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TÉMÁINKBÓL
KIVONUL A VOLÁN
A MARSRÓL?
Legalább kéthektáros területre
van szüksége a Tisza Volánnak
egy korszerű buszpályaudvarhoz
Szegeden. A közlekedési társaság
vezérigazgatója, Szeri István
megnyugtatja a Mars téri kereskedőket: nem szándékoznak
szupermarketet építeni.
3. oldal

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 68 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Szeged nem akar lemondani az évi négyszázmilliós bevételt hozó piacról

A régi nagybanihoz ragaszkodnak
A dorozsmai nagybanin áruló
kereskedők tegnap hitet tettek
régi helyük mellett.
A Zsombói út mellett új nagybanit építő Südfrucht Kft. tulajdonosainak meghívására a „régi"
piacon árusító kereskedők képviselői tegnap megnézték a beruházást. Ebből az alkalomból rövid demonstrációt is szerveztek,
hogy kifejthessék véleményüket:
n e m szeretnének új helyre költözni, a biztosat feladni a bizonytalanért. Elmondták, jobban bíznak az önkormányzatban, mint egy magántulajdonban lévő kft.-ben, továbbá emlékeztettek arra: 1997-ben 35 millió forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy megépüljön egy 2 ezer
500 négyzetméteres raktár.
A nagybani piac vezetője pedig
azzal érvelt, a raktár kialakítása
elől már elhárultak az akadályok, a jelenlegi terület bővíthető, a forgalmat el lehet terelni.
Miért mondana le a város a 400
millió forintos bevételt hozó
nagybaniról?
Mára
kiderült,
semmi pénzért, sőt a konkurencia megjelenésével inkább „gyorsítana".

A FŐTANÁCSOS KÁLVÁRIÁJA
A bíróság visszahelyezte állásába
a szegedi önkormányzat kulturális irodájának volt vezetőjét,
Czenéné Vass Máriát. Az elismert szakember közszolgálati
munkaviszonyát tavaly létszámleépítésre való hivatkozással
szüntette meg az önkormányzat
jegyzője, ám a háttérben más
okok húzódtak meg.
6. oldal
LAKÁSÉPÍTÉSI CSAPDÁK
Közel 4 millió forintos bírságot
szabtak ki különféle építési szabálytalanságok miatt egy új, 12
lakásos társasházra. A lakásonként 300 ezer forintos büntetés
igen nagy teher a tulajdonosoknak. Az esetről és a mai építkezési csapdákról beszél lapunkban
egy szakember.
11. oldal

A kereskedők tegnap a szomszédvárba látogattak, de nem akarják feladni a biztosat.
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Megnyílt a Makó expó
Gazdasági kiállítást 101 évvel
ezelőtt rendeztek először Makón. E hagyományt megújító expo tegnap nyitotta meg kapuit.
- Makó emelkedni fog az ország
színe előtt, jó hírében és ezen város lakóira jótékony hatással lesz
és serkentőleg fog hatni - mondta
majdnem pontosan száz évvel ezelőtt az akkori makói ipari és gazdasági kiállításról a rendezvény
fővédnöke, Desewffy Sándor Csanádi püspök. Az 1901-ben szervezett vásár jól sikerült, híre elju-

tott az ország legtávolabbi szegletébe is. A Maros Menti Vállalkozók Klubja ennek hagyományát
szerette volna feleleveníteni akkor, amikor meghirdette a Makó
expó megrendezését. A csütörtökön délelőtt megnyílt kiállításon
a dél-alföldi régió ipari, kereskedelmi és szolgáltató szférájának
ötven képviselője mutatkozik be
a városi sportcsarnokban és a
szomszédos gimnázium udvarán. A számos programmal kísért
rendezvény vasárnap délelőttig
várja a látogatókat.

Fotó: Schmidt Andrea

Bővebben az 3. oldalon

Megrendelték az áttekinthető, törvényes, politikamentes rendőrséget

Salgó László, a főrendőr
győzelemre kódolt
A belügyminiszter Salgó Lászlót, Csongrád megye egykori,
Iblna megye jelenlegi rendőrfőkapitányát kérte fel az Országos
Rendőr-főkapitányság
vezetésére. Salgó László kinevezése előtt nyilatkozott lapunknak.

- Kényesnek mondható
helyzetben veszi át annak a rendőrségnek a vezetését, amelyet politikai befolyásolhatósággal
vádolnak, sokszor szakmai
hozzáértését is megkérdőjelezik.
Alaposan meggondolta, hogy vált I
- Igen, alaposan meggondoltam. Egy régi kínai bölcs, Lao-ce
mondta, hogy hatalmat adni
csak annak szabad, akinek ez teher. Aki engem ismer, tudja,
döntéseim meghozatala előtt
mérlegelek. Most úgy döntöttem, a köz érdekeit sorolom
egyéni dolgaim elé. Egyébként a
rendőrségről alkotott kép ténylegesen sötétebb, mint amilyen a
valóságban.
- A móri mészárlás
nyomozásában azonnali
eredményeket
vár a közvélemény, ráadásul az
emberek máig nem tudták feldolgozni, hogyan
történhetett
meg ilyesmi.
- A móri gyilkosság szörnyű
tragédia, de a világ egyetlen rendőrsége sem tud megelőzni hasonló cselekményeket. Ha meg
lehetne minden szörnyűséget
Ma, magyar idő szerint 13.30-kor útjára indul a labda a XVII. labdarúgó-világbajnokságon, melyet a sport- akadályozni, akkor például ma
ág történetében először két ország, Korea és Japán rendez. A nyitómeccset a vb-aranyérmes Franciaország nem beszélnénk 2001. szeptemSzenegállal vívja Szöulban, a Szangam-stadionban, melynek lelátóján 64 ezer ember foglalhat helyet. El- ber 11 -érői, az Egyesült Államoképzelhető, hogy a gallok Viera találatával nyernek, ami azért lenne érdekes, mert a kiváló középpályás kat ért terrortámadásról. Még
Szenegálban látta meg a napvilágot. Egy hónapon keresztül minőségi focit élvezhetünk 32 ország legjobb- nem ismerem a móri, nyolc halájainak a főszereplésével. (Részletek a 19. oldalon.)
Fotó: MTI/AP/An lung Jun los áldozattal járó bűncselek-

Ma kezdődik a focivébé

„A pályán adottak a feltételek."

Fotó: Schmidt Andrea

mény aktáit, nem ismerem az
ügy részleteit, ebben a pillanatban még Tolna megye főkapitánya vagyok, és egy jelölt az országos főkapitányi posztra. Konkrét
ügyekben megfelelő tájékozódás
után akkor fogok majd nyilatkozni, ha feltöltődtem annyi információval, hogy kiállhassak a
világ elé. Egyébként meggyőződésem, a magyar rendőrség ebben az ügyben is képes eredményt elérni.
- Kinek a véleményét kérte ki,
mielőtt igent mondott ?
- A családomét. Hiszen az em-

ber ha harmincegynéhány év óta
a pályán van, el tudja dönteni,
milyen feladatokat képes ellátni.
S persze engem az is jellemez,
hogy vesztes ügyet nem szolgálok. Már sportolóként is győzelemre voltam kódolva, ennek érdekében mindent megteszek,
ami tisztességes, nem rúgom a
bírót, nem ü t ö m az ellenfelet, és
pláne nem köpködök ki a szurkolókra. A pályán az adott feltételek mellett szeretek győzni, és
erre látok esélyt.
Folytatás a 7. oldalon
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Törvénysértők voltak
az eseti szerződések
BUDAPEST (MTI)
Törvénysértöck
a
Legfőbb
Ügyészség (LÜ) vizsgálatának
eredménye szerint a Happy End
Produkciós Kft. Miniszterelnöki
Hivatallal (MeHJ kötött eseti
szerződései, mivel a MeH jogellenesen mellőzte a közbeszerzési
eljárást - közölte az MTI érdeklődésére a LÜ sajtóirodájának
munkatársa csütörtökön. Hozzátette: a törvénysértések ügyészi eszközökkel nem orvosolhatók, lehetőség van viszont arra,
hogy a szóban forgó szerződése-

ket bíróság előtt támadja meg a
Miniszterelnöki Hivatal. A LÜ
vizsgálatának előzménye az volt,
hogy Keller László szocialista országgyűlési képviselő kérdéssel
fordult Púit Péterhez: mit tesz a
legfőbb ügyész az Országjmázs
Központ és megbízott vállalkozói, valamint azok alvállalkozói
hálózata kapcsán felmerülő törvénysértések és esetleges bűncselekmények
ügyében.
Az
ügyészségi vizsgálat eredményéről Polt Péter csütörtökön írásban részletesen tájékoztatta Keller Lászlót.

Köztisztviselőkkel betemetett árkok

Külügyi tisztogatás?
BUDAPEST (MTI)

alisták köztisztviselőkkel akarják betemetni".

A Fidesz-frakció külügyi kabinetje szerint példátlan az a tisztogatás, amely a kormányváltást
követően a külügyi tárcánál zajlik.
Szájer József, a kabinet vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján
úgy fogalmazott: ma Magyarországon csak a repülőtérről repülnek többen, mint a külügyből.
Álláspontja szerint az MSZP
pártkatonákat nevez ki a leváltott tisztségviselők helyére.
Németh Zsolt, a kabinet helyettes vezetője úgy látja, hogy „a
sokat emlegetett árkokat a szoci-

Kovács László külügyminiszter
hazugságnak minősítette azt az
ellenzéki állítást, miszerint pártkatonákat neveznének ki a tárca
egyes vezetői pozícióira. Cáfolta
azt is, hogy a második világháború befejezése óta nem látott tisztogatás történne, ahogyan azt
Németh Zsolt volt külügyi államtitkár állította. Mindössze
hét személycserét kezdeményezett, és a távozók helyét olyan
karrierdiplomatákkal kívánják
betöltetni, akik több évtizede
vannak a tárca állományában.

•

GLÓBUSZ
CSIKEXPO
Közel negyven cég mutatja be
termékeit a kilencedik csíkszeredai Csíkexpón. A július elsejéig
tartó székelyföldi nemzetközi vásáron a kiállító cégeknek a fele
Magyarországról érkezett. A
csíkszeredai nemzetközi vásár
szervezője a szegedi Mac-Line
Hungary vállalat, valamint a
Hargita Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara,
támogatója
az
ITDH magyar befektetési és kereskedelemfejlesztési közhasznú
társaság.
AL-KAIDA-TAGOK
Pakisztánban letartóztattak 14
személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy tagjai az Oszama bin
Laden vezette al-Kaida nemzetközi terrorhálózatnak. Iszlámábádi kormányilletékesek csütörtöki bejelentése szerint az őrizetbe vettek többsége arab, szudáni,
algériai és egyiptomi illetőségű.
További személyek is a helyi hatóságok szigorú felügyelete alatt
vannak - tették hozzá.

Hazánk stabilizáló szerepe
BUDAPEST (MTI)
Medgyessy Péter miniszterelnök
és Pat Cox, az Európai Parlament
elnöke csütörtöki budapesti találkozóján megállapodott abban,
hogy a lehető legszorosabbra fűzik az együttműködést az EU-bővítést megelőző ratifikációs folyamat sikere érdekében. Az Európai Parlament elnöke kifejezte
reményét, hogy az új kormány
munkája Magyarország európai
integrációs felkészülésére is kedvező hatással lesz. A miniszterelnök üdvözölte Pat Cox javaslatát, hogy a csatlakozási szerződések aláírását követően a leendő
EU- tagállamok - köztük Magyarország - megfigyelői joggal
képviselőket delegálhassanak az
Európai Parlamentbe. A dokumentum leszögezi: a magyar miniszterelnök és az Európai Parlament elnöke megállapodtak abban, hogy a lehető legszorosabbra fűzik az együttműködést a bővítést megelőző ratifikációs folyamat sikere érdekében. Magyarországon ugyanúgy, mint az
unió más tagállamaiban feltétlenül szükséges, hogy az érintettek
egymással együttműködve tájékoztassák az állampolgárokat a
bővítés hatásairól és következményeiről. Pat Cox örömmel üdvözölte Medgyessy Péter elkötelezettségét, hogy Magyarország a
térségben stabilizáló szerepet kíván játszani, érdemi partnersé-

A visegrádi országok védelmi miniszterei a szlovákiai Pöstyénbcn
csütörtökön aláírták a Mi-24-es
harci helikopterek közös modernizálásáról szóló megállapodást.
A helikopterek
élettartamát
30-35 évre kiterjesztő közös modernizáció tervéről a négy ország
védelmi tárcái még januárban
megállapodtak. A jelentős megtakarításokat igénylő eljárásról
szóló megállapodást magyar
részről az új magyar kormány védelmi minisztere, /uhász Ferenc
írta alá Pöstyénbcn. Juhász magyar újságírók előtt korszakos jelentőségűnek nevezte a megállapodást, mert mint mondta, „térségünkben még nem volt példa
arra, hogy több ország együttműködésével - reményeink szerint sikerül egy haditechnikát tartósan felújítani".

A kormányfő az Országház Gobelin Tfermében fogadta vendégeit. Balról: Jürgen Köppen, az Európai
Bizottság magyarországi delegációjának vezetője, Pat Cox, az Európai Parlament elnöke és Medgyessy Péter miniszterelnök.
MTI Telefotó: Kovács Attila
gen alapuló jószomszédi kapcsolatokra törekszik, amelyek a határon túli magyarok érdekeit is
jól szolgálják - zárul a közlemény.
•

Finn és osztrák példára a magyar parlamentben is létrejön egy
Európa-politikai nagybizottság a
házelnök vezetésével, amely a

Holtpontra jutottak az EU-tárgyalások
KIVONULÁS BETLEHEMBŐL
Az izraeli hadsereg csütörtökön
megkezdte a kivonulást Betlehemből. Egy páncélozott egység
ugyanakkor a nap folyamán behatolt Dzsenínbe. Az izraeli katonák hétfő hajnalban hatoltak
be Betlehembe, válaszul a
Tel-Aviv melletti Rison-Lecijónban végrehajtott öngyilkos merényletre, amelynek a merénylőn
kívül két halottja volt.
KÖKÉNYESI ELŐADÁSA
Kökényesi Antal budapesti rendőrfőkapitány szerint egyik legsikeresebb ülésüket tartották a héten Moszkvában az európai fővárosok rendőri vezetői. A tanácskozás fő témája a szervezett bűnözés elleni harc volt, de napirendre kerültek olyan témák is,
mint az utcai zavargások vagy a
futballhuligánok problémájának
kezelése. Kökényesi a Budapesten tevékenykedő hazai és külföldi szervezett bűnözői csoportokról tartott előadást kollégáinak.

Mezőgazdasági fejezet
BRÜSSZEL (MTI)

Holtpontra jutottak az EU-tagországok között a csatlakozási tárgyalások mezőgazdasági fejezetéről folytatott egyeztetések, és a
spanyol elnökség egyelőre nem
találta meg azt a kompromisszumos formulát, amely a tizenötök

BUDAPEST (MTI)

A Gazdasági Kabinet első, csütörtöki ülésén megállapodás született arról, hogy másfél-két hónapon belül a kormányzat és a
jegybank közös makrogazdasági
pályát meghatározó programot
dolgoz ki, amely iránytű lesz a
jövőben a kormány és a jegybank

ebböl. MIG-repülógép*

BUDAPEST (MTI)

Huszti Péter lett a Nemzeti Színház Rt. új vezérigazgatója. Görgey Gábor kulturális miniszter a
kinevezésről szóló döntését csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be Budapesten. A nemzeti
kulturális örökség minisztere elmondta: ő mint miniszter tulajdonosa a Nemzeti Színház
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Járai Zsigmond kijelentette,
hogy az MNB támogatja a gazdasági növekedés gyorsítását, és ezzel párhuzamosan az infláció
csökkentését célzó programot.
Kockázatnak nevezte ugyanakkor az államháztartási hiány
2002-es növekedését, illetve a
2003-as előreláthatóan magas
deficitet.

