉNYI LÁSZLÓ

L
Muránó
A
f mennyezetlámpa 30 átm.T
1150 Ft
§

É

S

"

SZERDA. 2002. MÁJUS 15.

Tanfolyam

• 28 nm-es csinos, komfortos
udvari kislakás 3,7 MFt eladó
a Mérey utcában. 62-495-470.
• DANKÓ Pista utcai 60 nmes lakás + garázs eladó, 62423-148 nappal, 62/482-021
este.(Szeged).
• DANKÓ Pista utcában háromszobás lakás tárolóval, gaÜgyintéző: Vér Sándor J rázzsal eladó, 15.800.000-ért,
62/480-228.(Szeged)
TOVÁBBÁ:
KÖNNYŰ- ÉS
°
• JÓZSEF Attila sgt. belvároNEHÉZGÉPKEZELŐ,
si részén, 50 nm-es, 2 szobás,
valamint T B H E B K Ö T Ö Z O
gázfűtéses, téglablokkos. III.
tanfolyam indul
emeleti lakás eladó, 125 E
május 21-én Szegeden.
Ft/nm. Érd: napközben
MÁJUS HÓNAPBAN
Munkanélküliek a munkaügyi 62/317-457,Szeged.
INDULÓ VENDÉGLÁTÓ
központ támogatását igényelhetik.• KELEMEN utcai, 1,5 szoÜgyintéző: Tóth István
SZAKKÉPESÍTÉST
bás bérleti jog megvásárolhaJelentkezés: a 62/461-483-as tó. 62/422-534. (Szeged)
BIZTOSÍTÓ TANFOLYAtelefonon, vagy személyesen
MOKRA MÉG LEHET
az ügyintézőknél a Baustudium • MAKÓ, Hunyadi utcában
Kft. tanműhelyében. Szeged, 57 nm-es, kétszobás, parketJELENTKEZNI.
tás, téglaépítésű, erkélyes,
Dorozsmai út 35. sz. alatt.
gázfűtéses, redőnyös, vízórás,
MUNKAÜGYI KIRENtelefonos lakás eladó.
DELTSÉGEKEN TÁMOTel.. (20) 9865-991,17 óra után
GATÁS IGÉNYELHETŐ.
SZOFISZTIKA
(62) 297-194.
• SZEGED, Olajos utcai, 55
kuktatásszervezcs
JELENTKEZNI. KISOSZ
nm-es, 2 szobás, I. emeleti,
SZEGED, DEBRECENI
Szeged, Szent István tér 6.
téglaépítésű lakás eladó. 06U.24/B, 62/485-610.
Telefon: 62/421-260
20-929-3050, 62/450-329.
• SZEGED, Öthalom u. 26.
szám alatt épülő társasházMUNKÁT
KERES?
I P A R I ÉS
ban lakások garázsokkal elA régió dinamikusan
adók. Ősz u. 43. sz. alatt induKERESKEDELMI
L £
ló társasházban lakások, garáfejlődő szakmája!
OKTATÁSI KÖZPONT
zsok leköthetők. Gutenberg u.
24. sz. alatt felépült, liftes tárLogisztikai
SZÁMÍTÓGÉPsasházban udvari parkolók elKEZELŐ
adók. Teljes körű hitelügyintéügyintéző
zés! Tel.: 06-30/9537-287.
(OKJ 33 4641 01)
(május 28-tól)
• SZEGED, LECHNER téren
valamint
A végzettség megszerzése
új társasházban 3 szobás lakás bérleti joga átadó. 06-20segiti Önt az elhelyezkedésben.
REKLÁMl
370-9735.
s
TOVÁBBI KÉPZÉSEK:
• SZEGED-BELVÁROSI egyGRAFIKAI
háromszobás öröklakások elTb-iigyintéző
SZÁMÍTÓGÉPES
adók,62/452-239, 70/222-6577.
Marketing- és reklám üi.
• SZEGED-FELSŐVÁROS,
ASSZISZTENS
A MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkácsy utcai, téglaépítésű,
tanfolyamokat indítunk
2 szobás, összkomfortos, gázTÁMOGATÁSA IGÉNYELHETŐ!
fűtéses lakás 4 lakásos házmájus végén
Államilag elismert képzések,
ban földszinten eladó. Kábelkedvező
árak,
részletfizetés.
tévés, telefonos. Irodának renMUNKANÉLKÜLIEK, GYESEN
Biztos tudás - minőségi oktatás delőnek is kiválóan alkalmas.
LÉVŐK, ROKKANTNYUGDÍJASOK,
Érd.: 06-20-356-4472. Irányár:
KÉRHETIK A MUNKAÜGYI
9,2 M Ft.
KÖZPONT EGYÉNI TÁMOGATÁSÁT.
• SZEGEDI, 106 nm-es, beÜzlethelyiség
Kulturált környezetben
fejezés előtti lakás 2 garázzsal
eladó
15.500.000
és
várjuk Önt:
• BELVÁROSI 200 nm-es ven- 3.500.000.62/401-490.
Erdei J á n o s é s m u n k a t á r s a i
déglátó üzlethelyiség tulajdon- • SZEGVÁRON, KURCA
6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krt. 83.
joga eladó, vagy hosszú távra PARTJÁN, négylakásos tárIII. em. Tel.: 6 2 / 5 5 5 - 5 9 5
kiadó. Érd.: 20/383-09-13, Sze- sasházban igényesen kialakí30/2-697-692
ged.
tott 140m2-es lakás, dupla gae-mail: ikok@vnet.hu
• CSONGRÁDI sgt-on 100 rázzsal eladó.06-30/9453-764
nm-es
üzlethelyiség
eladó.
Nyilvántartási suún: 06-0017-02
• TÜNDÉR utcában épülő kiÉrd : 06-70-213-6944.
lenclakásos társasházban la• SZEGED-BELVÁROSI, ut- kások, garázsok, irodahelyicára nyíló 100 nm-es, alagso- ség eladó. 06-20/9651-316.
ri üzlethelyiség bérleti joga el- • TÜNDÉR utcai 75,5 nm-es
adó, 06-30/9639-468.
háromszoba + étkezős, tetőtéri lakás eladó, 06-20/5372921.(Szeged)
Vállalkozás

- Szippantás
- Csatornatisztítás
-

Duguláselhárítás

- Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED: 62/499-994,
60/450-430
Hmv.-hely: 62/241-687,
06-20/9-732-724
3

Társközvetítés

• VELED is megtörténhet egyszer... Cronos Társkereső Klub
- a komoly kapcsolatra vágyók
igazi partnere. Telefon: 62430-814, 06-20/433-98-42,
Szeged.

2 6

Ruházat

CIPŐVÁSÁR

50%

Mikszáth
K. u. 2 6 .

engedménnyel
Nyári
B SLÁGER

G S

Gép-szerszám

T

Felöltözteti
R

Á

f

i

^

C S A V A R
ISO 0002

A

—

T

^

I

Boldog

előzetes

otthonodat

ANNA K i í r t ZÁLOGHÁZBAN

•Szeged, Vaa L. krt. 39. Tel.: 62/420-Hl

CSAVAROK. ANYAK, íLATETEK
POPJIÍCECSEK, FÚRÓK

DUGONICS TÉRI ZÁLOGHÁZBAN ÉS CAI.ÉRIABAN

.

ORIASI

Sicgid Plai.1 61/S41-000

KEDVEZMENY!

FÜGGÖNYVÁSÁR

.

VÁSÁRLÓIN*

iji.'j/j.'umi

Szeged. Dugonics tér 11. Tel.: 62/422-547

Keres AIÁNOÉKTÁKVAKBAL 15%

K l e b e r

várja
Szerelés

I. osztályú nemet és mogyar

Klára

F Ü G G Ö N Y Ö K

i f i

A város legnagyobb vatosztokávol
mór 10 éve a télegyházioktól.

SZEGED, Ifjúsági H á z
május 16-ón (csütörtök)
9-16 óráig.
"Ai • l * g « d « t t v t » í v i s s z a t é r ' " |
On jorf mór nálunk?

Javítás
Acéltárcsa
Alumíniumtárcsa
Kis- é s n a g y k e r .
6725 Szeged, Móra u. 5. • Tel./fax: 62/484-227
Londoni krt. 5. Tel./fax: 62/325-923
E-mail: gumiklinika@deltav.hu

Szeged, Cogol u. IS.

Tel.: 62/54-30-30, 06-30/445-6546.
06-30/265 68-40

z

RUHATÁRÁT!

Drága Tata!
Születésnapod
alkalmából
köszöntünk,
egészségben
eltöltött, hosszú, boldog
éveket
kívánunk.
Dani, Böbe, Jani

engedménnyel
1990 Pt-tól

* Női f a l l ó k

990 F t - t ó l

* Gyarekpólók (Cactus Clona) 6 9 0 F t - t ó l
A bolt teljes árukészletéből diákigazolványra

<

születésnapot

10%,

Szegedre,
Körösi Marika óvó néninek üzenet:
Békéscsabán, Farkas Laci színművésznövendék!

törzsvásárlói kártyával rendelkező vevőinknek 1 0 %
kedvezményt biztosítunk!

Rokoni üdvözlet, Farkas Piroska és a család

MAGYAR

MAGYAR
Híj J KERESKEDELMI
VSFCY ÉS IPARKAMARA
MAGYAR-JUGOSZLÁV
TAGOZAT

BEFEKTETÉSI
TÉSI

TÁRSASÁG

Az I T D H u n g a r y ( M a g y a r Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.),

Yjándékozzon a r a n y é k s z e r t , |
niíllúrcyat, régiséget ballagásru! H
Május 6 - t ó l j ú n i u s 15-ig
—

I

• Bite P. u. 47 nm. IV. emeleti 4.2 11.
o Szilléri sgt, 105 nm-es lakás + garázs
13,7 H.