Medgyessy Péter vezeti az Idősügyi Tanácsot

Tizenkilencezer Ft
BUDAPEST (MTI)

- - gg SjgKgmSSf^p Medgyessy Péter miniszterelnök
megállapodott a nyugdíjas szervezetek képviselőivel, hogy minden nyugdíjas megkapja júliusban azt az egyszeri, egységesen
19 ezer forintos juttatást, amelyet az első száz nap programjában meghirdettek. Erről a kormányfő a Csehák Judit egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel közösen tartott megbeszélést követően nyilatkozott
újságírók előtt csütörtökön, Budapesten.
Mint mondta, ez a legtisztességesebb megoldás; a kormány azt
is jelzi a juttatással, hogy érzi, érti a nyugdíjasok helyzetét. Medi ™ 5 f n t í )
gyessy Péter közölte, hogy a jövőben ő lesz a vezetője az Idősügyi
2> 2S+OS ZOCOi-r ,-s.ik
Tanácsnak, amely rendszeres
m

1996

számára. Járai Zsigmond, a jegybank elnöke elmondta, hogy a
legfőbb célkitűzésekben egyetértés van. Ezek az európai uniós
csatlakozás, az euró bevezetése,
a Gazdasági és a Monetáris Unióhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtése, a maastrichti
kritériumok maradéktalan teljesítése.

Budapesten. Pat Cox elmondta:
támogatja, hogy Magyarország
huszonkét képviselővel képviseltethesse magát az Európai Parlamentben. Szili Katalin jelezte:
ősszel már lehetőség nyílik arra,
hogy a csatlakozni kívánó országok elnökei az országjelentésről
az Európai Parlamenttel konzultáljanak.

Huszti Péter dicsérete

Az iránytű az inflációcsökkentés

A Magyar Honvédség legi eszköze, db (1995-

'MKi-hpuxok Z' 23Z9 «$

közös tárgyalási álláspontjának
alapját képezhetné. A tagállamok nem tudtak megállapodásra
jutni a végleges közös álláspontról, bár ennek már csak egyetlen
akadálya maradt, nevezetesen a
közvetlen mezőgazdasági jövedelemtámogatások problémájának
a rendezetlensége.

konvent magyar tagjaival, a külügyi valamint az integrációs bizottság tagjaival, illetve a frakcióvezetők részvételével kíséri
majd figyelemmel az európai
uniós csatlakozási folyamatot erről tájékoztatta Pat Coxot, az
Európai Parlament elnökét vendéglátója, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke csütörtökön

A Gazdasági Kabinet egyetértett a legfőbb célkitűzésekkel

A Magyar Honvédség légieszköz-állomanya, 1995-2000

1995

PÉNTEK, 2002. MÁJUS 31.
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Huszonkét magyar képviselő lesz az Európai Parlamentben

Közös harcihelikopter-javítás
PÖSJYÉN (MTI)

-

konzultációra ad lehetőséget a
nyugdíjasokkal kapcsolatos tervezett intézkedésekről.
Azért is fontosnak nevezte a
megbeszélést, mert azon a nyugdíjas társadalom 85-90 százalékát megjelenítő szervezetek képviselői vettek részt. Csehák Judit
kiemelte: azért az egyszeri 19
ezer forintos juttatás mellett
döntöttek - amelyről a végső szót
a pénteki kormányülés mondja
ki -, mert a szervezetek képviselőinek többsége ezt tartotta elfogadhatónak azzal együtt, hogy a
későbbiekben az évenkénti rendszeres nyugdíjemelés módszerének kialakításánál, a 13. havi
nyugdíj fokozatos bevezetésénél,
valamint a nyugdíjasokat érintő
egyéb döntéseknél a Medgyessy-kabinet figyelembe veszi
véleményüket.

Rt.-nek, ezért joga van arra, hogy
kinevezze a teátrum igazgatóját,
aki egyben az rt. vezérigazgatója
is, és nincs kötelezve pályázat kiírására. - Huszti Péter az a személy, akinek van életműve, akit
a közönség, mint sztárt nagyra
becsül, van rendezői és főiskolai
rektori múltja, és a szakmai körök is elfogadják - mondta a miniszter.

RÖVIDEN
MEDGYESSY KÉRÉSE
Medgyessy Péter miniszterelnök
felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg azt a beruházást, amelynek keretében
házát biztonsági berendezésekkel szerelik fel és tegye közzé az
erről szóló jelentést. A kormányfő a Magyar ATV Napkelte című
csütörtöki műsorában tiszta és
vállalható dolognak nevezte,
hogy közbeszerzési eljárás nélkül
történik meg a beruházás, mert mint mondta ezt a biztonság
indokolja.
NEM JELENTEK MEG
Mégsem hallgatja meg az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) igazgatóságának elnökjelöltjét és vezérigazgatóját. A szocialista képviselők nem jelentek meg a bizottság rendkívüli ülésén, és Mészáros Tamás elnökjelölt, valamint Kamarás Miklós vezérigazgató levélben értesítette a bizottság elnökét, hogy nem kíván az
ülésen részt venni.
ZSINATI DÖNTÉS
A Magyarországi Református
Egyház Zsinata 75-ről 70 évre
szállította le a férfi lelkészek
nyugdíjba vonulásának felső korhatárát, a rendelkezés hatályba
léptetését azonban az eredetileg
javasoltnál két évvel • későbbre,
2005-re halasztotta. A testület a
döntést Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnökének
javaslatára hozta meg.
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A Tisza Volán fontolgatja, hogy kivonul a Mars térről

Zsebek
és szemek

Kereskedők és buszosok
Nem akar szupermarketet építtetni a szegedi Mars térre a
Tisza Volán Rt., ám egy korszerű buszpályaudvar megvalósításához mindenképp szükség
van legalább kéthektáros területre.
Időről időre felkorbácsolódnak
az indulatok Szegeden, ha szóba
kerül a piac és a buszpályaudvar
jövője. A közelmúltban Mars téri
kereskedők egy csoportja egyesületet hozott létre, mondván: így
sokkal sikeresebben tudják védeni érdekeiket. Egyik legfontosabb
követelésük pedig az: a Tisza Volán ne a Mars tér északi részén
terjeszkedjék tovább a Boros József utcáig, hanem a volt ipari
vásár területén épüljön ki az új
buszcentrum. Meg egyébként is,
mondják a piacozók, túl nagy az
a két hektár, amit buszpályaudvarra szán a város a Marson. A
kereskedők attól is tartanak,
hogy a buszos cég új szuperpályaudvarán olyan bevásárlóközpont
építésébe kezd, ami sértheti a
piacozók érdekeit.
- Megnyugtathatom a piacon
kereskedőket, busztársaságunk
nem akar szupermarketet építtetni a pályaudvarra, soha nem
folytattunk tárgyalásokat sem
multinacionális céggel, sem más
befektetőkkel ilyen ügyben. Ha
valaki tanulmányozza a buszcentrum építési terveit, azonnal
észreveheti, mindössze egy kisebb alapterületű, élelmiszert is
árusító bolt épülne. De erre
szükség is van egy többfunkciós,
a mai kor követelményei szerint
épülő buszközpontban. Hiszen
azoknak is lehetőséget kell biztosítani a vásárlásra, akiknek a
gyors átszállás miatt nem jut idejük piacozásra, netán már a piac
bezárása után érkeznek pályaudvarunkra - reagált a kereskedők
felvetéseire Szeri István. A Tisza
Volán Rt. vezérigazgatója így
folytatta:
- Ami pedig a buszpályaudvar
méreteit illeti: már a jelenleg is
funkcionáló buszközpont építése
idején, vagyis a 60-as években is
felmerült - jóval nagyobb buszál-

PODMANICZKY SZILÁRD
Gondoltam, írok egy állatmesét a kormányváltás utáni büdzsé állapotáról, csakhogy a mesék nem csak tanulságosak, de picit
azért szépek is szoktak lenni. Ahogy szoktak. A büdzsé állapotának esztétikai állapota azonban sehogyan se mondható szépnek.
Mert bármennyire is tűnik jogtisztának a büdzsé erre a félévre
történt kiürítése, azért nem egy baráti gesztus. A leköszönő kormány olyan helyzetbe hozta ezzel a beköszönőt, hogy még csak
véletlenül se kerüljön kedvező helyzetbe, hogy a programjának annak a bizonyos száznaposnak -, még csak véletlenül se essen
ölbe a fedezete.
Nekünk erre most alig lehet szavunk, holott jószerével mi raktuk össze ezeket a közpénzeket, és hiába szavazott a választók
többsége a jóléti rendszerváltásra, ennek a jólétnek pillanatnyilag
nem sok fedezete van.
Többnyire megszokhattuk már, hogy a választásokon elhangzó
ígéretek szóban maradnak, és ezzel együtt megszokhattuk azt is,
hogy ha így politizál egy kormány, az eddig nem érte meg a következő ciklust, mennie kellett. Gondolom, sokan
számítgatták
már, mennyivel több maradna a zsebekben (és nem az államéban), ha a beígért változások beköszöntenének,
már ha csak a
minimálbér adómentességéhói indulunk ki.
Lehet, hogy mindezek mégis összejönnek, és az új kormány tanult az elődeitől: nem csak szóból ért az ember. Csakhogy igen
komoly zsonglórmutatványra lesz szüksége ahhoz, hogy az ígéretek teljesítéséhez javuló gazdasági paramétereket is fölmutasson.
Szemünk rajta, akár polgári az a szem, akár nem, mint ahogy
az üvegzsebhez sem tartozna éppenséggel üvegszem.

Ide érkeznek, innen indulnak a megyéből az emberek.
lomásra lenne szüksége Csongrád megye székhelyének. Sajnos
akkor egy hektárt se kapott a
buszközlekedési vállalat, s néhány esztendő alatt a pályaudvar
zsúfolttá, balesetveszélyessé, kényelmetlenné vált utasoknak,
ott dolgozóknak egyaránt. Éppen
ezért már a hetvenes években
azon folyt a vita, hogyan lehetne
megoldani ezt az áldatlan állapotot. Született terv arról, hogy a
rókusi vasútállomás mellé, a Búvár-tó partjára költözzön a pályaudvar, felmerült az is, hogy a Móravárosi körútra, netán a Bakay
Nándor utca és a Vásárhelyi Pál
utca kereszteződésébe költözne
Szeged buszcentruma. Végül tavaly amellett voksol Szeged önkormányzata, hogy a Tisza Volán
maradjon a Marson, s a tér északi oldalának átépítésével hozzon
létre egy minden igényt kielégítő,
a környezetvédelmi előírásoknak
is megfelelő pályaudvart. Ha pedig már építkezünk, csakis olyan

buszcentmmot érdemes megvalósítani, ami regionális közlekedési csomópont, ahol több közlekedéséi ágazat járművei elférnek
egymás mellett, s gondoskodni
tudunk azon tömegközlekedési
jármüvek parkoltatásról is, amelyek most a környező utcákba
kényszerülnek. Legalább ennyire
fontos, hogy az utasok kiszolgálása is magas színvonalú legyen.
Ezért kell - a kor követelményeinek megfelelően - kiszolgáló létesítményekről, így postáról,
bankfiókról, kisebb gyorsétteremről és boltról is gondoskodnunk - mondta Szeri István.
Persze az is elképzelhető, hogy
a Tisza Volán mégsem a Mars téren építkezik - tette hozzá a vezérigazgató. - Amennyiben 2002
végig nem születik megállapodás
arról, hogy társaságunk megvásárolhatja a pályaudvar bővítéséhez szükséges területet, s gond
nélkül elkezdődhet a bemházás
megvalósítása, minden valószí-

Fotó: Schmidt Andrea

nűség szerint a Tisza Volán-központ szomszédságában, a Bakay
Nándor utcában épül meg új
buszcentrumunk.
Logisztikai
szempontból ugyan ez nem
olyan jó terület, mint a Mars tér.
Ám az is tény, hogy mivel Rókus
peremén, az ipari körzetben nem
kell annyi és olyan szigorú előírásokat betartanunk az építkezés során, mint a Mars téren,
sokkal kevesebb pénzből meg
tudjuk valósítani az új pályaudvart. Számításaink szerint a
Mars téri építkezés 1,5 milliárdba kerülne, a Bakay Nándor utcai
buszközpont viszont 5-600 millió forintból
megvalósulhat.
Hogy ebben az esetben miként
alakul a Mars téri piac forgalma,
előre nem jósolhatom meg. De
az tény: napjainkban 50-60 ezer
ember azért megy a Marsra, mert
vagy oda érkezik a busz, vagy onnan indul busszal útra - fogalmazott Szeri István.
BÁTYI ZOLTÁN

Ha a jugoszlávokkal üzletelünk
A július l-jén életbe lépő magyar-jugoszláv szabadkereskedelmi
megállapodásról rendezett tegnap konferenciát az ITDH, valamint
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szegedi Novotel
Szállóban.
A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH), valamint a kereskedelmi és iparkamara által szervezett konferencia része
annak a sorozatnak - mondta Győr Mihály, a Külügyminisztérium
főosztályvezetője-, amelynek célja: megismertetni a vállalkozókkal a
március 7-én, Budapesten aláírt magyar-jugoszláv szabadkereskedelmi megállapodást. A július 1 -jével életbe lépő szerződés jelentőségével kapcsolatban kifejtette, alapvetően megváltoztatja a kereskedelmi
feltételeket. Eddig a legnagyobb kedvezmény elve alapján kereskedett
a két ország, ezt követően azonban az ipari termékek döntő hányada,
86 százaléka vámmentességet élvez majd, de az agrártermékeknél is

jelentős vámkedvezményeket léptetnek életbe. A megállapodás magyar szempontból kedvező, az EU-ba történő belépésünkig előnyt jelent a szomszédos ország piacán, mivel Jugoszlávia még nem alkalmaz széles körben szabadkereskedelmi feltételeket.
Lökést adhat az eltelt másfél-két esztendő során beindult kedvező
folyamatoknak, s prezentálja azt is, hogy Magyarország részt kíván
venni a jugoszláv újjáépítésben, a gazdaság fellendítésében. Szakértők szerint két-három év alatt évi 20-25 százalékkal is megnövekedhet a kereskedelmi forgalom, vagyis ennyi idő alatt a jelenlegi 250
millió dolláros forgalom megduplázódhat. Az ITDH igazgatója, Kismartonyi Endre hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordít a térségre. A
munkát a belgrádi iroda, valamint a szabadkai és az újvidéki képviselet segíti. Pitó Enikő, az ITDH regionális igazgatója hozzátette, szorgalmazzák, a szomszédoknál keressenek befektetési lehetőséget.
F.K.

Egyéves a Medicenter
Egyéves születésnapot ünnepelt május 4-én a város exkluzív járóbeteg-szakrendelője, a Medicenter. A Petőfi Sándor sugárút 39.-ben működő orvosi magánvállalkozás impozáns környezetében 26 orvos 17 szakrendelésen fogadja a betegeket. A Medicenter rendkívül kellemes, kulturált körülményein kívül másban is eltér az állami egészségügyi intézményektől: az ide bejelentkező pácienseknek nem kell a vizsgálatokra
várakozniuk, s az orvosoknak elég idejük jut pácienseikre. A szakmai színvonal garanciája
pedig, hogy az egyetemi klinikák, s a kórház szakorvosai dolgoznak itt. A Medicenterben elsősorban a szűrővizsgálatokra helyezik a hangsúlyt, hiszen amint azt
az igazgató-főorvos, Székely László mondja: a betegségek megelőzése, időben történő
felismerése, a korai diagnózis a céljuk. A
^
menedzserszűrés a munkahelyi stressz okoz®
ta betegségek megelőzését, időben történő felfedezését szolgálja. Emellett rákszűrést, szív-érrendszeri és érzékszervi szűrővizsgálatokat végeznek. Különböző árú szűrőcsomagokat állítottak össze: életkortól, kockázati tényezőktől, terheléstől függő vizsgálatcsoportokat. Az elmúlt
egy év alatt több száz komplex szűrővizsgálatot végeztek, részben nagyobb cégek dolgozóinak, részben magánszemélyeknek.

A Medicenterben 17 szakambulancia áll a páciensek rendelkezésére: labor- és ultrahang-diagnosztika, belgyógyászat,
kardiológia, sebészet, sportorvos, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet,
szemészet, bőrgyógyászat, neurológia-pszichiátria, urológia,
pszichológia, foglalkozás-egészségügy, valamint ortopédia, audiológia, endokrinológia. Újdonság a DNS-diagnosztika, amelynek segítségével a hagyományos módszereknél sokkal pontosabban lehet megállapítani,
hogy valamely baktérium vagy virus kórokozóként jelen van e a szervezetben, s
ennek ismeretében alkalmazzák a megfelelő terápiát.
A Medicenter 1 éves statisztikája szerint havonta átlag 150-en keresték fel a
különböző szakambulanciákat, s eddig
közel kétezer vizsgálatot végeztek.
Az elmúlt év tapasztalata, hogy a Medicenter szolgáltatásaira nagy igény van, s az
ambuláns ellátást nem kizárólag a kiugróan magas keresetűek veszik igénybe, hanem szép számban az átlagjövedelműek is. Sokan úgy ítélik meg, hogy a különleges bánásmódért, a kellemes környezetért, a magas szakmai színvonalért, s azért, hogy nem kell várakozni, érdemes anyagi áldozatot hozni.
(x)

Magának akarna rosszat a város ?