„ Hetven év még nem a világ,
ne gondolj rá, élj boldogan
tovább."

ÁRVHÁZBAN!

KÖZHASZNÚ

L 2 8 J Régiségek

IRGATLANK0ZVETIT0 IRODA
• Kecskéstelepi, Balázs B. u., 3 szobás,
garázsos, igényes ház 13,4 11.

Gratulálunk

Május 13-18-ig

Kérjük férfi látogatóinkat, hogy a zsinagógában kalapot vagy sapkát viseljenek.

K F T

6724 tngtd, Bújy « . 21 W/iu: 62/551 771
6600 f mm. VMAítalyi il AS. M/tu: U/tM OSI

• ALOEX márkájú Aloe Vera
termékek értékesítéséhez forgalmazókat
keresünk.
www.aloex.hu 20/523-9644,
Debrecen.
• ÖNNEK anyagi, nekünk
munkaerő-problémánk van.
Időpont-egyeztetés. 06-20392-25-60, Szeged.

Kálvária

ÉS KERESKEDEl-EMEEJl.ES/"

tanfolyam indul
láng, ív, COr, AWI es kombinált
eljárásokban,
különböző anyagcsoportokban.
Szükség szerint TÜV minősítést
is adunk.
A tanfolyam kezdési időpontja
léLszámfíiggő.
2

legyek a kővetkező helyeken válthatok: FILHARMÓNIA KHT (Klauzál tér 7.)
SZEGEDI NEMZETI SZlNHÁZ KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT (Kelemen u. 7.) jegyirodákban, a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI HIVATALÁBAN (Tisza Lajos krt. 107,1 em 102.], a MORTON'S LÉGI UTAZÁSI IRODÁKBAN (PETŐFI S. SGT. 7. és TESCO Áruház),
az új zsinagóga előcsarnokában (iósiko u. 10.) szombat kivételével 10-12 és
13-17 óráig) és a HANGVERSENY ELŐTT A HELYSZÍNEN.

4

OTTHON
LUX
^Szeged, Dózsa Gy. u. 4.

-

ÉS ALAPFOKÚ HEGESZTŐ

tér 23/a

FRISSÍTSE FEL C S A L Á D J A N Y Á R I

- 1 0 * 3 0 %

T é g l a é p . lakás

HEGESZTŐ MINŐSÍTÉSŰ

• 30% KEDVEZMÉNNYEL
angol nyelvvizsgaorientált képzés. 62/424-484 HUNIT- Magyarország (06-0050-02).
• ANGOL nyelvtanfolyamok
indulnak júniustól. 30/316-2481 Hódmezővásárhely.
• FÁROSZNYOMDAHIRDETÉSE: KISGÉPHAJÓVEZETŐI tanfolyamokat indít az
M-Mariner Bt. Jelentkezni a
62/479-754-es és a 06-302493-243-as telefonon.

* Ravari! pólók
O N C Z A Y C S A B A gordenkmotje

Kültéri falikar fehér, i
fekete, atitikzöltl
Á
2990 Ft
51

k

T

N

SVÁJCBÓL

• RÉGI bútort, hagyatékot,
tollat vásárolok magas áron.
62/249-296, 62/247-269, 0630/375-5419,06-70/211 -3217.
• RÉGI bútorokat, porcelánokat, csillárt, festményt, ha^ Növény
Elveszett
8
gyatékot vásárolok! 06• BORBOLYA Bt. Díszfais- 20/9940-053. Szeged.
• BOROSS József utcai poskola, kertépítés, automata ön- • RÉGISÉGEK vétele. 06/62ta ablakából elveszett pénztözőrendszerek telepítése. 322-914. Szeged, Csongrádi
irattárcát szeretném visszakérSzeged-Szőreg, Magyar u. 63., sgt. 2/b., 10-17 óráig.
ni. Telefon: 06-30-353-3971,
62/405-687. E-mail:borbo- • RÉGISÉGKERESKEDÉS
Szeged.
a legmagasabb áron vásárol
lyabt©yahoo.com
• ELVESZTETTEM iratai• DÍSZNÖVÉNYEK szezonvégi régi bútorokat, (lehet romos
mat, a megtaláló azonnal hívakciója. Bolgár Díszfaiskola, Sze- is!), festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes
jon, jutalom ellenében. Tarján
ged. GeraS. u. 18.62/427-991.
Járműalkatrész
06-30-299-2087.
• TUJA, oszlopos, 100-200 hagyatékot! Azonnali készpénzfizetés!
Vidékre díjtalan
• MERCEDES inditókulcs (ri- • IFA W-50 tgk.-alkatrószek, cm, különleges örökzöldek, kiszállás. 06-62/216-324, 06fák,
sövények,
gömbök,
talajponyva
és
ponyvatartó
vasak
asztós) dorozsmai vásáron el30/383-7116, Szeged.
veszett. Jutalmazom, hívjon: eladók. 30/249-9523.(Szeged) takarók. Termelői áron! Toronyi
Díszfaiskola
Szeged-Szőreg,
30-22-54-950.
Magyar u. 214., 62/405-812.
J Szolgáltatás
• ÖVTÁSKÁM személyes iraBármikor!
O P E L E K
taimmal elveszett. (Jerney u.)
DUGULASELHARITAS
Megtaláló jutalmat kap. Telefon:
MŰSZAKI
Panellakás
1000 FT-TÓL,
461-789.
VIZSGÁZTATÁSA
1 ÉV GARANCIÁVAL!
• LOMNICI utcában 1 +2 szoKórnyezetvedelmi vizsga
SZEGED: 62/485-774.
("zöldkártya") minden gépkocsira. bás lakás eladó. 62/322-208,
9 Gépjármüvez.-k.
Szeged.
OPEI_t+
RUPESKY
• JAKAB CSABA autósisDUGULÁSELHÁRÍTÁS
Szeged, Fonogyéri üt 2-4.
kolája. Szeged, Vitéz u. 13-15.
Telefon (62) 553-400
Pénz, é r t é k p a p í r
GARANCIÁVAL (SZEGED
62/422-335.
ÉS CSONGRÁD MEGYE).
• CSILLAG AUTÓSISKO• TELJES körű, díjtalan hitelKönyv
06-30/9457-577, 06-62LA Szeged, Londoni krt. 10.
ügyintézés, 06-30/973-6423.
62/426-433.
533-999. SZÁSZ PÉTER
• HASZNÁLTKÖNYV-FEL- (Szeged)
• RUTIN-AUTÓSISKOLA VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAQYA• REDŐNY-, reluxa-, szúnyogtanfolyam: május 28-án. Sze- TÉKOK, MAGÁNKÖNYVháló-akció! 30-40%. 401-318,
ged. Vidra 3., 06/30-381-31-63. TÁRAK vétele készpénzért.
Ruházat
06-30/9457-201, Szeged.
Körút Antikvárium 62/315-322.
• KÖNYVHAGYATÉKOT, • ÚJ RUHÁK 1 800 000 Ft • REDŐNY, reluxa, szalagfügÉpítőanyag
10
magánkönyvtárat, könyveket összértékben (női, gyerek, fe- göny, harmonikaajtó Égetőnél
vásárolunk készpénzért. An- hérnemű) egyben 600 000 Ft- árengedménnyel 498-130,
• OLTOTT mész, cement, ho- tikvárium. Szeged, Vitéz u. ért eladó.Tel.: 06-30/852-3890. 489-603, 06-60/381-147.
mok, sóder, hullámpala, jár13-15. 62/423-325
dalap stb. kapható Stuxi-telep, Szeged. Telefon: 62Lakásfelszerelés
0
471-882, 20/3345-171.
J J J Rendezvény

AKCtŐ

E

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERETEZÉS. Egyes keretlécek
40%-os KEDVEZMÉNNYEL!
érkezett,
SZILÁNK* Szeged, Teréz u.
új és felújított, minőségi
42., Tel.: 425-555.
NYÁRI
• CSEMPÉZÉST és padlóburkolást vállalunk. Szeged,
cipők, szandálok
06/30-9081-087.
1 0 0 0 - 4 0 0 0 Ft e
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szerközötti áron az
f
vizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56-114,
ARZENÁLBAN 5
Szeged.
Szeged, Dáni J. u. 6.
• HOMOKSZÓRÁS korróziól^Ny.: H.-P.: 9-18, szo.: 9-13
védelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537,
Szeged.
Divatos „MOLETT" ruhák
• KAPUTELEFON Szaküz46-60-as méretig.
let és Szerviz. Szeged,Szilléri
sgt. 24. Tel./Fax: 62/439-138.
Elegánstól a farmerig.
• KERESKEDELMI és venMOLETT ELEGANCIA
déglátóipari egységek részére
Szeged, Kossuth L. sgt. 44/b. , leltározást vállalok „Kivülálló
013395516" jeligére a SajtóNy.: h.-p.: 9-18, szo.: 9-12-ig.;
házba.
Tel.: 62/325-402
|
• KOMFORT Szövetkezettől! Üvegezés, hőszigeteltüveg-készítés, üvegcsiszolás,
3 Régiségek
homokfúvás, tükörgyártás. Telefon: 62/425-240. Szőnyeg• ANTIK BÚTOROK, FESTMÉNYEK, ÓRÁK, PORCE- szegés, tisztítás, bútorkárpitoLÁNOK és ezüst vitrintárgyak zás. Tel.: 62/425-003 Szeged.
könyvek vétele, teljes hagyaté- • KŐMŰVESMUNKÁT műkok felszámolása, azonnali kőmunkálatokat (előregyártkészpénzfizetéssel, díjtalan ki- va) vállalunk. 62/266-626, 06szállással. Tisza Lajos krt. 59. 70-235-1931.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62/315-322, 0630-9558-979.
W O M A
K F T .
/

• HA SZOLÁRIUM, AKKOR
MARGÓ SZALON! Legyen
jobb a konkurenciánál! Vásároljon vagy cserélje ki szoláriumát a világ legjobb szoláriumaira. elérhető áron. 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 31.
Tel: 06-1/290-00-22, fax: 061/295-37-26.