Piacukhoz kötődnek
a dorozsmai árusok
Újabb fordulat történt tegnap a
három nagybani piac vetélkedőjében. A Dorozsmán árusító
kereskedők ugyanis kijelentették, régi helyükön szeretnének
maradni.
A Zsombói úton, a jelenlegi dorozsmai nagybanitól 500 méterre gőzerővel építenek egy újabb
zöldség-gyümölcs piacot. A budapesti székhelyű Südfrucht Kft.
önerőből újítja fel az általa megvásárolt 24 hektáros terület nagy
részét, és alakit lei a volt állattartó telep épületeiben nagykereskedelmi raktárakat, parkolókat
és elárusító placcokat. Az egyik
tulajdonos, Helle Zsolt tegnap
délelőttre meghívta a dorozsmai
nagybaniban érdekelt 46 kereskedőt azért, hogy bemutassa az
új létesítményt, valamint a lehetőségeket.

A városban
jobban bíznak
A nagykereskedők képviselői
ellenséges hangulatban vágtak
neki a sétának. Mint ahogy az a
nagybanin megtartott „röpgyűlésen" ldderült, ők ragaszkodnának eddigi helyükhöz. Azt
mondták: a városban jobban bíznak, mert az „itt volt száz éve is,
meg még itt is lesz, ameddig ők
élnek", míg egy magántulajdonban lévő cég akkor „rakhatja ki"
őket, amikor csak akarja.
Törökné Szántó Katalin, a
nemrégiben megalakult Dorozsmai
Nagybani
Zöldség-Gyümölcs
Forgalmazók
Egyesületének egyik jogi képviselője elmondta, egy kft. két év
múlva felszámolási eljárást indíthat saját maga ellen, s akkor
bent ragadhat a kereskedők
20-30 évre liciten elnyert bérleti joga, valamint az érte kifizetett summa.

Az aranytojás
Szilasi László, a három déli
megyéből 8-10 ezer termelőt fogadó Szegedi Vásár- és Piacüzemeltető Kft. alkalmazottja, a
nagybani vezetője arra világított
rá, hogy a kereskedők 1997-ben
35 millió forintos előleget fizettek ki azért, hogy megépüljön
egy 2 ezer 500 négyzetméteres
raktárépület, mintegy 80 millió
forintos beruházással. Ennek
építése elől lassan elhárulnak az

akadályok. A fejleményeket pedig sokan és nagyon várják Kiskundorozsmán. A vezető szerint
az is érthetetlen, miért adna ki a
város a kezéből egy olyan aranytojást tojó tyúkot, vagyis a dorozsmai nagybani piacot, amely
becslések szerint akár évi
400-480 millió forintos bevételt
hoz az önkormányzatnak. Miért
lenne az jó bárkinek is, ha ezekről az összegekről a város lemondana, s cserébe csak 20-30 millió
forintot kaphatna akár a Südfruchttól, akár a másik, szintén
nagybanit építeni szándékozó
Zöldes Út Kft. és a Szebi Rt. közös vállalkozásától? A válasz sokakat érdekelne.
Mint ismeretes, ez utóbbi a
Széksósi úton tervez építési
engedély birtokában hasonló
piacot kialakítani és két hónap múlva megnyitni (a Südfrucht vezetői már júliusi árusításról beszélnek).
Szilasi
László szerint a mostani, 3,2
hektáros nagybani bővítését a
város általános és részletes
rendezési terve is tartalmazza
egy plusz másfél hektárnyi, a
piac háta mögött elhelyezkedő területtel. Ennek üzemeltetési jogát megkapta a Piac
Kft. és rajta 250 járművet befogadó előparkolót
lehetne
építeni.

Nem mozdulnak
a helyükről
A bemházás nem kerülne többe 30-40 millió forintnál, amely
a piac egyhavi bevétele. A rávezető utakat sem a dorozsmaiak bejárati ajtajainál hoznák létre ezt már Géczi fózsef szocialista
országgyűlési képviselő tette
hozzá, aki javasolta, hogy a Südfrucht működjön együtt a várossal egy agrárcentrum kialakításáhan.fuhász Tibor, aki jelenleg
büfét üzemeltet a nagybanin,
Tóth Balázs és Rácz Rudolf Zoltán (mindketten déligyümölcsöt
árulnak)
kijelentették,
nem
mennek át a Südfrucht területére. „A saját pénzünkből is meg
tudjuk építeni a raktárat, ráadásul befizettük az előleget, a 30
százalékot, maradni szeretnénk"
- mondták. Az önkorrpányzattól
garanciát remélnek.
A Südfruchtnál tett „demonstrációból" végül barátságos találkozó lett.
FEKETE KLÁRA
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Hiányoznak a feltételek
az őssejtpótláshoz

Városi pedagógusnap a Szegedi Nemzeti Színházban

Igaz: érdemes tanítani

Budapestre vagy Pécsre kénytelenek utazgatni a
dél-magyarországi régióból azok a nyirokrákban
szenvedő betegek, akiknek gyógyításában az őssejtpótlásnak rendkívül fontos szerepe van.

Egy szál virág köszönetként.
A Szegedi Nemzeti Színházban
rendezték tegnap a városi pedagógusnapi ünnepséget. A műsorral a Király-König Péter Zeneiskola növendékei szolgáltak,
az idei kitüntetettek itt vehették át a pedagógus szolgálati
emlékérmet és az aranygyűrűket.
- Szép volt az ünnepség, újra rá
kell jönnöm, hogy érdemes tanítani - összegezte véleményét a
színházból távozóban egy tanárnő. Egy szál virág és a zenei műsor tájékoztatója várt minden pedagógust, aki részt vett a tegnapi
ünnepségen. A Kőrösy középiskola tanárai közül azok kaphattak meghívót, akik diákjaikkal a
legjobb versenyeredményeket érték el, mint például Gémes Erika
angol-magyar szakos tanár. Az
50. születésnapját ünneplő Király-König Péter Zeneiskolából
azonban a nagy eseményre való
tekintettel mindenki jelen lehetett. Az előcsarnokban gyülekezők között izgatottan várakozott
hát a műsorra Hotzné Ördögh
Margit zongoratanár, Kenderesiné Pintér Sarolta és Tarai Kálmánné hegedűtanár, de a Molnár
Gyuláné zongora- és szolfézstanár volt tán a legfeszültebb, hisz
a műsorban ő is fellépett, egyik
tanítványát kísérte.
Az ünnepi köszöntők közül talán Timo Veijola finn nyelvű beszéde aratta a legnagyobb sikert.
Az Európai Zeneiskolák Szövetsége elnökségi tagjának szavai a
zenetanulás fontosságára hívták
fel a figyelmet arra, hogy a zene
az egyéni szabadság megélésének
lehetőségét hordozza magában, s

Fotó: Schmidt Andrea

a muzsika befogadására való képesség társadalmilag elismert
erőforrás kellene, hogy legyen. A
színpadon álló kopott székek, a
sarokban felhalmozott felesleges
kottaállványok mellett kuporgó
műsorvezetők, s a művirágok
mögül elhangzó, az oktatás és
nevelés mibenlétéről való ünnepi
elmélkedések sem tudták elrontani azt az örömöt, amikor
egy-egy régi tanítvány, vagy
ahogy a szónok nevezni szereti:
jövőzálog lépett a színre, s hangszeréből vidám dallamokat varázsolt.
A gála fénypontjaként Király
Leventéné, a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, s 19 emlékérmest virággal köszöntöttek a
Radnóti gimnázium 9/c osztályosai, akik az egész program lebonyolításában
segédkeztek.
Megható esemény a négy évtizedes pedagógusi munka elismeré-

seként járó aranygyűrű átadása.
Ez évben Szabó Béláné, a Sólyom
Utcai Óvoda és Általános Iskola
pedagógusa, Kreuter Vilmos, a
Vedres István Kollégium nyugalmazott igazgatója és Hegyes Ferencné, az újszegedi Vedres utcai
óvoda pedagógusa vehette át ezt
a díjat. Az óvó néni 39 év szolgálat után vonul nyugdíjba, a pályatársak meleg gratulációikkal
halmozták el még az előtérben
rendezett kis állófogadás ideje
alatt is. Olyan sokan, hogy a
sok-sok köszönet közben alig
bírt belekortyolni az ünnepi
pezsgőbe.
Az óvoda vezetője, Radics Katalin büszkeséggel beszélt munkatársáról. Mint mondta: akik
ezt a hivatást választják, azoknak mindennap öröm a gyerekek
között. Az, hogy egy nap rájuk is
figyelnek, az különösen jó érzés,
a pedagógusnap egyben a tanév
szép lezárása is.
W.A.

JUTALMAZOTT RAJZTANAROK
A jó művésztanár nemcsak nézni, hanem a szépet, a nemeset és az
igazat meglátni is megtanítja a növendékét - mondta tegnap Hargittai Rita, az oktatási bizottság elnöke, amikor megnyitotta a Bartók
Béla Művelődési Központban a XII. szegedi rajzpedagógus-tárlatot.
A háromtagú zsűri -Aranyi Sándor festőművész, tanszékvezető főiskolai docens, Nagy Károly képzőművész és Szuromi Pál művészeti
író - idén 14 szegedi pedagógus 24 alkotását találta bemutatásra érdemesnek. A szegedi önkormányzat díját Bálint Ferenc, a Hunyadi
János Általános Iskola tanára kapta, a Pedagógusok Szakszervezetének díját Tóth Magdolnának, a Tömörkény István Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola tanárának ítélték oda. Az Alkotás művészellátó bolt díját Király Gábor, a Múzsa Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Pillangó szép tárgyak boltja díját pedig Hemmert János, a Radnóti Miklós gimnázium rajztanára vehette át.

Izabella betegségét 1999-ben diagnosztizálták a
szegedi II. számú belgyógyászati klinika hematológiai osztályán. A nyirokrendszer rákos betegségének azt a súlyos fajtáját - a myelomát - állapították
meg nála, ami ma már - a kemoterápia és a gyógyszeres kezelés mellett őssejtpótlással - jó eséllyel
gyógyítható. A beavatkozást Budapesten, a Szent
László kórházban végezték el Izabellánál is, hasonlóan többi szegedi és régióbeli sorstársához.
- Az őssejtbeültetés két lépésben zajlott - idézi
vissza az elmúlt évben történt orvosi beavatkozást
a szegedi asszony. - Januárban végezték el az óssejtlevételt, aminek lényege, hogy a levett vérből
kinyerik az őssejteket, majd ezeket lefagyasztják.
Áprilisig kellett várnom az értesítésre, hogy mehetek ismét Pestre, a Lászlóba, a visszaültetésre. Ez a
második fázis már jóval lélekgyötrőbb volt, hiszen
egy hermetikusan zárt, steril kis szobában töltöttem egyedül három hetet. Ide csak az orvosok és a
nővérek jöhetnek be, ők is fertőtlenített öltözékben,' szájkendővel. A beteg ki sem léphet a mellékhelyiséggel és tusolóval ellátott karanténból. Az őssejtek bejuttatása a véráramba két óra alatt lezajlott, a háromhetes bezártságra azonban azért van
szükség, mert az őssejtvisszaültetés előtt legyengítik az immunrendszert, s ilyen állapotban a legkisebb fertőzés is végzetes lehet. A fogság addig tart,
amíg az őssejtek megtapadnak, s a vérkép stabilizálódik. Ez alatt nagy mennyiségű antibiotikummal
is próbálják megvédeni a beteget a fertőzésektől.
Az őssejtpótláson átesett betegeknek, így a szege-

Madarat
csempésző
osztrákok
Térmészetkárosítás
bűntette
miatt kiutasított az országból
két osztrák állampolgárt a Szegedi Városi Bíróság, amely
pénzbüntetést is kirótt a vádlottakra.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Öt védett madarat, két süvöltőt,
két zöldikét és egy tengelicet hozott be Magyarország területére a
röszkei határátkelőhelyen két
osztrák állampolgár, Pap Karolj
és Pap Margit. A házaspár ellen a
Szegedi Városi Ügyészség természetkárosítás bűntette miatt vádat emelt. A védett állatok eszmei értéke 50 ezer forint.
A Szegedi Városi Bíróság
megállapította, hogy a házaspár bűnös, társtettességben elkövetett
természetkárosítás
bűntettében, ezért a bíróság
mind a kettőjüket egy évre kiutasította Magyarország területéről. A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a
vádlottak kifizették a Kiskunsági Nemzeti Park által kiszabott 25 ezer forintos természetvédelmi bírságot. Az ítéletet az
ügyész és a vádlottak tudomásul vették, így az jogerős.

Újabb határsértőket
fogtak Mórahalomnál
Kevesebb mint három hét alatt
63 külföldi menekültet fogtak
el a határőrök Mórahalom térségében.
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Legutóbb szerdán éjjel fogtak el
egy tízfős, afgánokból és irakiakból álló menekültcsoportot Mórahalom térségében a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság munkatársai egy helybéli lakos útmutatása alapján. A járőrök a határvonaltól egy kilométerre bukkantak rá az öt afgánra és az öt irakira, akiket az idegenrendészeti
fogdába szállítottak. A férfiak
okmányok nélkül érkeztek, a határig embercsempész kísérte el
őket.

Az igazgatóság 174 kilométernyi határszakaszán 526 tiltott
határátlépés történt az év eleje
óta, ami a tavalyi év hasonló időszakához képes háromszoros növekedést jelent.
A menekültek közül legtöbben
Mórahalom és Bácsalmás környékén próbálkoznak meg a tiltott határátlépéssel. Ezen a szakaszon közel hétszer többen próbáltak meg átjutni, mint tavaly tájékoztatta lapunkat Kovács
Iván alezredes, a Kiskunhalasi
Határőr Igazgatóság sajtóreferense.
Május 18-a és 29-e között
egyébként csak a fent említett területen 63 külföldi menekültet
fogtak el a kiskunhalasi igazgatóság határőrei.

di asszonynak is - a bent fekvést követően - még
félévig havonként kell ellenőrzésre és csonterősítő
infúziós kezelésekre utazgatnia a Szent László kórházba, ahol mindig nagy a tömeg.
Evekkel ezelőtt az országban először az Országos
Hematológiai és Immunológiai Intézetben, valamint a Szent László kórházban végeztek őssejtpótlást, ezért az intézményekbe jár vissza a legtöbb régi páciens. Később még két helyen, Miskolcon és a
pécsi orvosegyetemen teremtették meg a lehetőségét az őssejtpótlásnak. A szegedi és a debreceni orvosegyetemen nem végezhető el ez a beavatkozás.
A szegedi II. számú belgyógyászati klinika hematológiai osztályán - ahol a dél-alföldi régió nyirokrendszeri daganatban szenvedő betegeit kezelik megvan az ehhez szükséges szakmai tudás.
- Az eszközök is rendelkezésre állnak - világosít
fel Borbényi Zita, a klinika docense. - Ezekre a
pénzt a kanadai magyar követség pályázatán nyertük, illetve a hematológiai osztály alapítványára
befizetett összegből fedeztük. Az őssejtpótláshoz a
speciális helyiségek kialakítására azonban évek óta
nem jut pénz. Költsége 20-30 millió forint.
- A nyirokrák gyógyításában óriási fejlődés történt az elmúlt években - magyarázza Borbényi Zita
-, hiszen megjelentek olyan új gyógyszerek, amelyekkel a nyirokrendszer rosszindulatú daganataiban szenvedők nagy százaléka gyógyítható. A nagydózisú gyógyszeres terápia mellett azonban a pácienseknek szükségük van az őssejtpótlásra is. Szegedi és régióbeli kezeltjeinknél Pesten végzik el az
őssejtpótlást, a dél-magyarországi régióból évente
legalább 15-20 beteg utazgat a fővárosba, esetleg
Pécsre ennek érdekében. Az országban összesen
150 ilyen beavatkozás történik évente.
KALOCSAI KATALIN

HÍREK
TELJESÍTMÉNYTÚRA,
TERMÉSZETBARÁTOKNAK
A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség és a Crocus Természetbarát Kör június l-jén,
szombaton ötödik alkalommal
rendezi meg a Petres-79 elnevezésű kerékpáros teljesítménytúráját. Az útvonal: Szeged (Szent
István tér) - Tápé - Algyő - Petres - Dóc - Balástya - Zsombó Kiskundorozsma - Sziksósfürdő
- Szeged. A túra távja: 82,7 kilométer, amelyből 23 kilométer
földút. A szintidő: 6 óra. A túrát
szintidőn belül teljesítők kitűzőt és emléklapot kapnak. Nevezni a rajtnál lehet, reggel fél 7
és fél 8 között, amikor is folyamatosan indítják a jelentkezőket.
TESTÜLETI ÜLÉS DÓCON
A dóci önkormányzat képviselőinek következő ülése ma délután
fél 2-kor kezdődik a községi önkormányzat épületében. Belovai
Pál polgármester tart beszámolót
a legutóbbi ülés óta hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról. Ezt követően tájékoztató
hangzik el a gyermekvédelemről,
a belső ellenőrzés eredményeiről,
s a község 50 éves évfordulójára
tervezett ünnepség végső progarmjáról.
MOLNÁR DIXIELAND
BAND-KONCERT
A nemrég nyílt Belvárosi Kikötőben ma este 7 órától a Molnár
Dixieland Band lép fel. A koncertre a belépés díjtalan.
VÁLTOZÓ BUSZJÁRATOK
Június l-jétől több helyközi autóbuszjárat menetrendje módosul - tájékoztatta lapunkat a Tisza Volán Rt. Szombattól a Szeged, Zákányszék, Rúzsa, Öttömös, Kiskunhalas; a Szeged, Kiskunmajsa termálfürdő; a Szeged,
Szatymaz, Sándorfalva; a Szeged,
Kistelek, Csengek; a Szentes,
Nagytőke; valamint a Szentes,
Szegvár járatok közlekednek új
időpontok szerint.
A változásokról az utasokat
szórólapokon tájékoztatják, az új
menetrendet az autóbusz-állomásokon, valamint a szegedi közönségkapcsolati irodán (a Szeged Plazában) szerezhetik be az
utazók.
SZOMBATON: ÉPÍTŐK NAPJA
Több mint százéves hagyományt
folytatva az idén is megrendezik
Szegeden az építők napját. A ki-

lencvenes évek elején megújított, politikamentessé tett ünnepre érkezőket ebben az esztendőben az újszegedi Gellért Szabadidőközpont sportcsarnokába
várják a rendezők, mégpedig június 8-án, szombaton 9 órától.
Tervezők, kivitelezők, beruházók, az építésügyi igazgatásban
dolgozók ülhetnek egy asztalhoz.
A programból nem hiányoznak a
sportmérkőzések, lesz kulturális
műsor, ünnepi megemlékezés.
Ebéd előtt kitüntetéseket is átadnak - tudtuk meg Kiss Lajos
dél-alföldi területi főépítésztől.
PAPÍR NÉLKÜL
SOKKAL KÖNNYEBB
Negyedik alkalommal mutatkoztak be a Xerox Document
Company legújabb termékei az
MTESZ szegedi székházában.
Számos magyarországi ügyfelüknél már elvégezték a dokumentumok digitalizációját, így ezeknél a cégeknél szükségtelenné
vált az irattárak üzemeltetése. Szegeden is szándékunkban áll
segítséget nyújtani a helyi önkormányzatnak és önkormányzati
cégeknek, hogy hatékonyabban
végezhessék
munkájukat
mondta a Xerox Document
Company tegnapi termékbemutatóján Kollár Ferenc területi
igazgató.
MADARAT TOLLÁRÓL
Gaskó Béla főmuzeológus nyitja
meg ma délután fél 5-kor a Móra
Ferenc Múzeum I. emeleti kiállítótermében Siprikó Sándor madártoll- és Barkóczi Csaba madárkoponya-gyűjteményét
bemutató Madarat tolláról című
kiállítást.
HAMMIDO-KONCERT
Tarkabarka címmel növendékhangversenyt rendez ma 17 órától a Bartók Béla Művelődési
Központ dísztermében a Hammido Művészeti Iskola a Közéleti
Kávéház
programsorozatában.
Közreműködik: a Keep Smiling
együttes Hajduné Gabnai Klára
vezetésével. A házigazdák: Lauer
Zsolt és Árok Sándor zenetanárok.
POLGÁRŐRKÖZGYŰLÉS
A Balástyai Polgárőrség rendkívüli közgyűlésén, május 13-án
az alapszabály módosításáról,
valamint a tisztújításról született döntés. A balástyai polgárőrök Bárkányi Flóriánt választották elnöknek.
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Gondolkodik a Fidesz,
kiket jelöljön helyben
Egyelőre még nincs döntés, hogy ki lesz Szegeden a Fidesz-MPP
polgármesterjelöltje, és kik indulnak képviselőjelöltként az őszi
önkormányzati választásokon.
- Úgy határoztunk, hogy amíg a jelöltekről nincs végleges döntés, addig ezekről a kérdésekről a nyilvánosság előtt nem beszélünk - nyilatkozta lapunknak Bartha László, a Fidesz-MPP helyi elnöke, szegedi
polgármester. Bartha ezért arra a kérdésre sem válaszolhatott, hogy ki
lesz a jobboldal polgármesterjelöltje az őszi helyhatósági választásokon. - A m i k o r itt lesz az ideje, s megszületett a megállapodás ebben a
kérdésben is, akkor azt nyilvánosságra hozzuk. Jelenleg azonban még
csak a háttértárgyalások folynak - jelentette ki Bartha László.
Az elmúlt napokban Bartha László mellett mások is szóba kerültek
lehetséges polgármesterjelöltként: a szegedi kötődésű Martonyi János, az Orbán-kormány külügyminisztere, Ványai Éva, jelenlegi humánpolitikai alpolgármester és Póda Jenő, volt kormányfői főtanácsadó is.
Bartha László ezt természetes jelenségnek nevezte, hiszen mint
mondta, négy évvel ezelőtt is sok név elhangzott, jelöltként vagy önjelöltként, voltak biztos tippek és bizonytalan felvetések. Ebben nincs
semmi különlegesség.
- Úgy vélem, előbb az említettekkel kellene beszélni, hogy ők miként vélekednek a szóbeszédről. Az alapvető tisztesség szabályai közé
tartozik, hogy nem hozunk embereket kellemetlen helyzetbe. Tudniillik a végén úgyis lesz egy jelölt, s onnantól kezdve az összes többi,
addig elhangzott név nem lesz érdekes. Én személy szerint arra törekszem, s ebben a jobboldal is megegyezik, hogy a választásokon a polgári erők egységesen lépjenek fel. Mi egyébként nem emberekhez rendelünk pozíciókat, hanem a város fejlődése érdekében fontos funkciókat szeretnénk létrehozni, s ezekhez kívánunk alkalmas személyeket kapcsolni - mondta a párt helyi csoportjának elnöke.
Arra a kérdésre, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a döntést, Bartha László még nem tudott konkrét időpontot mondani.
K.F.

Titkárnők fóruma
A szegedi városháza dísztermében tegnap ünnepélyes megnyitóval elkezdődött az egészségügyi titkárnők VII. országos kongresszusa. A
háromnapos tanácskozást a titkárnők megyei egyesületének egészségügyi dolgozói szervezték. A szakmai előadások mellett gazdag kulturális programot is kínálnak a házigazdák.

Sándorfalván baromfiürüléket potyogtatott egy teherautó

Orrfacsaró volt a trágyabűz
Egy teherautó rosszul lezárt platójáról hígított baromfitrágya
folyt ki a sándorfalvi Dózsa utca
végén.
Aki nem szagolt hasonlót, elképzelni sem tudja, milyen „illatfelhő" borította be kedden délután
a sándorfalvi Dózsa utca végét. A
szemtanúk szerint egy hígított
baromfiürüléket szállító IFA
szórta meg a földes útszakaszt. A
rosszul záródó platóról mintegy
ötven méteren át potyogott a vizes csirketrágya.
A kiadós eső mélyen belemosta a talajba a csípős kipárolgást
árasztó anyagot. A környéken
még a csütörtöki szeles, tiszta
időben is szúrós szag terjengett,
szinte orrba vágva a szemlélőt. A
sáros út egyes szakaszain erősödő hullámokban csapott föl a ragacsos buckákból a bűz.
A földbe szivárgó, hígított baromfiürülék nem okoz fertőzést
- tudtuk meg az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi
Szolgálat szegedi központjának
település-egészségügyi csoportjának munkatársától. „Csupán" a
szag keseríti meg a környékbeliek életét. Az utca felvégén már
csak az egyik oldalon sorakoznak
házak, de a baromfitrágya „hatótávolsága" a kertszomszédokig is
kiterjed; így legalább tíz-tizenöt
család mondott le a szellőztetésről, s zárt szorosra ajtót, ablakot.
Egy ott lakó még kedden este
fölhívta Darázs Sándor polgármestert, s kérte a segítségét. A
falu vezetője azt javasolta, hogy

A Dózsa utca 50 méteres szakaszát átitatta a trágyáié.
ha ismerik a trágyát elszóró fuvarost, szóljanak neki, takarítson
maga után. Azt n e m tudni, végül
beszélt-e valaki az IFA vezetőjével, de annyi biztos, hogy csütörtök délig nem történt semmi - a
környék továbbra is büdösségben
úszott.
Egy férfi, aki egyre türelmetlenebbül várta az intézkedést, a
helyszínen arról beszélt, hogy a
szag „elülésére" nem számíthatnak: egy újabb eső fölbolydítja a
talajt, s megint fölcsap a tyúktrá-

Kivezető utat jelenthet a hulladékgazdálkodás privatizációja

Hárommilliárd forint most a tét
Ha az önkormányzat nem tudja előteremteni az Európai Unió által is támogatott
szegedi hulladékgazdálkodási beruházásra
a csaknem egymilliárd forintos önerőt, akkor mintegy hárommilliárd forinttól eshet
el Szeged. A külső befektető bevonása megoldást jelenthet az ügyben. A témát tárgyalja a mai közgyűlés.
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. által
kidolgozott, regionális hulladékgazdálkodási
programot 2000 őszén fogadták el Brüsszelben. A projektben egyebek mellett a sándorfalvi úti szeméttelep szigetelése, valamint
hulladékudvarok és komposztáló telep építése szerepel. A 3 milliárd 328 millió forint
összköltségű beruházás 65 százalékát az Európai Unió, 25 százalékát a magyar állam, 10
százalékát pedig a város biztosítja. Szegednek
tehát eredetileg 332 millió forintos önrészt
kellett volna vállalnia.
A beruházás finanszírozásával azonban
problémák vannak - derül ki abból a közgyűlési előterjesztésből, amit Szabó Ferenc, a
Szegedi Környezetgazdálkodási és Hulladékhasznosítási Kht. ügyvezető igazgatója készí-

tett. Jóllehet az ISPA és a kormány által beígért vissza nem térítendő támogatás összege
változatlan, az önkormányzati önrész egymilliárd forint is lehet, legalábbis Szabó számítása szerint. Az előterjesztő mindezt a
kedvezőtlen pénzügyi hatásokkal, az árfolyamveszteséggel (1999-ben euróban számolták ki a beruházás összegét), az inflációval és az áfa-visszaigénylés bizonytalanságaival, valamint a technika fejlődésével magyarázza. Az igazgató szerint hitelfelvétellel vagy
külső tőke bevonásával csökkenthetők a város részéről a finanszírozási kockázatok.
„A jelentős fejlesztések megvalósításával
járó komoly, részben előre nem látható pénzügyi kockázatokat nem feltétlenül kell az önkormányzatnak felvállalnia. Ez kifejezetten a
vállalkozói szférában jellemző. A privatizáció
esetleg jó megoldás lehet az önkormányzati
kockázat csökkentésére" - olvasható az előterjesztésben.
A hitelfelvételt egyebek mellett azért nem
javasolja Szabó a képviselőkhöz eljuttatott
anyagában, mert a város költségvetése már
így is meglehetősen feszített ahhoz, hogy az
önkormányzat közvetlenül vállaljon szerepet

a beruházásban. így hát marad a külső tőke
bevonása. Ennek kézenfekvő módja egy új
gazdasági társaság alapítása, amely megkapná az üzemeltetési jogokat. A társaságba belépő külső befektető üzletrészvásárlással
vagy folyamatos pótfinanszírozással garantálhatná az ISPA-projekt megvalósulását.
Mindezért cserébe megfelelő arányban részesedhetne a bevételekből.
A határozati javaslat szerint a közgyűlés
legkevesebb 10, legfeljebb 25 évre adná oda
az üzemeltetési jogot az újonnan alapított
társaságnak.
Az ellenzéki városatyák közül többen kifogásolják a hulladékszállítás privatizációját.
Beck Zoltán
(SZDP) és Nagy
Sándor
(SZDSZ) úgy vélik, az önrész elvileg a megemelt szemétszállítási díjakból biztosítható.
Beck szerint egyébként a hulladékgazdálkodás fejlesztésének ügye tipikus szegedi történet. Mint mondta, az utóbbi időben figyelhető az meg, hogy egy kedvezőnek tűnő előterjesztés a végére Szeged számára abszolút ráfizetéses lesz. Ilyenkor a város vezetése kivezető útként mindig a privatizációt jelöli meg.
SZ. C. SZ.

Fokozottan ellenőrzött teherautók

Hangyasav folydogált
A veszélyes anyagokat szállító
járművek fokozott ellenőrzésére szövetkezett a közlekedésfelügyelet és a katasztrófavédelem.

M i n t h a a „Rómeó és Júlia" próbababákkal előadott változatának
erkélyjelenetét látnánk: a Capulet-Iány kitörő örömmel fogadja
az ifjú báb-Montague vallomását. A kép megfejtése: kirakati
„mellszobrocska" támasztja ki egy Kárász utcai lakás ablakát.
Fotó: Schmidt Andrea

Hét éve közel tíz köbméternyi
hangyasav ömlött ki Röszkénél
egy szállítóautóból; azóta viszont
nem történt említésre méltó
„rendkívüli esemény" a megyében. Ezt Szöllősi Sándor, a
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője jelentette ki a megyei közlekedési felügyelet szegedi központjában,
ahol Balló Zoltán igazgatóval
együtt aláírták a két hatóság
együttműködéséről szóló megállapodást.
A katasztrófavédelmisek már
korábban is részt vettek a közlekedésfelügyelet ellenőrzési akcióin: most, az országos szintű
megállapodással egy időben, hi-

vatalosan is megerősítették további együttműködési szándékukat. Az utóbbi évek jó eredményeit Szöllősi Sándor szerint annak köszönhetik, hogy a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet mellett a röszkei és nagylaki
vámparancsnoksággal is igen jó
az együttműködés. A rendszeres
és szigorú közúti ellenőrzéseken
a veszélyes anyagokat szállító
járműveket is alaposan átvizsgálják, s ha súlyosabb szabálytalanságra bukkannak, azonnal értesítik a katasztrófavédelmi igazgatóságot.
A határátkelőkkel tartott kapcsolat azért fontos, mert az országba érkező teherautók veszélyes szállítmányait (savakat, gázt
és más gyúlékony, robbanásveszélyes anyagokat) már a belépés
pillanatában ellenőrzik, és tovább sem engedik a szabálytalanságon kapott járműveket.

gyaszag. - Itt csak a földcsere segíthet. El kell hordani az út fölső
rétegét, és homokot hozni a helyébe. Úgy becsülöm, három rakományból kifutná - vélekedett
a panaszos.
Darázs Sándor hasonlóképpen
látja a helyzetet. Mire elértük,
már utasította a gondatlan fuvarozót, hogy legalább tíz centiméter mélyen szedje föl a földet,
szállítsa el, majd homokkal töltse föl az utat. A polgármester
mindössze egy napot adott a

Fotó: Kantok Csaba

munkára. Nyomatékosan kijelentette, hogy személyesen ellenőrzi a feladat végrehajtását. Hozzátette: csodálkozik, hogy az
érintettek miért nem hozzá fordultak, ha a fuvarossal nem tudtak dűlőre jutni.
Beszélgetésünk után két órával
a falu vezetője azzal a jó hírrel
hívta szerkesztőségünket, hogy a
kisiparos már el is végezte a talajcserét. A „légszennyezésnek"
vége, a lakók föllélegezhetnek.
NY. P.