H

KEDVEZMÉNYT KAPNAK!

az M K I K M a g y a r - j u g o s z l á v Tagozatának k ö z r e m ű k ö d é s é v e l tájékoztató konferenciát r e n d e z
a 2002. július l-jével alkalmazandó
MAGYAR-JUGOSZLÁV SZABADKERESKEDELMI

MEGÁLLAPODÁSRÓL

2002. m á j u s 30-án (csütörtök), 10.00 órai kezdettel
S z e g e d e n , a Hotel N o v o t e l b e n (6721 Szeged, M a r o s u. 1.)
A megállapodás értelmében az ipari termékek döntő hányadára (86%-ára) a megállapodás alkalmazásának
időpontjától kezdve kölcsönös vámmentesség biztosított.
Az egyezménnyel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról konzultációs lehetőséggel egybekötött tájékoztatót tartunk,
amelyen a részvétel ingyenes.

H ó d m e z ő v á s á r h e l y

ELŐADÁSOK

területére

- A magyar-jugoszláv szabadkereskedelmi egyezmény jelentősége a kétoldalú kapcsolatokban
(Külügyminisztérium)
- A megállapodás tartalma, l'ontosabb rendelkezései (Külügyminisztérium)
- A megállapodás alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati kérdések:
A megállapodás származási jegyzőkönyvének alkalmazása
Engedélyezés és vámkontingensek (Külügyminisztérium, Gazdasági Minisztérium)

N A P I L A P K É Z B E S Í T Ő K E T ,
k e r e s ü n k .
Érdeklődni:
2 4 9 - 4 7 5

(18 óra után)

TOVÁBBI I N F O R M Á C I Ó , J E L E N T K E Z É S I L A P
ITDH, Pitó Enikő
Tel.: 62/540-340 Fax: 62/540-343
E-mail: itdszeged@deitav.hu

C S M K I K , Ladócki Zsolt
Tel.: 62/486-987/142 Fax: 62/426-149
E-mail: ladocki.zsolt@csmkik.hu

0,339530

•

SZERDA, 2002. MÁJUS 15.

"Karnis
Bútoripari Vállalkozás

H

||

-Asztalosiparikellékek!!!
E g y e d i típusú

BÚTOROK

- gyártása, árusítása

t
O

r

Nyitva: H-P: 9-17-ig, Szo: 9-12-is
Szeged, Petőfi S. sgt. 89.
Tel.: (62)444-031.

B ú t o r l a o a k d ó !
Táblában
Szabva
5
Natúr tölgy
1.243,- Ft/m' 1.855,- Ft/m2.3
Cseresznye
1.243,- Ft/m2 1.855,- Ft/mz. |
Bükk
1.243,- Ft/m2 1.855,- Ft/m2, ü
Borovi fenyő 1.243,-Ft/m2 1.855,-Ft/m2, i
Pácolt tölgy 1.243,-Ft/m2 1.855,- Ft/m2.
Korpusz teher 960,- Ft/m2 1.450,-Ft/m2.«
ABS elzárás
250,- Ft/lm. 3
Éltóliázás
77,-Ft/lm. |
Cím: Szeged-Kecskés István-telep,
2
Karikás Frigyes u. 45.
Tel.: (62)426-011. Nyitva: h-p: B-16-íg. <

Gyászközlemények

n

SZEGED

GYÁSZHÍR

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy
ÓTOTT-KOVÁCS JÓZSEF
59 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
május 17-én, 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló felesége, lányai,
vejei és unokái
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik
szerették és ismerték, hogy szerettünk,
ÖZV NÉMETH PÉTERNÉ
MÁTÓ ILONA
76 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása május 17-én, 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett gyermek
és testvér, keresztapa,
FEKETE FERENC
tragikus körülmények között elhunyt. Temetése május 17-én,
14 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
otraor
Gyászoló család
TOROK TIBOR,
a Vedres István Építőipari Szakközépiskola nyugdíjas tanára életének 87. évében váratlanul elhunyt. Mély fájdalommal értesítjük ismerőseit, barátait és tanítványait, hogy temetése 2002.
május 17-én, 12 órakor lesz a
szegedi dóm altemplomában. Egy
szál virággal búcsúzunk.
A gyászoló család
Táviratcím: Török Tiborné
6720 Szeged, Klauzál tér 8.
Minden külön értesítés helyett
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, édesanya, nagymama , dédmama,
VECSERNYÉS VILMOSNÉ
PAPPANNA,
rúzsai lakos 73 éves korában elhunyt. Temetése május 17-én,
11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család, Rúzsa, Szeged
„Elcsitul a szív, mely ertünk is
dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, mert hisszük,
hogy Isten kegyelméből örökké
élni fogsz." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÖZV ID. VÉR JÓZSEFNÉ
KI RI VERONIKA,
a legdrágább édesanya, nagymama
és dédmama szorgalmas életének
93. évében, hosszas gyengélkedése után elhunyt. Temetése 2002.
május 15-én, 17 órakor lesz a
Röszkei temető ravatalozójából.
013395+40
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett Bátyám,
SUGÁR JÁNOS,
Szeged, Hajnal u. 61. szám alatti lakos tragikus körülmények
között elhunyt.
013395589 Gyászoló húga és ha Laci

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett férjem,
drága édesapa, nagyapa, após, vő
és rokon,
RACZ KÁLMÁN
69 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése május 16-án, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben. Drága
emléke a szívünkben él tovább.
Gyászoló család
BODVAI LASZLONE
NAGY ROZÁLIA
2002. április 26-án elhunyt. Kívánságára családi körben, csendben eltemettük.
A gyászoló család

nmouat

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nagyapa,
KOZÁK JÁNOS
58 éves korában elhunyt. Temetése május 15-én, 15 órakor lesz
a Dugonics temetőben.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NAGYMIHÁLY
ISTVÁNNÉ
ZÁDORI MATILD,
Forráskút, Forráskút-d. 95. sz.
alatti lakos hosszú szenvedés
után, életének 93. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése május 17-én, 14 órakor
lesz a Forráskúti temetőben.
Engesztelő szentmise 13 órakor.
013.395866
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanya, anyós, nagymama, dédi és rokon,
ÖZV KÚSZ FERENCNÉ
PANDÚR A N N A
türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után, 88 éves korában elhunyt. Temetése május 17én, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben. Gyászmise a temetés
napján, reggel 7.30 órakor a tápéi templomban lesz.
Gyászoló
család
1

Temetkezési Iroda Szeged
M i k s z á t h K . - T ö r ö k u. s a r o k .

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
MAGYAR JÁNOS
78 éves korában, hosszú betegség
után elhunyt. Búcsúztatása május 17-én, 15 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Előtte gyászmise 14 órakor.
0,3395830
•
Gyászoló család

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGUNK

GÉPKEZELŐKET KERES
- KAPACITÁSBŐVÍTÉS MIATT - 3 MŰSZAKOS
MUNKARENDBEN, KORSZERŰ,
SZÁMÍTÓGÉP ÁLTAL VEZÉRELT GÉPPARKJÁRA.
Elvárásaink: • középiskolai végzettség • alapfokú számítógép- ^
kezelői ismeret • pontos, precíz munkavégzés
§
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem • folyamatos fejlődési lehetőség
Jelentkezni lehet a (62) 553-280 telefonszámon 9-16 óra között
időpont-egyeztetéssel RotaPack Rt. Szeged, Dorozsmai út 35.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, Édesanya, leány, nagymama, testvér,
PESTI IMRÉNÉ
KOVÁCS ÁGNES
életének 41. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 17-én, 10 órakor lesz
a Belvárosi temető urnafalánál.
013395803
Gyászoló család

Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 . H . - C s . : 8 - 1 6 - i g .
P.: 8 - 1 5 - i g

T E M E T É S E K SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.

OTP-HITELLEHETŐSÉG.
Költségkalkulációéit keresse fel irodánkat!

Ihilottszállítási ügyelet: (rádiótelefon)

06-30/9557-556: 0-24-ig

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BÁRTFAI JÓZSEFNÉ
KRAUSER KATALIN,
újszentiváni lakos 72 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása május 17-én, Dórakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
•13395801
Gyászoló család

GAZ el la

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JÉGA-SZABÓ
ISTVÁN RÓKUS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
013394546

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
JUHÁSZ ANTAL
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
013295219
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KÉRI ANDRÁST
utolsó útjára elkísérték.
013395797
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
NYÁRI ISTVÁN
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
013395806
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SZALMA VINCÉNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
013395815

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek."
Már 25 éve nincs közöttünk
TRUTH FERENC,
Édesapánk és 1 éve szeretett felesége,
HALÁSZ MARGIT,
Édesanyánk. Őrizzük meg jól emlékezetünkben őket!
Szerető
0.3294738
családja
Szomorúan emlékezünk
KIRI FERENCNÉ
CSÁSZÁR KATALIN
halálának 3. évfordulóján.
Férje, lánya, veje, unokája
„A szeretet a határon túl is él."
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünk,
DÉNES JÓZSEF
halálának 3. évfordulójára.
0,3395662
Felesége, családja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV HETÉNYI
ANTALNÉ
SZILICZAI TERÉZIA,
Mártély, Fő u. 33. szám alatti lakos 90 éves korában elhunyt. Temetése május 15-én, fél 3 órakor
lesz a Mártélyi temetőben.
013395674
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
IFJ. LAJTOS JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Széchenyi
tér 16. szám alatti lakos 54 éves
korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása május 17-én,
du. fél 3 órakor lesz a vásárhelyi
Dilinka temetőben.
Gyászoló család, Vásárhely
013394688