Egy kalap alatt
az adós és a kezes
N e m kaphat kiegészítő kamattámogatással hitelt az, aki egyszer
már rossz adósnak minősült, de a kezes is pórul járhat.
Szerkesztőségünket nemrégiben azzal kereste meg egy panaszos,
hogy az egyik kereskedelmi banknál szeretett volna az új lakásfinanszírozási rendszer áldásaiban részesülni, ám hitelkérelmét elutasították. Mint utóbb kiderült azért, mert egyszer kezesként aláírta barátja
hitelkérelmét, s az élet úgy hozta, hogy pechére rajta hajtották be a szerencsére már n e m túl nagy - tartozást. Amikor reklamált, kiderült, hogy a pénzintézettől „fekete pontot" kapott, neve bekerült a
rendszerbe, s azóta ugyanúgy a rossz adósok között tartják számon,
mint barátját (akivel különben már nincs is beszélő viszonyban).
Azt eddig is tudtuk, kezesség vállalására könnyen rá lehet fizetni.
Am azt valószínűleg kevesen gondolják, hogy egy ilyen kedves gesztussal nemcsak saját vagyonukat kockáztatják a jószívű emberek, hanem elpuskázzák azt a lehetőséget is, hogy valaha az életben hitelhez
jussanak. Működik ugyanis az a bankközi adósinformációs rendszer,
amelynek köszönhetően az adatokat a többi pénzintézet is megtudja,
így a jóhiszemű, ám alaposan becsapott ügyfelek más banknál is hiába kilincselnek.
Információink szerint a gyakorlat az, hogy a nem fizető adósnak
először felszólító levelet küldenek a bankok, megkérik az ügyfelet,
rendezze tartozását. Amennyiben az illető az értesítés nyomán felkeresi a bankot, olybá tekintik az ügyet, mintha nem történt volna semmi. Am ha az ügyfél n e m jelentkezik, a bank a jogi utat választja, s az
adós megkapja a fizetési meghagyást. Ha viszont ezt követően beballag az ügyintézőhöz és fizet, kedvezményképpen mindössze egy évre
zárják ki a hitelezésből. (Ha letelik a tizenkét hónap, újra igényelhet
hitelt.) De ha a füle botját se mozdítja, a végrehajtás bejelentése következik, s hiába fárad be a pénzintézetbe, öt évre kizárja magát a hitelhez jutásból. Amennyiben pedig nem fizet, örök életre feketelistára
kerül.
A rendelkezések a kezest sem kímélik. Amikor ugyanis a nem fizető adós nem jelentkezik, a bank a kezest keresi meg. Ő pedig hiába fizeti ki volt barátja, ismerőse tartozását (avagy köt egyezséget egy kisebb összeg megtérítéséről), a sár őrá is ráfröccsen: ugyanúgy kizárhatják a hitelezésből. Információink szerint ez az időintervallum egy
és öt esztendő közötti, ezt bankja válogatja.
Azt is megtudtuk: szerencsére már kifutóban vannak a kezesség
vállalásával felvett kölcsönök. Az új lakáshitelezési rendszer ugyanis
jelzálog típusú, vagyis a hitel fedezeteként immáron ingatlanok állnak. Megmenekülnek hát azok a jóhiszemű emberek - más néven
balekok - , akik eddig egyetlen kérésre kezességet vállaltak több millió
forintos összeg visszafizetésére.
FEKETE KLÁRA

Zákányszéki tanárokat köszöntenek

Pedagógusünnep
A település aktív és nyugdíjas pedagógusait köszöntik vasárnap
Zákányszéken. A művelődési
házban délután 4 órára várják a
három oktatási intézmény 89 ta-

nárát, nevelőjét. A résztvevőket
Kovács József polgármester köszönti, majd az ovisok és az iskolások szavalnak, énekelnek. A
műsor után vacsora lesz.
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Oberfrank Géza új kötetét dedikálja és a Vérnászt vezényli Szegeden

Elete a zenéről szól

PÉNTEK, 2002. MÁJUS 31.

T Ü K Ö R -

Onczayék koncertje
a zsinagóga javára
Az épUlet felújítását támogató alapítvány javára
adott koncertet csütörtökön a szegedi zsinagógában Onczay Csaba Kossuth-díjas gordonkaművész.
Onczay Csaba szonátaestjén mutatkozott be a szegedi közönségnek a fiatal Onczay Zoltán, aki csellóduóban lépett föl édesapjával. Bár a koncert második felében szerepeltek együtt, mégis a beszámoló élére kívánkozik méltatásuk - annál is inkább,
mert Lendvay Kamilló számukra írt új művét adták elő.
A Hét rövid darab két csellóra tételei szimmetrikus ívet írnak le. Középen a Puzzle áll, amelyben a
hirtelen mozdulatokat tartalmazó szélső részek egy
modern hangzású, hangszínben gyönyörködő, elvont szakaszt zárnak közre. Ezt a művészies pillanatot ölelik körbe a nyitottabb, tréfálkozó tételek.
A Chat párdarabja például a Bihari verbunkja:
mindkettő ízes népiességgel szólalt meg ezen az estén. Kellemes hallgatnivaló volt Lendvay darabja.
Onczay Csaba és zongorakísérője, Homor Zsuzsanna egy Elégiával, Faúré művével kezdte műsorát, és az első pillanatban elkápráztatott szép hang-

Oberfrank Géza próba közben.
Izgalmas könyvet írt pályájáról Oberfrank Géza,
a Szegedi Nemzeti Színház volt főzeneigazgatója.
A jeles karmester ma, pénteken 11 órától friss
kötetét dedikálja Szegeden, a Klauzál téri Harmónia könyvesboltban, este pedig a Vérnászt
vezényli a nagyszínházban.
- Életem a zene... avagy lehetsz-e hazádban próféta címmel érdekes önéletrajzi kötetet
jelentetett meg. Milyen céllal írta 1
- Nem akartam elveszíteni a kapcsolatot azokkal, akik karmesterként megismertek, és érdekli
őket, hogy mi van most velem. Szerettem volna
megfogalmazni és továbbadni, amit a zenétől kaptam. Elsősorban az operába, koncertekre járó közönségnek szántam a kötetet, igyekeztem sok kulisszatitkot beleszőni a szövegbe. Amikor a pályára
készültem, magam is nagy lelkesedéssel olvastam
Fritz Busch és Leo Slezak hasonló jellegű önéletrajzi Írásait. Aki szereti a muzsikát, szívesen fogadja a
kevésbé ismert összefüggéseket is feltáró, személyes hangú könyveket. A hat szegedi évemnek
nyolc és fél fejezetet szántam a kötetben, aki elolvassa, talán kicsit más megvilágításban látja majd
a szegedi operajátszásnak ezt a korszakát.
- A szegedi színház és az Operaház egykori főzeneigazgatójaként
mit gondol az
operajátszással kapcsolatos mostani vitákról 1
- Annak ellenére, hogy az unokaöcsém a szegedi
színház zeneigazgatója, keveset tudok az ottani

dolgokról. Péter is annyira elfoglalt, hogy nem tudunk időt szakítani arra, hogy kicseréljük a tapasztalatainkat. Az operaházi ügyekről nem vagyok
kompetens nyilatkozni, nyugdíjas karmesterként
azt a feladatot kaptam, hogy fiatalokat oktassak az
operastúdióban. Örömmel végzem ezt a munkát,
szépek az eredményeink. Nincs időm az unatkozásra vagy az önsajnálatra.
- Hogyan fogadta, hogy visszahívták
Szegedre
Vérnászt vezényelni 1
- A Vérnász volt az első opera, amit dirigáltam,
így életre szóló kapcsolatom alakult ki a darabbal,
amit ma is nagyszerűnek tartok. Ajándéknak tekintettem a mostani előadásokat, hiszen ha ezek
nem lettek volna, egyáltalán nem vezényeltem volna ebben a szezonban.
- 1986-ban nemcsak dirigálta, hanem
rendezte
is a szegedi előadást, milyennek tartja Kovalik
Balázs mostani produkcióját 1
- Korszerűbb megközelítéssel nyúlt a darabhoz,
én még a realista operajátszás hagyományain nőttem fel, és ma is abban hiszek. Kovalik Balázst nagyon tehetséges rendezőnek tartom, sok erőssége
van ennek a remek előadásnak. Szokolay Sándornak is tetszett, hogy egyetlen felvonásnyira rövidítette a produkciót. Az eredeti változatból az úgynevezett operai körítéseket, a táncbetéteket, a nagy
kórusokat hagytuk el, így talán szikárabbá vált a
darab drámai vonulata.
HOLLÓSI ZSOLT

színével. A szólista mértéktartó, de határozott érzelmességgel, és a dallam érzékeny, finom vezetésével, dalszerű formálással örvendeztetett meg ebben a melankolikus hangvételű darabban.
Brahms e-moll szonátájának első tételéből az éterien, álomszerűen megfogalmazott melléktéma
előadása a legemlékezetesebb, a középső tételből
pedig az, ahogy a csipkelődő m e n ü e t t . A Trió különös hangulatú keringőjében a szólista kétségek között hagyott afelől, hogy a zene megtorpanásai félszegen aggódók-e vagy kedvesen suták - hiszen
többféle érzelem beleérthető. A zárótétel nagyon
bonyolult, energikus szövete Bachnak hódolt.
A duó után a Kol Nidrei Bruch-féle feldolgozását
hallottuk Homor színes zongorakíséretével. Onczay végig szinten tudta tartani a mű szuggesztivitását ebben a későromantika hangzásvilágával furcsán összeszövődő hosszú-hosszú, parttalannak
tűnő éneklésben. A zárószám, Popper Magyar rapszódiája verbunkos alapú bravúrdarab, amelyet
hangulatosan adott elő a két művész. Ráadásaik
közül kiemelném a Ravel Habanera leheletfinom,
elegáns tartású megszólaltatását.
ILLÉS MÁRIA

Gyermekszínjátszók Háromból
semmi
megyei gálája
A Cora Kölyökklub a szegedi
Százszorszép
Gyermekházzal
közösen rendezte meg nemrégiben gyermekszínjátszó fesztiválját, amelyre negyven csoport érkezett a megye egész területéről.
A legügyesebbek közül öt csoport
mutathatja be előadását a június
9-én, vasárnap délután 5 órakor
kezdődő gálán. A műsorban fellép a szegedi Piarista Gimnáziu m Színjátszóköre, az ásotthal-

mi Talentum 2000 Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 10/d osztálya, a makói Csipet Csapat, a hódmezővásárhelyi
Színjátszó Szakkör Kozmutza
Flóra Általános Iskola tanulói, illetve a szegedi Andante Alapfokú
Művészeti Iskola és a Rólcusvárosi II. Sz. Általános Iskola diákjaiból alakult Miénk a világ mozgásszínház.

Diákönkormányzatok Mártélyon

Országos találkozó
Országos általános iskolai diákönkormányzati találkozót rendeznek a hét végén Mártélyon,
az ifjúsági táborban. Szombaton
10 órakor Almási István alpolgármester mond megnyitóbeszédet, majd előadások hangzanak
el az oktatási jogok biztosának

hivataláról, az iskolai önkormányzatok működésének jogi
hátteréről, valamint arról, milyen szerepet tölt be az érzelmi
intelligencia a „kortárs vezetőknél". Szó lesz a vitáról, a vitatkozásról és rendeznek helyzetgyakorlatokat is.

Czenéné Vass Mária pert nyert a szegedi önkormányzattal szemben

Főtanácsosi kálvária: jogellenes elbocsátás
Visszahelyezte állásába a bíróság Czenéné Vass Máriát, a szegedi önkormányzat kulturális
irodájának volt vezetőjét, mert
úgy ítélte meg, tavaly jogellenesen bocsátották el. A főtanácsos a jogerős ítélet ellenére
sem folytathatja korábbi munkáját.
Az ismert közművelődési szakember, Czenéné Vass Mária 1982
óta dolgozik a városházán. Egyik
meghatározó tagja volt annak a
munkacsoportnak, amely kidolgozta Szeged kulturális koncepcióját. Hosszú éveken át szervezte az ünnepi könyvhét szegedi
programjait, szerkesztette a város éves programfüzetét, írta a
városvezetők beszédeit. Hámori
József kultuszminiszter kiemelkedő
munkájáért
1998ban Népművelésért díjjal tüntette ki. Bölcsészdiplomái mellé néhány éve felsőfokú kulturális
menedzseri oklevelet is szerzett.
Mezey Róbert jegyző a polgármesteri hivatal átszervezésére és
létszámcsökkentésre hivatkozva
tavaly június 30-án tartalékállományba helyezte, majd december 30-i hatállyal megszüntette a
közszolgálati jogviszonyát.
- A kulturális ügyekkel kapcsolatban szakmai véleménykülönbség alakult ki a város vezetői
és közöttem - összegzi Czenéné
Vass Mária, hogy a jogi indokok
helyett mi lehetett a valódi oka
eltávolításának. - A város vezetői szerették volna összevonni

vagy vállalkozásba adni a szegedi
kulturális intézményeket. A minisztérium felügyeleti vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményét a szakértők 60 oldalas jegyzőkönyvben összegezték, megállapítva, hogy egyik változatot
sem javasolják.
Néhány hónap múlva újra előkerült ugyanez az ötlet. Amikor
felvetettem, hogy furcsa lenne,
ha a város ugyanabban az ügyben
megint a minisztériumhoz fordulna, azt mondták: kioktatom a
képviselőket.
Elmondtam a szakmai álláspontomat arról is, hogy az önkormányzat egyoldalúan, indok
nélkül felbontotta az együttműködési megállapodásokat több
fontos kulturális szervezettel, és
hozzájárult, hogy furonics Tamás balettegyüttese megszűnjön
a színház egyik tagozata lenni. A
képtár ügyét sem szakmai, hanem jogi és politikai kérdésnek
tekintették.
Felbomlottak
a
szakmai szervezetek, már "nem
működik sem a zenei, sem a képzőművészeti kollégium, az elfogadott kulturális koncepciót pedig nem hajtják végre.
Czenéné elbocsátása megütközést keltett, ügyében a Szegedi
Közművelődési Tanács már július 4-i ülésén állásfoglalást tett
közzé, kérve, hogy az önkormányzat vezetői vizsgálják felül
a döntést. A testület kérését nem
vették figyelembe, a múlt év
utolsó napján megszüntették
munkaviszonyát. A főtanácsos

irányítani valakit más munkakörbe, ám a döntés célszerűsége
megkérdőjelezhető, hiszen két
hónap múlva jogszerűen csak az
eredeti munkakör ajánlható fel
újra. Furcsának tartja az ügyvédnő, hogy a jegyző n e m volt hajlandó szóba állni Czenénével,
pedig ebben a helyzetben a felek
közös megegyezése lenne a legjobb megoldás.
A felvetésekre Mezey Róbert a
következőket válaszolta: - Tudomásul vettük a bíróság jogerős
ítéletét, a köztisztviselői törvénnyel teljes összhangban hoztam meg a munkáltatói döntést.
Czenéné státusa létszámcsökkentés miatt megszűnt a kulturális irodán, azt már n e m tudom
visszaállitani. Éltem azzal a lehetőséggel, hogy jogom van más
szervezeti egységhez átirányítani, ezért került a szociális irodára. Egyelőre nem foglalkoztam
azzal, hogy a két hónap eltelte
után majd milyen döntést hozok. Saját dolgozónkkal egyébC z e n é n é Vass Mária tavaly ilyenkor még az ünnepi könyvhét ként nem kívánok vitába bocsátprogramját szervezte a városházán.
Fotó: Ftollósi Zsolt kozni, főleg nem a sajtón keresztül.
pert indított. A Szegedi Munkaügyi Bíróság idén január 30-án
meghozott ítéletében megállapította, hogy az indokok nem voltak valósak, ezért a jegyző jogellenes intézkedését hatályon kívül helyezte. Az önkormányzat
fellebbezett, mire a másodfokon
eljáró Csongrád Megyei Bíróság
helybenhagyta az első fokú ítéletet, azaz jogerősen visszaállította

a főtanácsos munkaviszonyát.
Czenéné azonban nem folytathatja korábbi munkáját, Mezey
Róbert jegyző levélben tájékoztatta arról, hogy 2002. május
23-tól július 25-ig átirányítja a
polgármesteri hivatal szociális
irodájába ügyintéző munkakörbe. Sípos Márta, Czenéné ügyvédje úgy véli, a munkáltatónak
valóban joga van két hónapra át-

Czenéné Vass Mária egyelőre
nem kezdte meg alacsonyabb
képzettséget igénylő szociális
ügyintézőként a munkát, szabadságot vett ki, és óvást nyújtott be a jegyző intézkedésével
kapcsolatban. Ha nem születik
megegyezés, valószínűleg újra a
munkaügyi bíróságon keresi az
igazát.
H. ZS.

A hamvas pénztáros kisaszszony a holtba lépés pillanatában szégyenítette
meg
először a kedves vevőt, aki
hangosan köszönt neki, mire a lány, némi rosszallással
az arcán, elfordult. A második köszönést fizetés közben nem fogadta (mintegy
nyolcvan centiméteres hallótávolságból), a harmadikat pedig akkor
eresztette
el a füle mellett, amikor a
vásárló az ajtó felé tartva
búcsúzkodni
próbált.
„Talán Tom
Cruise-ra
vagy Brad Pittre kellene hasonlítanom"
- gondolta a
negyvenes férfi; föltette orrára csepplencsés
napszemüvegét,
amilyet Peter
Fonda viselt a „Szelíd motorosok "-ban, és elhatározta, hogy legközelebb
az
érettebb hölgyek közül választ
köszönőpartnert.
N Y . P.

Vers- és
prózamondó
verseny
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ és a Bartók Béla Művelődési Központ által az elmúlt hét végén rendezték
meg az Illyés Gyula vers- és prózamondó verseny Csongrád megyei elődöntőjét. A megmérettetésen 23 versenyző vett részt a
megyéből és a szomszédos Vajdaságból. A zsűri tagjai Tóth Zsuzsanna, előadóművész, a Magyar
Művelődési Intézet munkatársa,
Markovics Bori színművésznő és
Dálnoky Zsóka színművésznő
volt.
A verseny végeredménye: 1.
Papp Emese (Szabadka, Jugoszlávia), 2. Manulekné
Schuszter
Krisztina (Szeged) és Sípos Mehnda (Orom, Jugoszlávia), 3.
Mártha Attila és Balogh Bálint
(mindkettő szegedi).
Rajtuk kívül a zsűri még három versenyzőt továbbjuttatott a
regionális döntőre (amelyet előreláthatólag Kecskeméten rendeznek meg): Horváth
Dezsőnél,
Herbály fánosnét és Papp Mátyásnét, ők különdíjat kaptak.
Különdíjasok még: Ecseki Johanna, Papp Krisztina, Márta Anikó
és Szőke Dávid (mindannyian
szegediek).
Az Illyés Gyula vers- és prózamondó verseny országos döntőjét november 9-10-én a Tolna
megyei Ozorán, a költő szülőhelyén tartják.
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Céges adók:
ma még bevallhatók
Május utolsó napja általában
nem a vállalkozók legkedvesebb
dátuma: ma éjfélkor jár le a
társasági, az osztalék és az iparűzési adóbevallások határideje.
A gazdálkodó szervezeteknek
május 31-éig kell eljuttatniuk a
hatóságokhoz, valamint az önkormányzathoz a társasági adójuk, az osztalékadójuk valamint
a helyi iparűzési adójuk bevallását. Az igazi nagy roham talán a
mai napon várható, mind az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Csongrád Megyei
Igazgatóságának ügyfélszolgálatán, mind a helyi önkormányzatok adóirodáin, valamint a postákon.
A társasági adóbevallás 12 ezer
adózót érint a megyében. A társas vállalkozásokra vonatkozó
formanyomtatványok ezúttal is
letölthetők a www.apeh.hu címről. Az adóhivatal arra kéri az
ügyfeleit, hogy az e program segítségével készített bevallásokhoz feltétlenül nyomtassák ki és
csatolják a kétdimenziós pontkódot tartalmazó oldalt, mivel
ezzel jelentősen meggyorsítható
a feldolgozás menete. Az „internetes bevallók" száma évről évre
egyre nagyobb arányban nő, így a
hálón elérhető információk sokak számára fontosak. A hivatal
tájékoztatása szerint aki letölti a
nyomtatványokat, az minden
esetben a legfrissebb verziót alkalmazza a kitöltésénél. Az elkészített társasági adóbevallások
elektronikus úton még nem juttathatók vissza az APEH-hez,
májustól kizárólag a havi áfabevallások esetén lehetséges a kényelmes elektronikus „vallomás". Mint azt dr. Csurgó Edittől, az adóhivatal Csongrád megyei igazgatóságának adó- és járulékügyi igazgatóhelyettesétől
megtudtuk, a hivatalhoz eddig
3500 társasági adóbevallás érkezett, tehát az adózók többsége ismét a határidő utolsó napjára

halasztotta e kötelezettségét. A
korábbi évekhez viszonyítva
azonban ez jó eredménynek számít, hiszen tavaly ilyenkor csak
2500 társaság vette komolyan a
határidőt. Az, hogy az idén jobbak lettek a mutatók, nem a morál javulását jelzi, sokkal inkább
annak az eredménye, hogy az
APEH áprilisban minden érintettet levélben értesített, azokat
is, akik tavaly késtek, s azokat a
cégeket is, akik 2001-ben kezdték meg tevékenységüket, tehát
az idén „elsőáldozók".
A szegedi polgármesteri hivatal szintén korábban értesítette a
helyi vállalkozásokat, s postázta
az iparűzési adóbevallásról szóló
nyomtatványokat. Itt is többen
érdeklődtek az internetről letölthető formaívek után, ám a világhálóról a szegedi iparűzési űrlapok nem szerezhetőek meg. Az
önkormányzat adóügyi irodájának helyettes vezetőjétől, Ludányi Józsefnétöl megtudtuk: tegnap, a határidő lejárta előtt egy
nappal a Szegeden érintett 17
ezer társas és egyéni vállalkozás
egyharmada tett eleget bevallási
kötelezettségének. A „maradék"
több mint tízezer cég és egyéni
vállalkozó előtt két út áll: bevallásukat vagy ma továbbítják az
önkormányzathoz, vagy egyáltalán nem is adják be. Ludányi Józsefné ez utóbbi megoldást nem
javasolja senkinek, mégis tény,
hogy minden tizedik ügyfél ez
utóbbi csoportba tartozik, s ez az
arány évek óta nem csökken. Az
irodavezető-helyettes arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak
az iparűzési adó bevallásának
határideje a mai nap, hanem egyben a befizetéseké is: ma kell kiegyenlíteni az adóelőleg és a bevalláson szereplő összeg közötti
különbséget. A helyi adózás szabályai egyébként hamarosan
megváltoznak, az új kormány jövő év elejétől jelentős módosításokat javasol e területen is.
O.K.K.

Nem lőttek bakot
A megyei rendőrök céloznak
legjobban az országban - derült
ki a nemrégiben megrendezett
országos lőbajnokságon.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A közelmúltban rendezték meg
Tatabányán az idei országos
rendőrlőbajnokságot, amelyen a
megyei rendőrök több dobogós
helyet is megszereztek. A kétna-

pos rendezvényen egyéni kategóriában első helyen végzett Hódi
Tamás őrnagy, a női versenyzők
közül Farkas Szilvia főtörzsőrmester és Repka Renáta főtörzsőrmester is dobogós helyen végzett. Csapatversenyben megyénk
rendőrnői nem találtak legyőzőre, míg a férfiak harmadikok lettek. Összesítésben szintén a
Csongrád megyeiek lettek a legjobbak.

Megrendelték az áttekinthető, törvényes, politikamentes rendőrséget

Salgó László a főrendőr
Folytatás az 1. oldalról
- Mikor és ki kérte fel az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésére 1
- Néhány hete kerestek meg, először erről
az akkori miniszterjelölttel, Lamperth Mónikával beszéltem. Tudok arról, hogy több jelölt volt. Több önjelölt is. Nekem soha nem
ígért senki semmit. Aki velem beszélt - a miniszterelnök úr, a belügyminiszter asszony -,
végig hangsúlyozta, hogy ez mind a két részről csak beszélgetés, garanciák nélkül. Történetesen én jó időben voltam jó helyen, mert
sosem a legjobbat választják. A jók közül választ az élet, és a jók közül egy valakinek kell
jó időben jó helyen és szerencsésnek lenni.
- Vannak-e már konkrét tervei, elképzelései1
- Hogyne. Az első az, hogy addig ezekről
nem nyilatkozok, nem beszélek, amíg nem
vagyok tisztában a szervezet analízisével és
azokkal a tényezőkkel, amelyek egy számomra fontos csapat összeállítását lehetővé
teszik. De bízom munkatársaimban, és
munkatársak alatt nemcsak a tábornokokat
értem, hanem azokat az őrmestereket, zászlósokat, hadnagyokat, akik nagy várakozással néznek a mostani változások elé. Kell egy
csapat, mondta Minarik A régi idők focijában, és először csapatot fogok én is fölállítani.
- Milyen feltételeket szabott, amikor elfogadta a felkérést, egyáltalán: lehettek feltételei?
- Szakmailag nem kellett feltételeket szabnom, mert azok, amiket definiálhattam volna, a megrendelőben szerepeltek: áttekinthető, törvényes alapon működő, politikai befolyástól mentes testületet kell létrehoznom,
gyorsabb reagálóképességgel és több rendőrrel az utcán.
- Ezek jelentős része igényként és elvárásként már a korábbi időkben is elhangzott,
tehát ezek nem vadonatúj dolgok.
- Igen, valóban megfogalmazódtak, és biztos vagyok benne, elődeim mindent megtettek, hogy ezek megvalósuljanak.
- Ha már az elvárások között a politikai
befolyástól mentes rendőrséget
említette,
folyamatosan elhangzanak azok a bírálatok, hogy a rendőrség kiszolgálja a mindenkori politikát, vagy másként fogalmazva, a
rendőrség mindenkori vezetése igyekszik
megfelelni a politika elvárásainak. A politikára egyébként is jellemző, hogy mindenütt
szeret ott lenni.
- Ezeket az állításokat én nem erősítem és
nem minősítem. Nem erősítem meg, mert
nem gondolom, hogy ez így igaz. Természetesen hallottam róla. Fontosnak tartom megjegyezni: én olyan területeken dolgoztam idáig,
amelyek a magyar rendőrségen belül meghatározó beosztások voltak, hiszen a rendszerváltozást követően 8 évig voltam Csongrád
megyében főkapitány, most már jó néhány
hónapja Tolna megyét igazgatom, és állítom,
engem a politika főkapitányként soha, egyetlen alkalommal nem keresett meg. S akkor
marad a kérdőjel, hogy miért lennék én kivétel? Ha ez az állítás úgy lenne igaz, ahogy

Horgosi kígyóbűvölő
a „kis Darwin"
A természet védelmét nem lehet
elég korán elkezdeni. Már a kisiskolások is sokat tehernek szűkebb környezetükért. Ennek érdekében Röszkén 25 évvel ezelőtt megalapították a Beretzk
Péter "Természetvédelmi Egyesületet. A szervezet, jubileumának
megünneplésére,
négynapos
konferenciát szervezett.
- A legfontosabb célunk, hogy
környezeti nevelést kapjanak
gyermekeink, valamint a dél-alföldi régió természeti értékeit
megismerjék, majd védjék - tudtuk meg Sára Endiéné Szegfű
Zsuzsanna elnöktől. A csütörtökön kezdődött konferencián többek között előadások hangzanak
el a régió környezetvédelméről,

nemzeti parkjairól, valamint bejárják a környék jelentősebb erdőit, láposait a résztvevők.
A röszkei művelődési ház
nagytermében többnyire gyerekek foglaltak helyet. A mórahalmi Duka Gabriella édesanyja biológiatanár, így nem csoda, hogy
a 12 éves lányt érdeklik az állatok. - Környezetvédelmi táborban voltam tavaly Bakonyszentandráson, ahol cinegét és
fehér gólyát gyűrűztünk - mondta. A madarak a legnépszerűbbek
a kis biológusok között. Herédi
Zoltán kedvence a vörös vércse.
A 14 éves röszkei fiú vezeti azt a
túrát, amely a közeli Madarász* tónál fészkelő gulipánokat,
gólyatöcsöket és üstökös gémeket mutatja be. Az ásotthalmi
Andris Dániel a községük melletti Csodarétet szeretné társaival
megmenteni. - Kihalás szélén álló növény a pókbankó, valamint
a mocsári kardvirág is megtalálható nálunk. Azt szeretnénk el-

Salgó, a bizakodó.

érni, hogy évente minél kevesebbet kaszáljanak a réten - árulta el
Dani.
A Csongrád megyei települések mellett Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek fiatal környezetvédők. A csíkszentdomonkosi
Szabó Ildikó barátaival már többször összeszedte falujukban mások szemetét. Szerinte az a legfontosabb, hogy mindenki törődjön legalább a szűkebb környezetével. A 12 éves Korsós Győző betiltatná az esztelen vadászatokat.
A végvári fiúcska óvja az erdő,
mező élőlényeit. Községe mellett
olyan ritkaság nyílik, mint a
pettyes tulipán. A 16 éves Csurgó Károly a legidősebb a csapatban. A vajdasági Horgosról érkezett fiú valóságos „kis Darwin".
A Kamarás-erdőben ő bukkant rá
először a vizisiklók eddig ismeretlen fajára. A hüllőt be is mutatta Röszkén.
K.T.

Fotó: Schmidt Andrea

mondta, ahogy a közvélemény érzi, ahogy ezt
sugallják, akkor miért lennék én kivétel? A
búvópatak jelleget pedig megfogni nem lehet.
- Nyolc évig irányította Csongrád megye
rendőrségét, és itt is kialakított egy csapatot, aminek tagjai valószínűleg ma is élvezik az ön bizalmát. Elképzelhető, hogy közülük néhányan közvetlen
munkatársai
lesznek1
- Mindenkire, minden Csongrád megyei
rendőrre számítok, azonban e pillanatban
személyekben még nem gondolkodom. De
azt nem tartom kizártnak, hogy lesz mozgás
a megyében, azonban hangsúlyozom: személyzeti kérdésekkel még nem foglalkozom.
- Elégedett, vagy elégedetlen a rendőrség
munkájával, jogosnak vagy jogtalannak
tartja a lakosság részéről elhangzó bírálatokat1
- Természetesen nem vagyok elégedett, hiszen az önelégültséget szülne. Ha azt állítanám, akkor jogosan gondolnák az emberek,
hogy egy hiteltelen ember kerül reflektorfénybe. Ez pedig nem én vagyok. Természetesen a rendőrség az összes erőfeszítései ellenére többnyire elköveti azokat a hibákat, amelyek a közvélemény részéről elhangzanak, hiszen ha az okot-okozatot nézzük, akkor nem
a lekvár kavarja a nagymamát. Az állampolgárnakvan igaza. Mi bármit állítunk és mondunk, apró kérdésekben, részletkérdésekben
lehet nekünk igazunk, és természetesen nekünk sok mindenben igazunk is van, de a
nagy dolgokban, az állampolgárok biztonságérzetében, abban, hogy az állampolgárok mit
gondolnak a rendőrségről általánosságban,
ők mondják ki a döntő szót. Ezek a legnehezebben változtatható dolgok, ehhez idő és türelem kell. Éppen ezért nem ígérhetem azt bármekkora is a várakozás velem szemben,
és bármennyire is érzem a bizalmat, mert érzem a bizalmat az állampolgárok részéről, a

Szamócás
gyereknap
Zsombón

Ifjú természetvédők találkoztak Röszkén

Ifjú környezetvédők találkoztak Röszkén. A négynapos konferenciára nem csak Csongrád
megyéből, hanem Erdélyből és a
Vajdaságból is érkeztek gyerekek.
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Zsombón holnap, szombaton
rendezik meg a dél-alföldi szamócatermesztők szakma napját, valamint a gyermeknapot.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A művelődési házban délelőtt 9
órától előadásokat hallgathatnak
meg az érdeklődők a szamócatermesztésről, utána pedig fajtabemutató lesz. Az édesszájúak délben végigkóstolhatják a versenyre benevezett lekvárokat, dzsemeket.
Délután három órától a gyerekek vehetik birtokba a művelődési házat. Táncosok, karatésok, kick-boxosok és színjátszók szórakoztatják a legkisebbeket.
„Az én falum" és az „Ezt csináltam" pályázatok nyertes alkotásaiból kiállítás nyílik 16 órakor, majd különféle ügyességi
versenyeken indulhatnak a gyerekek. Az egész napos programot
diszkó zárja.