Fájdalommal tudatjuk, hogy egy
igaz ember, az apa, nagyapa, dédapa, testvér, keresztapa, sógor,
rokon, szomszéd,
TÖRÖK SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Mikszáth K.
u. 17. sz. alatti lakos életének
90. évében, rövid, súlyos betegség
után hajtotta örök álomra fejét.
Temetése május 16-án, délelőtt
fél 11 órakor lesz a vásárhelyi
Kincses temetőben.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely, Gyula,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SINKA ERNŐ,
Hód-Mezőgazda Rt. volt dolgozója, Hódmezővásárhely, Boróka u.
l/a szám alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temetése május
16-án, 9 órakor lesz a vásárherlyi római katolikus temetőben.
Gyászoló felesége és családja

01.7394538

BUDAPCST

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, kedves szomszédoknak, mindazoknak, akik
drága szerettünk,
RUDOLF FERENCNÉ
SZAPPANOS IRÉN
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönetet mondunk háziorvosának hosszú, türelmes kezeléséért, valamint az Aranyház
munkatársainak, különösen V-né
Marika odaadó munkájáért.
0,3395593
Gyászoló család

„Nem azt kérdezem, uram, miért vetted el tőlem, azt köszönöm, hogy adtad nekem."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
NAGY JÁNOSNÉ
(RÓZSIRA),
Vásárhely, Lévai u. 65. sz. alatti
lakos 75 éves korában elhunyt.
Búcsúztatása május 17-én, 13
órakor lesz a vásárhelyi Kincses
temetőben.
013395752
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünkre,
PACSKÓ LAJOSNÉ
halálának 1. évfordulóján.
Szerető családja
• I 1494467

STEYR EURO II. TD
kisteherautó 4x4 L

most 100 000 Ft árelőnnyel*
KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁSI

GAZ Diász

LEHETŐSÉG
*a készlet erejéig

MARKAKERESKEDES

Szeged-Algyő, MOL Ipari Park, 62/517-443, 30/3575-215

MAKÓ
GYÁSZHÍR
„Szeretett családodért, imádott unokáidért éltél,
dolgoztál, mindenkihez jó voltál, senkit meg
nem bántottál, a halál nem szakít el tőlünk,
szívünkben örökké élsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
KALMÁR SZILVESZTER,
Nagylak, Rózsa sor 21. szám alatti lakos 62
éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása május 18-án,
szombaton, 11 órakor lesz a Nagylaki temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

(11 119449-

GzSgi és Zsa
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H I R D E T É S "

„Én nem akartam meghalni, váratlanul ért a halál. Nem búcsúztam el senkitől, így búcsúzok
mindenkitől: Isten Veletek!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ID. SZŰCS MIHÁLY
életének 69. évében váratlanul
elhunyt. Temetése május 17-én,
délután 14.30 órakor lesz Mezóberényben, a köztemetőben.
013395935

A gyászoló család

„Búcsúszó, amit nem mondtál
ki, itt zokog a vállamon, úgy mentél el, mint egy kettészakadt óriási fájdalom."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nevelőapa, após, nagyapa,
dédapa, sógor és keresztkoma,
SIKET JÁNOS,
Makó, Mátyás utcai lakos 74.
évében, váratlan hirtelenséggel
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a makói Újvárosi református temetőben május 17én, pénteken, 11 órakor lesz.
Gyászoló család, Makó, Szeged

MEGEMLEKEZES
„Itthagytál minden álmot, vágyat, itthagytad
árván a szerető családot,
úgy mentél el, hogy el
sem búcsúztál, de lélekben örökké velünk maradtál."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
NÉMETH LAJOS
halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége, lánya, veje
•13395724
és unokái, Földeák

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
KOTHENC GÉZA,
Makó, Szent János téri lakos 52
éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése május 16án, csütörtökön, 13 órakor lesz a
Makói római katolikus temetőben.
013395867 Gyászoló család, Makó
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
MIKLÓS JÓZSEF,
Makó, Kmetty u. 28. szám alatti
lakos 65 éves korában elhunyt.
Temetése május 15-én, 14 órakor lesz az Újvárosi református temetőben.
011395644 Gyászoló család, Makó
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
NAGY JÓZSEFNÉ
MOLNÁR KATALIN,
Királyhegyes, Kossuth u. 74. szám
alatti lakos 79 éves korában elhunyt. Temetése május 16-án, 14
órakor lesz a Királyhegyesi községi temetőben.
013394692
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KÚSZNÉ KISS MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön
köszönjük az orvosoknak és ápolónőknek a munkáját, a férje
munkatársainak, kisfia iskolájának, a SZEFO vezetőinek és dolgozóinak segítségét, részvétét.
013.394(114 Gyászoló család, Makó

SZENTES
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZÖLLŐSIJCÁHOLYNÉ
REMZSO MARIA,
Nagymágocs, Kossuth u. 1. sz.
alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése május 16-án,
csütörtökön, 11 órakor lesz a
Nagymágocsi temetőben.
Gyászoló családja, Nagymágocs

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen, drága lelke pihenjen békében."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
FARKAS PÁL
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és ezzel a gyászunkat enyhítem igyekeztek.
Gyászoló családja, Szentes
01.3394763
ŐS KÍStŐkC

fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GÁBOR ISTVÁN,
Szentes, Rozgonyi u. 25. sz. alatti lakos 72 éves korában elhunyt.
Temetése május 16-án, csütörtökön, 13 órakor lesz a szentesi
Bánomháti temetőben:
Gyászoló család, Szentes
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
LENGYEL MIHÁLYNÉ
OROSZ ROZALIA,
Arpádhalom, Árpád u. 10. szám
alatti lakos 78 éves korában elhunyt. Temetése május 15-én,
szerdán, 11 órakor lesz az Arpádhalmi temetőben.
Gyászoló család, Arpádhalom,
013395604 Orosháza, Tarhos, Pilis

CSONGRÁD
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám,
SZABÓ LÁSZLÓNÉ
LEKRINSZKI EMMA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászomon enyhíteni igyekeztek.
0,3,94672
Gyászoló leánya
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A budapesti sajtótájékoztatón márványtáblát avattak 35 hírességnek

Sportos emlékezés
Gyürki Ernőre

AMol az Eb névadója

A Magyar Sportújságíró-szövetség kelet-magyarországi szekciója Szegeden tartotta tájértekezletét. Tfegnap a megemlékezés és a szövetségi ügyek mellett a régió egyik legeredményesebb klubjával, a Pick Szegeddel ismerkedhettek meg a
résztvevők.

KAJAK-KENU
jó irányba vettek fordulatot a
korábbi, nem túl biztató helyzethez képest a július 18-21.
között, a Szeged melletti Matyéren rendezendő kajak-kenu
Európa-bajnokság előkészületei. A hazai szövetség ugyanis
névadó szponzort talált az Ebnek.

A második napot a Szőregi úti temetőben kezdték a Magyar
Sportújságíró-szövetség
keletmagyarországi képviselői. Az
ötesztendeje elhunyt kollégára,
Gyürki Ernőre emlékeztek, koszorút helyeztek el a sírján. A néma tiszteletadás alatt mintha újra ott lett volna közöttük...
A program a Tisza Volán Rt.
Bakay Nándor utcai szabadidőközpontjában folytatódott. Itt
Szekeres István, a szövetség új
elnöke szólt a feladatokról, arról,
hogy a szervezetnek az érdekképviseletben sokkal nagyobb szerepet kell vállalnia, markánsan
megjelenni minden fórumon.
Ezt szolgálja az új, kidolgozás
alatt lévő alapszabály, a hatékonyabb marketingmunka és az
önsegélyező alapítvány, amely
minden bevétel harmincszázalékából részesül. A kuratórium elnöke Gallov Rezső. A tervek között szó volt sportújságírói tankönyv megírásáról, stúdió létrehozásáról és egy esetleges évkönyvről is. Ez mind „csak"
pénzkérdés. Boskovics Jenő, az

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az előző hónapokkal szemben
okkal lehet mindenki derűlátó,
ugyanis az előzetes nevezések
alapján, hatvanöt nappal a rajt
előtt már 32 európai ország legjobbjai jelezték a részvételüket az
eseményre - tudtuk meg a Moana PR-tól. Ráadásul a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség hosszas
keresés után rátalált a Mol Rt.re, amely a kontinensviadal névadója lett. - A sportág példátlan
eredményességének köszönhető,
hogy cégünk hosszabb ideje segíti a kajak-kenut - nyilatkozta a
szerződés aláírása alkalmából
tartott sajtótájékoztatón Felkai
György, a Mol Rt. kommunikációs igazgatója.
A megfelelő anyagi háttér megteremtésén túl elsősorban a helyszín változott - és a július 18-i,
első startpisztolylövésig változik
is - sokat: a nemzeti olimpiai
centrumként funkcionáló Matyéri létesítmény korszerűsítésének, bővítésének első része elkészült, és a Stadion Invest Rt. illetékesei megígérték: a június közepén ugyanitt tartandó országos
bajnokságra befejezik a több
mint 300 millióba kerülő építkezést. A pályán jelenleg a hajótároló és a céltorony melletti lelátó

A Maty-éri hajótároló bővítése is elkészül a júniusi, szegedi ob-ra.
bővítésének, valamint a VlP-terasz kialakításának a munkálatait végzik.
Az MKKSZ elnöke, Baráth Etele az esemény keddi sajtótájékoztatóján azt a reményét fogalmazta meg, hogy Szeged talán még az
emlékezetesen sikeres, 1998-as
vb idején tapasztaltnál is vonzóbb körülményeket biztosít
majd az idei nagy versengésnek.
- Mérsékelt áron hozzuk forgalomba a jegyeket, az elő- és a középfutamokra 600 forintba kerül
majd a belépő, a döntőket 600,
illetve 1200 forintért lehet megtekinteni, de lesz négynapos bérlet is, ezt 2000 forintért kezdjük
hamarosan árulni a szegedi
sportigazgatóságon, valamint a
szövetségben - ezt már Füleky

András, a kontinensviadal szervezőbizottságának elnöke újságolta a média képviselőinek.
Angyal Zoltán szövetségi kapitány a május első hétvégéjén rendezett tájékoztató versenyen, valamint a négy győzelmet hozó,
mecheleni
világkupa-viadalon
szerzett tapasztalatai alapján optimista. Csak a két kiváló kenus,
az olimpiai bajnok Kolonics
György és Zala György sérülése
aggasztja. Előbbi esetében az orvosok megnyugtató híreket adtak, mert Koló szépen gyógyul,
sót ott lehet a jövő hétvégi szolnoki első válogatón. Utóbbival
viszont jó ideig nem számolhat
Angyal, mert hosszabb kihagyásra kényszerül. A mecheleni vk-ra
visszakanyarodva, Angyal elis-

Fotó: Karnok

Csaba

merően szólt az új formáció, a
Vereckei, Veréb páros bemutatkozásának, valamint a DémászSzegedi VE olimpiai bajnek kajakosa, Storcz Botond sikeres egyéni ezres próbálkozásának. A hazai idénynyitót is megemlítette a
kapitány, amelyen elsősorban a
fiatalok remekeltek.
A sajtótájékoztató végén az
MKKSZ vezetői és néhány jelenlegi, illetve egykori versenyző
|Dónusz Éva, Foltán László, Vaskuti István, Vereckei Ákos, Hegedűs Róbert, Fehérvári Vince) felavatta a sportág örökös bajnokainak márványtábláját. A tablón
harmincöt olyan sportoló szerepel, aki olimpiai aranyérmet,
vagy legalább öt világbajnoki címet szerzett.

AIPS elnökségi tagja arról számolt be, hogy már 144 tagországa van a nemzetközi szövetségnek, de a jobb működéshez nagyobb aktivitást várnának az
amerikai és a japán kollégáktól.
Újdonság: egyes elképzelések
szerint lehet, hogy a jövőben az
írott médiát is közvetítési/tudósítási jogdíj fizetésére kényszerítik a nagy világesemények (foci-vb, olimpia) rendezői. De ez a
meccs, sportnyelven szólva, még
csak most kezdődött el.
Utolsó napirendi pontként Kővári Árpád, a Pick Szegedet működtető Santé Kézilabda Kft. ügyvezető elnöke adott tájékoztatást
a régió egyik legeredményesebb
klubjáról. A férfi kézilabda NB
I-ben 27 éve szerepel az egyesület, s ezalatt egy arany-, három
ezüst- (a mostanit is beleszámítva) és tizenöt bronzérmet szerzett, „ráadásként" nyert négy
Magyar Kupát. Mióta (1993) a
Pick Rt. a főszponzor nem csúszott le a dobogóról a gárda. A
sportvezető szólt az utánpótlás-nevelés fontosságáról, az
anyagi háttér megteremtéséről
és szavaiból az is kiderült, hogy
szükségesnek tartana reformot a
bajnokság lebonyolításában.
Az elutazás előtt még finom
ebéd várt a tájértekezlet résztvevőire, akik valószínűleg minden
szempontból jó szájízzel távozhattak Szegedről.
I. R

Ballonbajnokság
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mától 20-áig Debrecenben rendezik meg a világ egyik legnagyobb hölégballonversenyét (egyben ob), amely olyan nemzetközi
minősítéssel rendelkezik, mint a

vb. A viadalra nyolc ország negyvenöt ballonja nevezett, közülük
három szegedi, Dégáz-színekben
Horváth Antal, Kiss József és Kovács János vezetésével. Szegedről
került ki a versenyigazgató is,
Pálhegyi Zoltán személyében.

Vivendl Telecom Hungary
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Napilapunkban mindennap a labdarugó-vb mérkőzéseiből kiválasztunk egyet
melyre várjuk tippjeiket. A helyes tippelők között

sorsolunk ki, a Június 30-1 d ö n t ő után

AffiDÍJ 1 D B ^ l U f K E

'MELEGÍTŐ,

melyet a nyertes kiválaszthat a Premier Sport Kft. üzletében (Szeged, Kárász u. 1.).

X M L E N

Koncert Trió és
• 3 hónapig 120 helyett 180 lebeszélhető

Koncert Duó dqcsomaggai:
percet

ajándékozunk

S Z Ő K É T K E L L TEFUFTLTE

önnek

a havi dijban.

Koncert

Trió, Duó és Szóló díjcsomagok

további

kedvezményei:

tágja ki a napilapbál, é s kttld|o ba a szolvényt cimttnkra.

• V-zóna,

Címünk: Szeged, Stefánia 10.f Sajtóház,
a levélre kérjük írja rá jCÓÚ TOTO

• díjmentes hívószámkijelzés, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás ás Hangposta.
• Hívásrészletezés 50% kedvezménnyel!
Kisfogyasztói díjcsomag választásakor az egyéni vonal belépési díja kedvezményes, csak

bmttó 3.750 Ft!

Ajánlatunk 2002. Junlua 30-ig a szabad kapacitással rendelkező belterületi felszerelési helyekre érvényes!
További információért kérjük. hlv|a a körzeten belül ingyenes 1288 as intormácós teleionszámunkat, vagy keresse tel
ügytélszolgálati irodánkat illetve honlapunkat a www.vfon.hu címen

V

fon

Összeköt minket a szó

www.vfon.hu
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Óvott a Győri ETO
LABDARUGAS
BUDAPEST (MTI)
A Győri ETO NB l-es labdarúgócsapatának vezetői elküldték a
Haladással lejátszott bajnoki

mérkőzés O-O-ás végeredménye
elleni óvást a Magyar Labdarúgó
Ligának. A győriek azért jelentették be hivatalosan is tiltakozásukat, mert a múlt pénteki összecsapáson néhány percig a megengedett ötnél eggyel több külföldi szerepelt a szombathelyi
együttesben.

BayervagyReal?
LEVERKUSEN (MTI)
Az idei harmadik trófeaszerzési
lehetősége előtt áll a szerdai labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre
készülő Bayer Leverkusen. A német csapat azonban rossz előjelekkel várja a Real Madrid elleni,
glasgow-i
összecsapást.
Az
együttes a Bundesliga utolsó két
fordulójában veszítette el a
már-már biztosnak tűnő bajnoki
címet, és a Borussia Dortmund
lett az első. A német kupa múlt
szombati fináléjában pedig a
Schalke győzte le Klaus Toppmöller vezetőedző gárdáját.
- Elvárom a játékosoktól, hogy
minden erejüket összeszedve
küzdjenek - mondta Reiner Calmund klubmenedzser. - Világ-

szerte egymilliárd néző látja
majd a BL-döntőt, amelynek
ugyan nem mi vagyunk az esélyesei, de az utolsó pillanatig
küzdenünk kell.
A leverkuseni szurkolók egyébként - ugyanúgy, mint a spanyolok - 14 ezer 100 jegyet kaptak a
fináléra, így biztos, hogy a helyszínen lelkes biztatásban lesz része az együttesnek. A várható
kezdőcsapatok, Real Madrid: César - M. Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos - Figo, Makelele, Zidane, Solari - Raúl, Morientes. Bayer Leverkusen: Butt Sebescen, Lucio, Zivkovic, Placente - Schneider,
Ramelow,
Ballack, Bastürk Berbatov,
Brdaric. A játékvezető a svájci
Urs Meier lesz.

A rajt előtt vb-történelem

1934: Olaszország
Már csak 16 nap van hátra
XVII.
labdarúgó-világbajnokság, a világszerte nagy érdeklődéssel várt koreai-japán közös rendezésű sportesemény
kezdetéig. Az M T I összefoglaló
áttekintést készített.
Ezúttal fordult a kocka: a címvédő uruguayiak nem utaztak el
Európába, a második világbajnokság olaszországi döntőjére,
amelyre rányomta bélyegét Benito Mussolini fasiszta diktatúrája.
Eredetileg 29 csapat nevezett, de
közülük csak 16 jutott el a döntőbe, ahonnan egyenes kieséssel
folytatták a küzdelmeket.
Az itáliai világtalálkozón vett
részt először a magyar válogatott, s az első fordulóban 4-2-re
győzött Egyiptom ellen. A legjobb nyolc között azonban
2 - l - r e kikapott az örök rivális
osztrákoktól.
A küzdelmeknek már nyolc város, Róma, Nápoly, Milánó, Torino, Firenze, Bologna, Genoa és
Trieszt adott otthont, s ekkor határozták el először, hogy amenynyiben a fináléban a 90 perc
egyik csapatnak sem elég a győzelemhez, úgy hosszabbítás következik.
II. világbajnokság, Olaszország (1934. 05. 27.-06. 10.).
A magyarok mérkőzései:
1. forduló (1934. 05. 27.): Magyarország-Egyiptom 4 - 2 (2-2),
gólszerzők: Teleki (12.), Toldi

(31., 61.), Vincze (54.), ill. Favzi
(35., 39.). Negyeddöntő
(május
31.):
Ausztria-Magyaroroszág
2-1 (1-0), gólszerzők: J. Horváth
(8.), Zischek (53.), ill. Sárosi
(56., 1 l-esből), piros lap: Markos
(57.).
A többi negyeddöntő
eredménye: Olaszország-Spanyolország
l - l , megismételt
mérkőzés:
1-0,
Németország-Svédország
2-1, Csehország-Svájc 3-2.
Elődöntők:
OlaszországAusztria 1 - 0 (1-0), gólszerző:
Guaita (19.). Csehszlovákia-Ném e t o r s z á g 3 - l (1-0), gólszerzők:
Nejedly (20., 71., 81.), ill. Noack

DESZK-MAKO FC 1 - 2 (0-2)
Labdarúgó Magyar Kupa, megyei selejtező, 3. forduló. Deszk, 200 néző'. Vezette:
Holczimmer. Gólszerzők; Szőke, ilLMádi, Kondacs.
. . „ .,

Hétfőn késő este, 63 éves korában elhunyt Valerij Lobanovszkij, a Dinamó Kijev labdarúgócsapatának világhírű vezetőedzője.
Az ukrán trénert a múlt keddi,
Metalurg elleni bajnoki mérkőzés után szívpanaszokkal szállították az egyik zaporizzsjai klini-

KÉZILABDA
Az első osztályú férfi kézilabda-bajnokság utolsó mérkőzését
ma, 18 órától Pécsett játssza a
Pick Szeged. A mecsekalji együttes még a negyedik helyért van
versenyben, amely az együttes
számára az első nemzetközi kupaszereplést biztosítaná. A papírforma azonban a Tisza-parti 1
ak győzelmét ígéri. Bár három
évvel ezelőtt ezt a pályaválasztók
felborították. Mint ahogyan tették az elmúlt fordulóban a Dunaferrel szemben is.