sajtó részéről
hogy a jövő héttől másként
lesz.
- Lesznek olyanok, sokan...
- . . . akik majd legyintenek egy hónap múlva, és azt mondják, jött ez a Salgó, és minden
megy a régiben. Természetesen nem megy
majd minden a régiben, rengeteg változás
lesz, a változások érzékelhetőségéhez azonban társadalmi szinten idő kell. Én csak azt
ígérhetem, hogy ameddig érzem a sikerre az
esély lehetőségét, és ez nem zárja ki a kritikákat, teljes odaadással dolgozunk. Tehát
ameddig érzem az előrelépés esélylehetőségét, addig ezt fogom csinálni. Ha úgy érzem,
hogy a követelmények mások, eltérőek attól,
amire én vállalkoztam, vagy a feladat meghaladja a teljesítőképességemet, akkor nekem
van erőm felállni és megköszönni a bizalmat,
anélkül hogy megvárnám, amíg mások szólítanak föl erre.
- Eljön az az idő, amikor nem a rendőrség
mondja meg, hogy jó a közbiztonság, hanem mondjuk a falvak, városok lakói 1
- Ez az egyik alapvető célom! Természetesen erre nincsenek véggaranciák, részgaranciák azonban vannak. Az az eszközrendszer,
ami felhasználható az eddigi tapasztalataimból, amit rendőrként, valamint a tudományban, oktatásban eltöltött másfél évtized alatt
szereztem. A nyugaton eltöltött közel 6 év is
segít. Ezek a garanciák arra, hogy a megoldáshoz szükséges eszközrendszert össze tudom fogni, koordinálni, és ezt talán olyan
irányokba fordítani, hogy ez az érzés megváltozzon. Ne attól legyen jó vagy rossz közérzete az állampolgárnak, hogy 42 százalékot
vagy 37 százalékot derítettünk föl, mert ez
fontos mutató nekünk, de az állampolgároknak nem. Tehát nem mi fogjuk megmondani, hogy ki hogyan érezze magát, hanem az
állampolgár beszél arról, milyen az ö biztonságérzete.
- Ezt azonban bármikor
megfordíthatja,
befolyásolhatja akár egyetlen rendőr is, aki
korrupt, vagy nem elvárható
hangnemet
használ.
- Ez így van, hiszen az imént rendkívül kétélű dolgokról beszéltem. Ha én mondok
„Á"-t hitelesen, de a 40 ezer kolléga közül az
utcán 1-2 vagy több - a belső frusztráció,
anyagi gondjai, az egyéb emberi problémái
miatt - rosszul intézkedik, akkor mit mond
az állampolgár? Azt, hogy rossz a rendőrség
és hazudik a rendőrfőnök. Én azonban nem
szeretek hazudni. Mindig kimondom azt,
amiről úgy gondolom, az a valóság. A felvetéssel kapcsolatban ezért is fontos azt hangsúlyozni, hogy a várakozás bár megtisztelő,
de nem lehet ígérni azonnali változásokat.
Érezhető tendenciákat viszont igen.
- Valószínűleg közszereplései
megnövekednek. Milyen szempontok alapján szelektál1
- Az országos rendőrfőkapitány országos
rendőrfőkapitány legyen, ne adjon hasznos
vadászati tanácsokat, ne főzzön a tévében,
hanem azt tegye, amire szerződtették, dolgozzon a rendőrség, dolgozzon a köz érdekében.
OLÁH ZOLTÁN

Tápéi falunapok
Háromnapos ünneplésre hívja
ezen a hét végén Tápé polgárait
a falunapok rendezője, a részönkormányzat. A műsorkavalkád központja - a Majakovszkij
tér mellett - a Bálint Sándor
Általános Iskolával szembeni
játszótéren lesz.
Ma délután 6 órakor a Heller
Ödön Művelődési Házban kiállítás nyílik. A látogatók megtekinthetik Lőrincz Mária Magdolna kiszombori festőművész képeit, megismerkedhetnek Polonkai Sándor söröskorsó- és pohárgyűjteményének legszebb darabjaival. Fogarasi István és Tarjányi
József bicskákat állít ki, míg
Márta István régi korok rádióit
mutatja be. Este 7-től már a Török Zenekarral lehet mulatni a
főtéren.
Szombaton 6 órakor zenés ébresztővel köszöntik a tápéiakat,
míg a horgászokat 7 órától várják
vetélkedésre a téli kikitőbe.
10-kor fogathajtó bemutató lesz,
délután 2-től a Pavane Történelmi Táncegyüttes és a Tápai Hagyományőrző Egyesület tagjai,
valamint lovasok vonulnak fel
Tápé központjában. Délután

3-tól gyerekeket, felnőtteket is
játékra invitálnak a rendezők, 4
órától Nákits -Klaudia és Nyári
Péter táncbemutatót tart, 5 órakor átadják a Tápéért emlékérmet, kihirdetik a Virágos Tápéért verseny eredményeit. Megtekinthetik az érdeklődők Kurina
Terhes Irén műsorát (6 óra), Fekete László erőművész bemutatóját (7 óra), míg Hock Bertalan,
a Mátyás-templom orgonistája
szintén 7 órától a tápéi templomban ad koncertet. Este 8 óra
előtt pár perccel köszöntik Aranyi Lászlót, aki Guinness-rekord
felállítására készül, s a jövő héten indul, hogy elhúzzon Tápéról Kocsra egy parasztkocsit. A
szombatot is zenés mulatság zárja.
Vasárnap sportnap lesz a Bálint
Sándor Általános Iskolában, délután 2-től műsort adnak a tápéi
óvodások és iskolások, 3 órától
nézőket csalogat a Cuhárés Bábműhely, 4 órától a Cécó Country
Együttes, s színpadra lépnek 5
órakor Bibarc Tünde aerobikcsapatának tagjai is. A tápéi falunapok programsorozata este 7-től
utcabállal fejeződik be.
B.Z.
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• Közzététel •
A Rendezvény ház Kht.
2001. évi adatai:
Mérleg:
» Befektetett eszközök
» Forgóeszközök
»Aktív időbeli
elhatárolások
Eszközök összesen:
• Sajáttőke
• Kötelezettségek
• Passzív időbeli
elhatárolások
Források összesen:

14 268 E Ft
25 464 E Ft
639 E Ft
40 371 E Ft
19 201 E Ft
10 850 E Ft
10 320 E Ft
40 371 E Ft

Eredménykimutatás
» Közhasznú bevétel
• Vállalkozási bevétel
• Mérleg szerinti
eredmény

76 0 8 6 E Ft

ön most könnyödén
Azon ú( CgyMWflfc részéns. tátmtk a (
NzoMof U M t a z M H é g o v a n a z É O Á Z F t / OÉQÁZ » 1

52 335 E Ft

2002. június 03. ó s július 31. között

2 107 E Ft

kamatmentes részletfizetési
lehetőséget biztosítunk:

Vezető tisztségviselők
díjazása:
a kht.

j

3 060 E Ft

igazgatósága

Cement házhoz szállítva,

• lakossági ügyfeleinknek 12 hónapos,
• nem lakossági ügyfeleinknek* 6 hónapos
futamidőre. •ao witi wfcwQuÉiiituáiii sm
Irn:

gk. mellé lerakva
• G y é r <06-40-200 500). • S z o i s b s t h s t y (06-40-200-600).
I (06-40-200-262),* B a f s ( 0 6 - 4 0 - 6 5 0 0 0 1 ) . *
s s U v é s é r t i r i l f ( 0 0 4 0 6 2 0 0 0 6 ) . • f i l j l * (06-40-620-005)

S z e g e d és v o n z á s k ö r z e t é b e n
15 q felett.

S z e g e d , Arany J á n o s u. 17.
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Tel: ( 6 2 ) 4 2 5 - 8 2 9
Nyitva tartás:
H-P:

9.00-17.00h

Sz:

9.00-12.OOh

C s o n g r á d , F ő u. 5 9 .
Tel: ( 6 3 ) 5 7 0 - 5 3 8
Nyitva tartás:
H-P:9.00-18.OOh
Sz:

9.00-13.OOh

www.tiszabutor.hu

- 400-as ukrán

1 9 0 0 Ft/q

- 5 0 0 orosz

2 1 0 0 Ft/q

- beremendi

2 4 5 0 Ft/q

- oltott mész

1 3 5 0 Ft/q

Az árak az áfát

A

tartalmazzák!

Burkoló-, műemlék-, kerítéselem-téglák,

8z*Z°nálla

pillérledlapok 2 5 - 3 8 - a s , lábazati fedlap
12-38-ig.

Fűtésháló:

200

a1{ció

a Szőrééi

2002.

J ú n i u s

RÉGI ÁR

Ft/mMőI,

'LOCSOLÓTÖMLŐ

betonacélok, szigetelők stb. k a p h a t ó k .

1/2"
3/4"
1"

ÉTA Bt. Szatymaz, József A. u. 4.

75,-/m
145,-/m
250,-/m

Telefonon megrendelhető':

ÚJ ÁR

Gazdaboltban
2O-ig
PEDROLLÓ SZIVATTYÚK

45 l/penc J « t l 0 , 80 l/perc
2S-M1,
53, m 160 l/perc O r M .
102. m
HÁZI VÍZELLÁTÁS
175 m 45 l/perc Jó-WD,80 l/perc

4*ZtHr-

20 070,25 740,50 940,33 300,38 870,-

EGY KORSZERŰ CSALÁDI ÁRUHÁZ, AHOL MEGVÁSÁROLHAT MINDENT,
AMI A H Á Z B A N ÉS A HÁZTARTÁSBAN SZÜKSÉGES.
Clmi Sicged-Sxörag, Hflaök tere 10. Tel.i 62/405-428
Nyitva: h é t f 6 - p é n t e k i 7.10-16. JO-ig, •sombat: 7.10-12.00.1,.
AZ AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG
ÉRVÉNYES!

30/283-3270
és 6 2 / 2 8 3 - 1 3 4

w

(06-40200700).
(06-40622-002).

Vivendi Telecom Hungary

IVERSIDS APARTMANHÁZ
...tefyntettefa

Margitszigetre!

Telefon: 487-7774
www.riverside.hu

Készen

ISDN")

^

ZJ új díjcsomagokkal

belépési díj nélkül!

Egy előfizetéssel két vonalhoz jut, e g y i d ő b e n telefonálhat é s

!

Válassza az Ö n s z á m á r a legkedvezőbb ajánlatot:
•

wfSftt
•

c s a k száz l é p é s n y i r e a D u n á t ó l
teremgarázs, 2 4 órás portaszolgálat
fitness-center ( ú s z ó m e d e n c e , szauna,
pezsgőfürdő, kondicionáló terem)
e g y hektáros p i h e n ő p a r k és tetőkert
helyszíni h i t e l t a n á c s a d á s

• Belépési

d í j : ( £ E ) - Virtuóz Plusz és Koncert Kvartett díjcsomagokkal"

• K e d v e z m é n y e s b e l é p é s i d í j : nettó 9 . 9 0 0 Ft. mely teljes mértékben lebeszélhető
• K e d v e z m é n y e s b e l é p é s i d í j : nettó 9 . 9 0 0 F t ajándék ISON készülékkel
Akciós ajánlatunk 2002. június 30-ig érvényes azokon a területeken, ahol az ISDN vonal létesítéséhez a szükséges
műszaki kapacitás rendelkezésre áll.
Tovább: információért kérjük, keresse tol ügyfélszolgálati irodánkat, honlapunkat a www.vfon.hu címen vagy hívja 1298-as ingyenes akciós értékesítési vonalat
"meglévő hagyományos vonal beszámításakor

V

* fon
wwauev, •iTWasav'rt

Összeköt máikéi a szó

.vfon.hu
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

Megbecsülik-e a pedagógust i
7

CSÖRÖG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
FÜRDORUHA-JAVITO
Rózsáné szegedi olvasónk szeretné új fürdőruháját átformáltatni,
s ezért fürdőruha-javító kisiparost keresett a városban, de nem
talált.

KISPETERRENATA
gyeden lévő anyuka:
- Nem mondhatnám, hogy ma
megbecsülik a pedagógusszakmát, szerintem sürgősen tenni
kellene azért, hogy ez megváltozzék. Egyrészt fontos lenne, hogy
megemeljék a pedagógusfizetéseket, másrészt úgy vélem, hogy a
társadalom hozzáállásán is változtatni kellene, hiszen több
tiszteletet érdemelnének, akik a
jövő nemzedékeit oktatják.

SEBŐK LAJOSNE
adminisztrátor:
- Nem, szerintem egyáltalán
nincs megbecsülve a tanári szakma ma Magyarországon. Ennek
az egyik legszembetűnőbb oka
az, hogy nagyon kicsi a pedagógusfizetés. A sógornőm matematika-fizika tanár, és látom, hogy
milyen anyagi gondokkal küzd.
Az is csökkenti a szakma megbecsülését, hogy sok jó tanár is elhagyja ezt a pályát.

EKESANIKÓ
bankszakember:
- Van, amelyik pedagógust megbecsülik, van, amelyiket nem.
Azok a tanárok kapják a legkevesebb elismerést, akik jól felkészültek és lelkiismeretesek, elhivatottak. A többség, úgy vélem,
még túl is van fizetve. Az elhivatottság nélküli pedagógusoknak
egy kicsit dolgoznia kellene másutt, hogy tiszteljék a szakmájukat.

E-MAIL VALASZ

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BARNABENCE
Május 29., 8 óra 25 perc, 3200 g.
Sz.: Szabó G. Ibolya és Barna
Sándor (Kistelek).
GYÖRGY MÁTÉ
Május 29., 12 óra 20 perc. 3330
g. Sz.: Gyuris Krisztina és
György Márk (Dávod).
HEINCZ RICHÁRD
Május 29., 11 óra 40 perc, 2680
g. Sz.: Ragasits Gabriella és
Heincz Attila (Pusztaszer).
GERAÁKOS
Május 29., 14 óra 15. perc, 3680
g. Sz.: Sárközi Ildikó és Gera
Zsolt (Szeged).
TÖRKÖLY NELLI
Május 29., 24 óra 00 perc. 3680
g. Sz. Harkai Erika és Törköly
Róbert (Csengele).
HÁZI HANNA
Május 30., 2 óra 05 perc, 3820 g.
Nehéz Bernadett és Házi Ervin
(Szeged).
TASNÁDI FLÓRA
Május 29., 12 óra 20 perc, 3450

Nyaraljunk

SZŰCS SZILÁRD
tanuló:
- Én úgy látom, hogy a tanárokat
egyáltalán n e m becsülik meg.
Szerintem ennek nagyon sok oka
van, például az, hogy a diákok
rosszak, rosszul viselkednek,
nem tisztelik azt, aki őket tanítja, ez sokszor a többi diáknak is
bántó. Szerintem, ha a szülők
megnevelnék a gyerekeiket, akkor lehetséges volna, hogy a tanárokat is jobban tiszteljék.

g. Sz.: Pataki Zsuzsanna és Tasnádi György (Szeged).
FAZEKAS ISTVÁN RICHÁRD
Május 29., 17 óra 20 perc, 3230
g. Sz.: Menczer Katalin és Fazekas István (Szeged).
VÁSÁRHELY

VASS ZOLTÁN JÁNOS
Május 25., 1 óra 30 perc, 2500 g.
Sz.: Gyöngyösi Julianna és Vass
János Zoltán (Földeák).
JANKOVICS LEILLA
RAMÓNA
Május 29., 21 óra 05 perc, 2820
g. Sz.: Sztojka Aranka és Jankovics Sándor (Hódmezővásárhely).
JUHÁSZ MÁRK
Május 30., 6 óra 10 perc, 3350 g.
Sz.: Mucsi Ildikó és Juhász Attila
(Székkutas).
SZENTES

BORI PÉTER
Május 29. 15 óra 35 perc, 3220
g. Sz.: Békési Erika és Bori István
(Csongrád).

együtt!