- Nekünk a hétvégi négycsapatos szolnoki MK-finálé miatt
nem mindegy, hogy milyen játékot produkálunk. Pécsett is úgy
kell küzdeni, ahogyan majd
szombaton az elődöntőben a
Cegléddel szemben. A kupánál
ugyanis el kell felejteni, hogy
melyik klub hányadik helyen
végzett a bajnokságban. Általában a kiscsapatok a nagy lehetőség miatt szinte megtáltosodnak. Ezért nem lehet sem a Pécsi
KK-t, sem pedig a Ceglédet lebecsülni, mert könnyen megjárhatjuk - mondta Dragan Djukics
edző.
A Pick Szegedben

vasárnap

REFLEKTOR

melegítés közben megsérült Fekete Róbertnél az MRI-vizsgálat
semmiféle elváltozást nem mutatott ki. A kapus egyelőre kihagyja az edzéseket. A többi szegedi kézilabdás egészséges.
*
Most már véglegesnek tekinthető (egy szponzor budapesti
helyszínt szeretett volna), hogy
mégiscsak Szolnok lesz a házigazdája a Magyar Kupa elődöntőjének és fináléjának. A Pick Szeged szombaton 16 órakor a Cegléddel, míg 18 órától a Fotex a
Dunaferrel mérkőzik a vasárnapi
döntőbe kerülésért.
S. J.

Hárompontos forduló
A Csongrád megyei NB I/B-s
kézilabdacsapatok a hét végén
hazai környezetben szerepeltek, s három pontot szereztek.
Az SZKKSE magabiztos győzelmet (31-23) aratott, a Makó KC
viszont döntetlenre
végzett
(27-27) a Tiszavasvárival.
SZEGED-KISKUNDOROZSMA—
BOCS 31-23 (17-11)
NB l/B-s női kézilabda-mérkőzés. Dorozsma, Orczy-sportcsarnok, 100 néző.
Vezette: Dudás, Medovarszki.
SZKKSE: DR. B0R0SNÉ - VADÁSZY 9,
Bodó 3, BARNA 9, Sastyin, Szőke 2, Horváth K. Csere: Szűcs G. (kapus), NAGY 4,
Pusztai, Takács 3, Hódi 1. Edző: Prónay
Gyula.
Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek:
6/3, ill. 2/1.
A hazaiak emlékeztek a bőcsi ötgólos vereségre, mert az első percekben együtt haladtak a csapatok, sőt 2-1-re még a vendégek

vezettek. Ezt követően zsinórban
nyolcszor talált a kapuba a Vadászy és Barna (az első félidőben
mindketten 6 - 6 gólt lőttek) vezette SZKKSE, s a 15. percben
már 9 - 2 állt az eredményjelzőn.
Fordulás után sem változott a játék képe, s tovább nőtt a különbség, 55. perc: 31-20. Prónay edző
minden játékosának bizonyítási
lehetőséget adott, így is magabiztos, fölényes sikert arattak a házigazdák.
Prónay Gyula: - Tartottam a
mérkőzéstől, mert Bőcsön kikaptunk. Most annak ellenére sikerült visszavágni, hogy nem játszottunk jól.
MAKÓ KC-TISZAVASVÁRI
27-27 (14-11)
NB l/B-s férfi kézilabda-mérkőzés. Makó, 300 néző. Vezette: Klucsó, Lekrinszki.
Makó KC: Nagy Z.-Szabó Tönki 3,
Dombegyházi, Minik 2, Földi 3, ILYES 7,

AVAR 6. Csere: AVRAMOV (kapus), Madár, Bajorhegyi, GERA 4, Ignácz 2. Edző:
Bárány Zsolt.
A vendégeket volt élvonalbeli játékosok erősítették, s ez meg is
látszott a produkciójukon. A
Makó KC fiatalos lendülettel, de
sok hibával játszott, a szünetig
mégis
sikerült
háromgólos
előnyt szereznie. A fordulást követően taktikát változtatott a Tiszavasvári, s igyekezett kikapcsolni a játékból a Maros-partiak
gólfelelősét, Ilyést. Ez részben sikerült is. A többiek pedig idegesen, pontatlanul kézilabdáztak.
Rendkívül izgalmasan alakult a
végjáték; a vendégeknek az utolsó percben sikerült egyenlíteniük.
Bárány Zsolt: - Biztos győzelmet engedtünk ki a kezünkből.
Ez az iksz szinte vereségként értékelhető...
L.P.

Thaiföldön edzőtáboroztak

Döntő:
OLASZORSZÁG-CSEHSZLOVÁKIA
2-1 (0-0, l - l , 2-1).
Róma, 45 ezer néző, vezette: Eklind
(svéd). Gólszerzők: Orsi (81.), Schiavio
(95.), illetve Puc (71.).
Olaszország: Combi - Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi.
Csehszlovákia: Planicka - Zenisek,
Ctyroky, Kostalek, Cambal, Krcil, Junek,
Svoboda, Sobotka, Nejedly, Puc.
A 3. helyért: NémetországAusztria 3-2.
Érdekességek:
Gólkirály: Nejedly (Csehszlovákia) 5 gól.
Az olaszországi vb-döntőn indult először afrikai csapat, az
egyiptomi válogatott szereplését
azonban nem kísérte sok szeren-

A vendégegyüttes sok helyzetet
dolgozott ki az első félidőben, ebből kettőt sikerült még a szünet
előtt értékesíteni. A hajrában kiengedett a Makó, ezt kihasználv+szépítettek a hazaiak.
tsütörxök,
17.3,0:,. Kiszombox-f Q.Szeged.
.
f

Elhunyt Lobanovszkij
KUEV (MTI)

Pécsett zár a Pick

(62.).

Nyert a Makó
MUNKATÁRSUNKTÓL

15

S P O R T "

kára. A kivizsgálás során megállapították: agyvérzést kapott.
Szombaton műtéten esett át, s
úgy tűnt, hogy állapota stabilizálódik. Hétfőn azonban váratlanul rosszabbodott a helyzete, és
már nem tudtak rajta segíteni. A
szakembert a Dinamo-stadionban búcsúztatják, s csütörtökön
helyezik végső nyugalomra Kijevben.

Az ötfős szegedi k ü l ö n í t m é n y m u n k á j á t Pattáyában thaiföldi edzők segítették.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Cseh, angol és olasz versenyzők
mellett magyarok is részt vettek
abban a, nemzetközi thai-box
edzőtáborban, amelyet a thaiföldi. Pattayában rendeztek. A szegedi különítmény - Juhász András, Forró Lfiszló, Molnár Csaba,
Sárközi Róbert, Antman László két hetef töltött az ázsiai országban, méghozzá igen tevékenyen.
A tizennégy nap többségén napi
két tréning szerepelt a programban. A délelőtti penzum hosszú

távú futás volt, délután pedig
technikai és kondicionális edzéseken fejlesztették a tudásukat.
Minden sportoló külön szakembert kapott a pattayai iskolában,
és bizony a munkától valamenynyien négy-öt kilogrammot fogytak a 35 fokos, igen párás és meleg időben. Ez persze a versenyzés szempontjából kifejezetten
jól jött, hiszen szívósabbá teheti
a szegedieket. Forróék találkozhattak egy 66 kg-os kisvilágbajnokkal, akit Thaiföld Tysonjának neveznek. A helyi küzdő-

sportos valamennyi magyart legyőzte, ám a vereségekből is lehet tanulni - vallották be őszintén a szegediek.
A feltételek tehát adottak voltak a minőségi munkához, ám
azért az étkezésben akadtak
meglepetések. A kemény tréningek után éhesek voltak Juhászék,
így olyan helyi, fűszerezett specialitásokat is elfogyasztottak,
amelyek az európai ember számára nem igazán vonzóak. Soha
nem látott tengeri falatok várták
a versenyzőket.

Kosárban kezdődik a rájátszás
MUNKATÁRSUNKTÓL
Befejeződött az alapszakasz. Szer
geden, a Déli Apró városi kosárlabda-baj nokságban.

Többéves szünet után tavaly
ősszel indult a pontvadászat,
amelyre tíz csapat nevezett. A
küzdelmek n e m fejeződnek még
be, hiszen nyolc együttes részvé-

telével megkezdődik a rájátszás.
A párosítás a következő lesz: Sörpatika-JATE II., JGYTF I.-Priapismus, Freestyle-PÖF, JATE I JGYTFII.

SZURKOLOI BUSZ AZ MK-RA
Szombaton 11 órakor szurkolói
busz indul a Szeged étterem elől
Szolnokra, a Cegléd-Pick Szeged
férfi kézilabda Magyar Kupa-elődöntőre. Amennyiben a Pick sikerrel veszi ezt az akadályt, a
másnapi fináléra 10 órakor startol (szintén a Szeged étteremtől)
a különjárat a drukkerekkel. Érdeklődni
és
jelentkezni
a
06-30/9122-957-es telefonszám o n lehet.
SZENIORÉRMEK
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Tatabányán az
egész napos Panoráma-futást,
melyen az óvodásoktól a 80 évesekig indulhattak a vállalkozó
kedvűek. A szeniorok 5,8 és 13,8
km-es távon versenyeztek. Az
SZVSE sportolóinak eredményei, F55 (13,8 km): ...5. Molnár
Mihály; F60 (5,8 km): 1. Tatár
Endre; F70 (13,8 km): ...2. Csamangó Ferenc.
KÉZILABDA-DIÁKOLIMPIA
Kézilabda-diákolimpiai eredmények. Lányok. III. korcsoport,
megyei
döntő:
Sándorfalva-Ásotthalom 18-8, Ásotthalom-Makó 11-13, Makó-Sándorfalva 4-17, Odessza II.-Kistelek 12-13, Kistelek-Székkutas
22-12, Székkutas-Odessza II.
5-20;
Székkutas-Ásotthalom
10-0, Odessza II.-Makó 26-7,
Kistelek-Sándorfalva
24-10.
Végeredmény: 1. Petőfi, Kistelek
(Fekete Piroska, Mészáros Bettina, Fekete Martina, Sisák Orsolya, Mucsi Ágnes, Molnár Dóra,
Szilágyi Andrea, Király Adrienn,
Krizsán Lívia, Csaba Nikolett,
Borka Klaudia, edző: Ónozó István), 2. Sándorfalva, 3. Odessza
II., Szeged, 4. Kertvárosi, Makó,
5. Székkutas, 6. Ásotthalom.
Fiúk. III. korcsoportos megyei
elődöntő, A csoport: Röszke-Odessza II. 3-22, Mórahalom-Vásárhely 0-12, Odessza
II.-Mórahalom 32-3, Vásárhely-Röszke 7-14, MórahalomRöszke 1-14, Vásárhely-Odeszsza II. 3-29, a csoport végeredménye: 1. Odessza II., Szeged, 2.
Röszke, 3. Klauzál, Vásárhely, 4.
Mórahalom; B csoport: Balástya-Madách 5-20, Szentes-Balástya 4-12, Madách-Szentes
21-4, a csoport végeredménye:
1. Madách, Szeged, 2. Balástya,
3. Szentes.
Megyei döntő: Odessza II -Balástya 17-6, Madách-Röszke
23-7, Balástya-Röszke 13-8,
Odessza II.-Madách 18-20. Végeredmény: 1. Madách, Szeged
(Minter Ádám, Ország Ádám,
Teimel Róbert, Csikós Krisztián,
Gahwagi Nebil, Temesvári János, Fehér Gábor, Maszal Mihály, Kovács László, Gyuris Patrik, Molnár Gábor, Szavai Márió,
felkészítő tanár: Várkonyi Béla),
2. Odessza II., Szeged, 3. Munkácsi, Balástya, 4. Röszke.
ZOLLPRINT-KUPA
A közelmúltban rendezte meg a
szegedi Első Magyar Kenderfonó
Asztali-labdarúgó Club a ZollPrint-kupát. Az esemény a főágon és a vigaszágon is kecskeméti sikerrel zárult Seremet Szilárd és Bóta András jóvoltából.
CSAK EGY GÓL
Az 1986-os korosztály labdarúgó-bajnokságát a BLASZ rendezi.
A legutóbbi fordulóban az FC
Szeged Tisza Volán KESZ FS az
MTK-nál vendégeskedett. Eredmény: MTK-Hungária-FC Szeged Tisza Volán KÉSZ FS 4-1
(2-0). Szeged: Reguli (Tombácz)
- Simon, Varga F., Túri, Kárász Tóth (Varga G.), Fülöp (Stetakovics), Duba, Völgyi - Fejsze (Mészáros), Dlusztus. Edző: Paksi
Péter. Gólszerző: Fülöp.
BIRKÓZÓTOBORZÓ
A Szegedi VSE birkózószakosztálya felvételt hirdet a sportág iránt
érdeklődő 6 - 1 2 éves fiúknak. A
gyerekeket a klub edzői kedden,
csütörtökön és pénteken 16.30tól 18 óráig várják az SZVSE
sportcsarnokában.
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CRAIOVA (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD
Márton. Józsi bácsi és Pesztonka kint álltak a délelőtti fényben, markolták az erkély korlátját, arcukat a fény felé fordítva napoztak. De nem csak
úgy. anyámasszony
módjára, hanem
kitalálták,
legyen tétje a napozásnak. Méghozzá az, hogy
adott idő alatt ki tud jobban lebarnulni. Pesztonkát megkérték, hogy szerezzen egy igen finom
színskálát a kozmetikusától,
amely a barna minden árnyalatát tartalmazza, a hideglelős lájt barnától egészen az odakozmált hámréteg patinájának színéig. A verseny előtt mindenkinek egy két
centi sugarú kört rajzoltak a homlokára,
amely
körnek a belső területe képezte a verseny tárgyát.
Ezután a színskála segítségével lemérték, hogy a
verseny megkezdése előtt kinek, milyen alapszín
található a versenykörében, feljegyezték, majd kiléptek az erkély árnyékos részére, s az „egy-kettő-három-négy, tarka kislány hová mégy, rajt!"
bemondására egyszerre mindhárman
kidugták
arcukat a napfényre, s megpróbálták
homlokuk
versenyköre és a napsugarak között a legoptimálisabb szöget, a derékszöget bezárni, ahogyan ezt a
földrajzkönyvekben
is láthatták a talaj felmelegedési esélyei részben.
Mindhárman hallgattak, nehogy az ajkukon át
távozó és felszálló pára. mely a
százszázalékos
páratartalmú tüdőiről áramlik, fénytörést, illetve

fényszűrést okozzon. Belül azért jártak az agyak.
Pesztonka azon töprengett, mi lenne, ha egy megfelelő jógakönyvből megtanulna
fotoszintetizálni,
s akkor nem kellene súlyfölösleget okozó tápanyagokat bejuttatnia a szervezetébe, sőt, a zöldhöz a legtöbb ruhájának színe passzol is, s ő maga
imádja a zöldet, megnyugtatja, ha netán felidegesedne. Csakhogy, és ezt alapproblémának
tartotta, honnan fog ő, Pesztonka, klorofilt juttatni a
bőrébe ?
Márton elképzelte a tenger zúgását, orrában
érezte a sós szél hullámait, s gondolatban a parti
drinkbár felé indult.
lózsi bácsi olyan mechanikus szerkezeten törte
a fejét, amit fénnyel lehetne hajtani, s amikor rájött, hogyan működne a fénykerék, majdnem a
homlokára csapott, de még időben
visszazökkent
az eredeti versenyállapotba, hogy ha a homlokán
tapsikol, elveszítheti a versenyt, amelynek díja a
karácsonyról maradt tavalyi szaloncukor volt.
Mindhárman csípték az édességet, így hát az is
motoszkált a fejükben, hogy a derékszög beállításán túl miként juthatnának előnyhöz a homlokbarnitásban.
Egy dologra azonban nem számítottak,
arra,
hogy a tűző napon állva könnyű összeszedni egy
kiadós napszúrást...

Kínai
cérnametélt
CSIANGSZU (MTI)
2852 kilométeres cérnametéltet
készített egyetlen kiló tésztából
egy fiatal szakács Kínában, és ezzel, saját világcsúcsát megjavítva, bekerül a rekordok Guinness
könyvébe. A kelet-kínai Csiangszu tartományban élő 24 éves Li
Tao öt évet készült a rekordjavításra. Apjával együtt immár hatodszor sikerült felülmúlniuk saját világsikerüket a cérnametélthossz kategóriában. Kínának
azon a részén nagyon hosszú
metélttésztákat készítenek születésnapokon, mert ezzel is a
hosszú életre vonatkozó kívánságaikat próbálják nyomatékosítani az ünnepelt számára. Li Tao
2852 kilométeres tésztája 2 millió 97 ezer 157 szálból áll, a cérnaszálnál is vékonyabbakból,
egyszerre ugyanis tizennyolc fér
át belőlük egy tű lyukán.

A vakoló
A májusi nyárban kimelegedő szegedi gyerekek a Széchenyi téri
szökőkút vizében, a delfineken lovagló szobrok társaságában pancsikolva keresnek enyhülést - persze csak akkor, ha a rendőr vagy
Fotó: Schmidt Andrea

Levált egy jéghegy
SUITIAND (MTI)
Az antarktiszi jégtömegből levált
egy 76 kilométer hosszú, átlagosan 7,4 kilométer széles jéghegy.
Az 562 négyzetkilométer kiterjedésű jéghegy még május első hetében vált le a kontinenst borító
jégpáncél Ross-jég nevű részéről
- közölte az USA sarkköri megfigyeléseket végző, a Maryland állambeli Suitlandban működő tudományos központja. A jéghegy
leválására a térségről rendszeresen infravörös felvételeket készítő amerikai műhold képei hívták
fel a figyelmet. A jéghegy, bár levált a földrészt borító nagy jégsapkáról, még nem távolodott el

attól, mert megfeneklett a
Ross-jég előtti sekély tengerben.
Az Antarktika gyakorlatilag teljes - megközelítőleg 13 millió
900 ezer négyzetkilométeres területét
jégpáncél
borítja,
amelynek átlagos vastagsága
2000 méter körül van, de helyenként eléri a 4500 métert. |Az Antarktika a déli sarkvidék szárazföldi részneve, míg az Antarktisz
fogalom magában foglalja a sark
környéki, jéggel borított tengereket és szigeteket is.) A 30 millió
köbkilométer jégből álló antarktiszi jégsapka jelenti a Föld legnagyobb édesvíz-tartalékát. Ha
elolvadna, 45-60 méterrel emelkedne a világtengerek szintje.

KASSEL (MTI)

Tévedésből megsemmisítették a
németországi Kasselben Jenny
Holzer amerikai festőnő egyik
nagyméretű alkotását, amely egy
házfalon volt látható. A baleset a
kasseli kortárs művészeti nemzetközi vásár, a Documenta megnyitása előtt történt. A művésznő a rá jellemző stílusban az
1982-es Documenta számára
szövegeket festett a szóbanforgó
házfalra, á m az épületet eladták,
és új tulajdonosa nem értesült
arról, hogy nem csupán lakóteret
vásárolt, hanem műalkotást is így újravakoltatta a házfalat.

A NAP VICCE

Az átvonult trónt után löbW-tawédié napos idő várható, zápor, zwabrtókéntetemte. a keleti tájakon tórdtiiat elő A hőmérséklet délután ?0.25 fok között alakul
Szöged
vásárhely

Szentes
Makó
Csongrád

Csapodár
cinkenejek
OTTAWA (MTI)
Elég, ha a cinege Don Jüannak
egyik este szebben szól a fütyülője, mint a férjnek, utóbbi neje
már repül is új szerelméhez egy
rövid pásztorórára, pontosabban
pásztorpercre, hogy utána mintha semmi sem történt volna - visszatérjen megcsalt párjához. Kanadai kutatók szerint, ha
a hím kormosfejű cinege a szokásos esti füttyversenyen alulmarad kihívójával szemben, nősténye ugyan nem fütyüli ki, de
egy percig sem habozik megcsalni. A hím kormosfejű cinegék
néhány perces esti énekükkel arra figyelmeztetik szomszédaikat,
hogy óvakodjanak területük határaitól és fészküktől. A tanulmány szerint a hűtlen nőstény és
az énekverseny
győztesének
együttléte, amely csupán 30 másodpercig tart, nem borítja fel a
madárpár életét, legfeljebb az
utódok származása tekintetében
okozhatna problémát, ha az apa
képes lenne különbséget tenni
saját és „kapott" gyermekei között. A kutatók szerint azonban a
nőstény
hűtlenségét
csak
DNS-vizsgálattal lehet bizonyítani, ilyenre tesztelésre viszont
nem igazán képes a megcsalt
hím, így aztán élete végéig abban
a hitben él, hogy párja a hűség
mintaképe.

ISTEN ELTESSE!
ZSÓFIA, SZONJA
Zsófia a görög Sophia név régi
magyar olvasatából ered, jelentése: bölcsesség. A Szonja név eredetével azonos, ez a Zsófia orosz
becézőjének németesen meghonosodott formája, használható
Szonya alakban is. Egyéb névnapok: Cézár, Dionizia, Döniz,
Fürtike, Izidor, Izóra, Izsák, János, Jolán, Konstancia, Médea,
Rupert, Upor.

Kistelek
TovábM kilátások
A hét másodéi teleben sok napsütésre meleg, száraz, nyárias időre számithatunk
Változás a hét legvégén várható, akkor egy hidegfront éri el térségünket Hatására
változékonyabbra fordul az időjárás, több lesz a felhő
Csütdrttk

Pántok

Szombat

Vasárnap

Max:30
Mln:14
Napos

Max:32°
Mtn:16°
Változó

Max:27
Mkuir
Változó

0

Ö
Ma X - 2 T
Min: 1 3
Napos

Vizállás:
A Tisza Szegednél 175 cm (hőfoka 19.1 C I, Csongrádnál 45 cm,
Mindszentnél 112 cin. A Maros Makónál - 5 cm.
A Nap kel: 5.07, nyugszik: 20.14. A Hold kel: 7.01, nyugszik: 24.35.

Műszaki vizsga akció!
3 0 % engedmény az átvizsgálási díjból,
ha májusban nálunk vizsgáztatja gépjármüvét!
vwwv.ikeszauto.hu

IKESZ Autócentrum

annak interaktív programja segítségével a nézőket. A kilencmillió néző közül 95 ezren kapcsolódtak be önként az adásba,
és oldották meg a 70 tesztkérdést, amely öt kategóriában nyelv, logika, számok, megfigyelés és emlékezőképesség terén tette próbára az agyat. A stúdióban ülőket több csapatra osztva
tesztelték: 50-50 pedagógust, diákot, könyvkiadót és szerkesztőt,
építőmunkást, egypetéjű ikret,
szőke hajú nőt és hírességet köztük tévésztárokat, újságírókat, sportolókat - nyertek meg a
vállalkozáshoz. A politikusok
csapatát azonban nem sikerült
összehozni, a parlament alsóházának felkért tagjai közül csupán
egyetlen képviselő vállalkozott
volna a nyilvánosság előtti furcsa
megmérettetésre, a többi intelligensen távol maradt.

LONDON (MTI)
A fővárosok versenyét Edinburgh, a nemzetekét az északírek
és az angolok nyerték. A városok
közül az angliai Leicester lakói
vitték el a pálmát, a nemek versenyében a férfiak diadalmaskodtak. A megkülönbözető jegyeket illetően a kékszeműek, az
őszhajúak, a balkezesek voltak a
legjobbak. E gyorskimutatás a
hét végén Nagy-Britanniában elvégzett
intelligencia-felmérés
eredményeit tükrözi. Nagy fába
vágta a fejszéjét a BBC televízió,
amikor a nemzet intelligenciahányadosának a megállapítására
vállalkozott. Colin Cooperrel, a
Belfasti Egyetem kutatójával és a
hazai Mensa intelligencia társasággal összefogva tesztelte a stúdióba meghívott széles körű vendégsereget és az internet, illetve

.

Buddhista tanítás a szeretetről
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Rejtvényünk vízszintes 1., 22., 51. és függőleges 5. számú soraiban egy buddhista intelem olvasható.
12
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Előbbre lép a rangsorban. 13. Alapvetés. 14. Tekintetes röviden. 15. E.T.R. 16. Októberi.
14
17. Rangjel. 18. Szigetlakó nép. 19. ...hadnagy. 21. Biztonsági
szerkezet. 22. A megfejtés harmadik sora. 25. Tetejére. 26. Belül
V
cikiz! 27. Japán vendéglátó hely. 29. Félig! 30. Kálium. 31. Forrón
23
22
(költői szóval). 33. Tegnap fele! 34. Dohogni kezd! 35. Fénybe borít. 38. Személyével (régiesen). 39. Történések. 40. Elegen a vé2fgén! 41. Zörej. 43. Kelvin. 44. L.T.Á. 46. In medias... (A dolgok közepébe vágva.) 48. Páros. 50. Váladék. 51. A megfejtés negyedik
ban, az átlagértékek pedig évtize- sora.
des rekordokat döntenek meg. FÜGGŐLEGES: 1. Birkózószőnyegek. 2. Beadják (a labdát). 3. Há43 Celsius-fok felett a szakembe- zikó. 4. O.N. 5. A megfejtés második sora. 6. Napszak. 7. Üzem
rek hőhullámról beszélnek. Még átadása. 8. Tova. 9. Tanuló vezető betűje. 10. Létrejön. 11. Karan38
a Himalája magaslatain, Szimlá- ténba helyez. 16. Személyes névmás. 18. Idősb röviden. 20. Kapban - a brit koronát képviselő al- kodom a levegőt. 23. Latin semmi. 24. Tiltószó. 28. Házvég! 32.
40
királyok egykori rezidenciáján - Körülvesz. 34. Tollba mond. 35. Hordót kezel. 36. Kút fenekére ér.
46
is szokatlanul magas hőmérsék- 37. Magyar stresszkutató (János). 38. Irodalmi műfaj. 42. Juttat
letet mértek, s a térségből,
i n l\HttlIJOrt!Movekelt. 47. Ismételt tiltás. 49. Ötvözőfém. 50.
51
ányról számq
á s f ö f t 0 röviden. 52. Körsugár jele. 53. Római egyes (n. magiai előrejelzések
gyar).
kívüli hőség folytatódik.
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Ahol mindenki hazudik, senki sem hazudik.

— Állítsa már le a masináját! kéri a benzinkutas a motorkerékpárost.
- Már rég lekapcsoltam. Csak a
barátnőm remeg a hátsó ülésen.
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Pakisztánban mintegy negyven,
Indiában pedig legkevesebb ötven ember vesztette életét az elmúlt napokban a két ország déli
régióiban tapasztalható hőhullámban. Pakisztán Pandzsáb tartományában az elmúlt kilenc
napban 33 személy esett áldozatul a több helyütt 50 Celsius-fok
közeli melegnek. A múlt héten

Szindh tartományban további
hét személy hunyt el. Indiában, a
déli Ándhra Prades államban legalább ötven ember halt meg az
elmúlt hat napban. Az áldozatok
többsége kisvárosi idős utcai
árus, akinek hőguta és kiszáradás okozta halálát. A hétvégén
Ándhra Pradesben 49 Celsius-fokos melegrekordot mértek: ilyen
erős hőhullám négy éve nem volt
tapasztalható a szövetségi állam-

Emberi gondatlanság miatt leégett egy román falu jelentős része. A keddi román sajtó jelentette: a hétfő délután keletkezett
tűzvészben legalább harminc ház
a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt elpusztult a Craiova melletti Ghinteni községben.
A tűzvészt az okozta, hogy az
egyik idős gazda az udvaron
atfart égetett és egy rövid időre
felügyelet nélkül hagyta a tüzet.
Az erős szél előbb az ő házára vetett csóvát, majd a lángok rövid
időn belül átterjedtek a szomszédos házakra is. A falu lakosainak
legnagyobb része a földeken dolgozott, s mire a tűz hírére hazarohantak, már legalább húsz porta égett. Jelentős késéssel érkeztek a helyszínre a tűzoltók is.

-

A szokatlan hőhullám áldozatai
MULTÁN. HAIDARABAD (MTI)

Változékony idő

Égő falu

A verseny

közterület-felügyelő n e m néz oda.
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