Kedves Előfizetőink!
Közeledik a nyár, a szabadságolások ideje. Ha hazai eseményekről
értesülni szeretnének, mi Önök után küldjük a lapot Magyarországon, ha közlik velünk ideiglenes címüket. És hogy még több kedvet
csináljunk a szabadság ideje alatti újságolvasáshoz, a postai utánküldés költségét kiadónk m a x i m u m egy hónapra átvállalja. Átirányítási
igényüket írásban jelezhetik a Délmagyarország Kiadó, Terjesztés,
6740 Szeged, Pf. 153. címen vagy a 62/567-884-es faxon.

m

KOS: A munkahelyén olyan félreMERLEG: A délelőtt során sok
minden eldőlhet az élete alakulásáértéseket kell tisztáznia, amelyeket
nem ön okozott, hanem mesterségesen kel- ban. Ne hagyatkozzon a sorsszerűségre,
tették mások. Nagyon fárasztják ezek az amit lehet tervezzen meg előre, idejében,
hiszen ön nem kedveli a meglepetéseket.
időpocsékoló, felesleges butaságok.
Q u

^Sff* BIKA: Családtagja olyan helyzet*
I ben került, hogy szüksége lesz egy
kis segítségre, öntől várja. Az estét közvetlen, baráti társaságban tölti, teljes, felszabadult hangulatban.
IKREK: Ma hihetetlen hatással
I van az emberekre, biztosan a kellemesen alakuló hétvége hangulata látszik
meg az ön viselkedésén. Kicsit féltékeny a
kedvese, ha belegondol, nem alaptalanul.
fV}

^ ^ I RÁK: Gyors egymásutánban tör^^Iténnek önnel az események, nincs
ideje meditálni, hogy vajon helyesen reagált-e, vagy sem. Elszokott ezektől a helyzetektől. Majd este otthon végiggondolja.
A J OROSZIÁN: Ön túlontúl határozott
* ^ l é s a cél érdekében néha értetlenkedik is. Vegye elő a józanabbik énjét, és legyen megértőbb az emberekkel, meglátja a
hatás fenomenális.

A Délmagyarország 2002. május 28-i számában Horváth István aláírásával e-mail üzenet jelent meg, mely kifogásolja kollégáim munkáját, negatív színben feltüntetve őket, és áttételesen a közterületi feladatokat ellátó rendőröket. A levélben foglaltak alapján kivizsgáltattam az említett konkrét esetet, és az alábbiakat állapítottam meg:
A levélíró szabálytalannak tartja, hogy a rendörök forgalom elől elzárt területen előzték meg. Az említett útszakaszon azonban forgalom elől elzárt terület nincs, kivéve, amely az útból kiemelkedő járdaszigettel van körülvéve.
Leírja továbbá, hogy a magyar rendőrök „rendszeresen, szinte kizárólag csak külföldi autókkal "Szórakoznak-". Munkatársaim nevében
visszautasítom azon állítását, miszerint az ilyen intézkedésekkel csupán „szórakoznak" velük - az intézkedések célja a szabálytalanul
közlekedő gépjárművezetők kiszűrése, melybe a magyar mellett természetesen a külföldi rendszámú járművek is beletartoznak, lévén
Kistelek városán halad keresztül az E75-ös főút, melyen sok külföldi
halad keresztül. Ezúton kérek valamennyi, a közlekedési forgalomban részt vevőt, hogy az ilyen és hasonló jellegű közúti ellenőrzést
ezek figyelembe vételével tolerálja.
Az említett esetben az intézkedő rendőrök a levélíró segítségét kérték egy másik jármű által elkövetett szabálysértés tisztázása végett,
azonban - mivel állítása szerint nem látott semmit - ebben nem működött közre. Az emUtett konkrét esetben a szabálysértést elkövető
gépkocsivezetővel szemben kollégáim a szabálysértés miatt figyelmeztetést alkalmaztak, majd folytathatta útját. Az intézkedő rendőr
szabálysértés miatt ugyanis - a körülményektől függően - figyelmeztethet, helyszíni bírságolást alkalmazhat, vagy feljelentést tehet.
Ezen esetben munkatársaim tehát a legenyhébb szankciót alkalmazták.
Végezetül ha valakinek bármilyen észrevétele van a rendőri intézkedéssel kapcsolatban, úgy az intézkedés ellen minden esetben panasszal élhet a rendőr parancsnokánál.
TÓDOR SÁNDOR RENDŐR ŐRNAGY,
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ,
KISTELEK

POSTABONTAS

Nyílt levél Szeged megyei város
polgármesteri
kabinetjéhez

Városszerető polgárként örömömre szolgál, hogy Szeged nap| SKORPIÓ: Partnere megpróbál al- ja tiszteletére emléklapot adtak
1 kalmazkodni önhöz, és a segítségé- ki, amelyen városunk legrégebbi
re lenni mindenben. Önt teljesen meghatja műemlék épületét ábrázolják. Az
1200 körül épült koragótikus
ez az odafigyelés, szinte újra szerelmes
D
ó m téri toronynak az emléklalesz, s ez mindenkinek jó.
pon történt megnevezése azonX . NYILAS: Ma tovább bővíti csodá- ban hiteltelen és történelmietF^A I lóinak körét. Újabb embereket hódít len, mert az nem DÖMÖmeg, miközben pedig szerelmét is az ujjai TÖR-torony, hanem DEMEközt tartja. Kicsit habzsol, telhetetlen, úgy TER-TORONY! Ez a hiteles és
becsületes neve. így illik nevezérzi, ennek van itt az ideje.
ni!
j BAK: Még mindig az elmaradt
Ezt kívánja tőlünk a kulturális
Z M K i ügyek pótlásával foglalkozik. Annyi- örökség és a tulajdonnév iránti
ra nagy a hátránya az idővel szemben, hogy tisztelet!
Ott a téren eleink Szent Demeszinte elkeseríti, ráadásul elfáradt, s arra
ter emlékére építettek templosincs ideje, hogy pihenjen.
mot már a múlt évezred elején, s
VÍZÖNTŐ: Maradjon az egyszerű azt többször újjáépítették, végül
1 megoldásoknál, ne bonyolítsa túl a 1913-ban megkezdték az elbondolgokat. Egy találkozás ígéretesen indul, de tását - eléggé el n e m ítélhetően!
valahol hiányérzete támad., akkor pedig
nem lesz tökéletes.

j j HALAK: Használja ki majd a hétSZŰZ: Ma a saját terveivel van el^^'foglalva. Szeretne a jövőben oly ^ ^ 1 végét, és lazuljon el, olvasson, gyamódon dolgozni, hogy annak komoly anyagi logoljon a természet lágy ölén, hallgasson
látszata is legyen. Szükségük van pénzre, s zenét pianóban, relaxáljon, teázzon, s minden ami az eszébe jut.
az ezzel járó függetlenségre.

Tisztelt

EMBERSÉG?
Sz. F. szegedi olvasónkkal munkahelyén történt szokatlan esemény, melynek következtében
az arra járó emberek segítségére
lett volna szüksége. Olvasónk

PADOK
Kovácsné Újszegedről telefonált,
hogy az újszegedi buszok Széchenyi téri megállójából elvitték a
padokat, s helyettük egy darab
pad került elhelyezésre. A Közterület-fenntartási Kht. igazgatóhelyettese, Serege lános elmondta, hogy karbantartásra gyűjtötték össze a padokat, s nem biztos, hogy mindenütt ugyanolyan
számban tudtak cserepadot biztosítani. Amint elkészülnek a
munkálatokkal, a megszokott
számú pad kerül vissza a megállókba.

PANNON G S M
élvonal .

|ttttt

Az

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN

Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu

•

H0R0SZK0P

KISZÁRADT FÁK
A 469-515-ös telefonról szólt olvasónk, hogy a Kereszttöltés utcán a múlt péntek éjjel hangos
robajjal kidőlt egy kiszáradt fa az
úttestre. Most az arra járó autós
megúszta a balesetet, de van még
három ilyen sorsú fa az utcában.
Félő, hogy azok is előbb-utóbb
kidőlnek a sorból. A Közterület-fenntartási Kht. szakemberei
intézkedtek az ügyben.

azért hívott fel bennünket, mert
szomorúan tapasztalta, hogy a
segítségnyújtás természetessége
az emberek nagy részére már
nem jellemző.

Az elbontáskor is Szent Demeter-templom volt a neve, s e
templom maradványa a most is
látható torony.
Megmentését Móra Ferencnek
és Cs. Sebestyén Károlynak köszönhetjük.
A város mindenkori kulturális
vezetésének illene tudni műemlékeinek hiteles megnevezését!
Kérem, nézzenek utána levéltárban és az „ö"-ző nyelvjárástól
mentes hiteles szakirodalomban, s korrigálják hiányos ismeretüket!
A torony falán lévő táblát is valós megnevezésűre kellene cserélni, ha már ennek elhelyezésekor vétettek a névadó Szent Demeter és a tulajdonnév tisztelete
ellen.
DR. NAGY PÉTER
SZEGED

olvasóink!

Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek
nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.

BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
MA ÉS VASÁRNAP
a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti
(nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u.
4., urológiai 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.
SZOMBATON
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai
tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai
felvételi ügyeletet a II. kórház,
Kálvária sgt. 57. tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika
gyermeksebészeti osztályán történik.
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés: Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Ügyeleti kihívás telefonszáma: 474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes

ügyeleti időszak alatt: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Elérhetőségi telefonszám: 474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemklinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT.
Tel: 06-80-820-111.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET
szombaton és vasárnap:
Újszentiván: dr. Varga István,
Újszentiván. Tel.: 277-165.
Kübekháza betegeinek ellátása
szombaton, vasárnap ünnep- és
munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám: 474-374 vagy 104.
Forráskút, Üllés: dr. Joó András,
Üllés, Szabadság tér 3. Tel.:
287-007 és 06-30-9-282-007.
Pusztamérges, Öttömös: szombaton, vasárnap: dr. Hegedűs Bité Zoltán, Öttömös, Béke u. 2.
Tel.: 289-570.
Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék: ügyelet a mentőállomáson, Mórahalom, Kölcsey u.
2. Telefon: 104.
Szatymaz és Zsombó betegeinek
ellátása szombaton, vasárnap és
ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám: 474-374 vagy
104.
Ügyelet Kisteleken, a mentőállomáson, Kossuth u. 17. sz. alatt,
tel.: 104, 597-040 és 598-610.
Szombaton: dr. Veidner Tibor és
Nagy Magdolna; vasárnap: dr.
Tóth István és dr. Krizsán Tibor
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér
3., este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.:
547-174. Csak sürgős esetben!

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30/218-11-11-es számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
VEZETÉS ESŐBEN
Vajon vezetett-e már esőben annak a rendeletnek a megalkotója,
aki eltörölte a kötelező hátsó sárfogó gumit? Ilyen autó mögött
életveszély közlekedni. (20/4340108)
SZABÁLYOK
Szeretném tudni, miért n e m lehet várakozni a Csongrádi sugárút 66. szám előtt? Mert semmilyen tábla nem tiltja a várakozást. Ennek ellenére a Szegedi
Közterület-felügyelet
kemény
5000 forint bírsággal sújtja az ott
várakozó autókat, vagy „jobb"
esetben elviszi a sárga pók.
(30/403:2009)
A Közterület-felügyelet vezetője,
Borossebesi Mihály elmondta,
hogy az említett terület lakó- és

pihenőövezet. A KRESZ 39/a paragrafusa (3) b pontja szerint a
lakó- és pihenőövezetben járművel várakozni csak az erre kijelölt
területen szabad. Mindenütt
másutt tilos, mert azzal a forgalmat akadályozza a jármű.
AKCIÓ!
Röszkén lejárt szavatosságú tejtermékeket értékesítenek akció
címszóval! Az akció oka nincs
feltüntetve. Mindent a nyereségért? (20/525-0038)
TÁPÉ
Felháborító volt a tápéi focimecscsen a helyi szurkolótábor viselkedése. Gratulálunk,
inkább
csak magukat égessék! (ingyenes
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Kapcsolat

Családi kör
AZ OTTHON MELLEKLETE A DELMAGYARORSZÁGBAN ÉS A DÉLVILÁGBAN • SZERKESZTI LÉVAY GIZELLA

Nyaral a magyar: mindenhol jó, de legjobb otthon

A családi üdülés drága is, mulatság is
HONFITÁRSAINK EREIBEN MINDEN BIZONNYAL OTT CSÖRGEDEZIK KALANDOZÓ ŐSAPÁINK VÉRE, ÁM E BOLDOG CSAPONGÁSNAK MÁRA NYOMA
SINCS. A MAGYAROK TÖBBSÉGE UGYANIS A FOTELBAN NYARAL.
Egy üdülési szokásokat feltáró
tanulmány szerint hazánkban
csak minden harmadik felnőtt
tervez nyaralást, s a GfK felméréséből az is kiderül, hogy ha
több pénzünk lenne, akkor sem
utazásra, világlátásra
költenénk. A tavalyi adatok szerint a
magyar háztartások harmada
tervezi, hogy elmegy nyaralni, s
m i n t azt a táblázat is megmutatja, a pihenni szándékozók 28
százaléka egyszer, legalább öt
napra bezárja maga mögött az
ajtót. Az ábrán az is látható,
hogy a nyári pihenéshez miként
viszonyulnak Kelet-Európa lakói. Érdekes, hogy bár életszínvonalunk, s a családok anyagi
helyzete jobb, mint néhány
szomszédos országban, mégis
sok magyar egyáltalán nem tervezi, hogy utazással egybekötött
pihenésre indul.

Sok helyen adnak kedvezményt a gyerekekkel utazóknak. (Fotó: Schmidt Andrea)

Sokan mondhatják, hogy a
nyaraláshoz pénz kell. Tény,
hogy a kikapcsolódás e formáját
az anyagiak határozzák meg,
ugyankkor a felmérések azt is
elárulják, hogy n e m annyira a
családi kasszával, inkább a „kalandvággyal" és a kíváncsisággal
vannak problémák. Az itthoni
üdülés egyébként ftem túlságosan elterjedt honfitársaink körében. Alig valamivel több, mint
egy esztendeje a magyar Turizm u s Rt. felkérésére készített kutatás arra a kérdésre keresett választ, hogy milyenek a hazai lakosság országhatáron belüli utazási szokásai és tervei. A válaszokból kiderült, a megkérdezettek mindössze 15 százaléka
pihen gyakran belföldön, 47
százalékuk pedig alkalmanként,
vagy ritkán dönt az itthoni nyaralás mellett. A hazai tájakra a
nagyvárosban élő, fiatal, általá-

ban több kisgyermekes családok, illetve a jó módú középkorúak rétege kíváncsi, unokákkal, vagy azok nélkül, családi kikapcsolódásra,
vagy
éppen
gyógyászati célú pihenésre áhítozva. A Magyar Turizmus Rt.
az idei évet a családi üdülések
évének nevezte: számos olyan
családi programot, lehetőséget
kínál egy csokorba kötve, külön,
speciális katalógusban hirdetve,
amely célzottan ennek a rétegnek szól.
A családi üdülések tárháza
széles: a kempingektől az ötcsillagos szállodákig, a kifőzdétől az
elegáns étteremig minden vendéglátó-ipari szakember felismerte, hogy érdemes plusz szolgálatatásokat és kedvezményeket nyújtani a gyerekekkel pihenők számára. Magyarország internetes turisztikai honlapján
számos családi üdülés kínálkozik, a böngészők már egyes tájegységek, nyaralástípusok közül
választhatnak.
Az ajánlatok célzottan szólnak
a túrázást, a falusi nyaralást, a
városi korzózást, vagy a tóparti
pihenést kedvelő hazai utazóknak, míg bőven van egészen pici
gyermekkel és már nagyobbakkal nyaralók számára is program-, szállás- és étkezési lehetőség.
A szálláshelyek szolgáltatásaiért általában nem kell külön fizetni, a szobák árában benne
foglaltatik a pelenkázómatrac, a
babaágy, a bili, az etetőszék
használata. Egyre több helyen bár az árak kissé drágábbak - a
kiszolgáláshoz tartozik a külön
játszóbirodalom, a bébibüfé, a
gyermek-evőeszközök és ételmelegítők, a kicsiknek szóló étlap, a tartalékpelenka, a kerti

A legalább öt napra tervezett utazások aránya
(a válaszadók r ^ ^ n i

A*,

JJT^i

Ország

Egyszer

Kétszer

utazik

utazik

Magyarország
Szlovákia

Háromszor
N e m tervez
vagy többször
utazást
utazik

5

3

64

10

3

51

Csehország

41

12

3

44

Lengyelország

32

9

3

56

Románia

36

4

2

58

Horvátország

40

19

12

29

Szlovénia

32

8

3

57

Ukrajna

36

3

1

60

Bulgária

19

1

1

79

Oroszország

19

1

1

79

játszótér, vagy a tiszta, saját homokozó is.
Az úgynevezett családbarát
szálláshelyeken egyre elterjedtebb, hogy a főszezon idején
szakképzett
gyermekfelügyelő
foglalkozik a gyerekekkel, így
kis ideig a szülő is nyugodtan
napozhat, úszhat, gyerekzsivaj
nélkül kellemesen megvacsorázhat.
A családi üdülésekről sokan
vélik úgy, hogy olcsóbbak, ez
azonban az esetek túlnyomó részében nincs így. Ezek a nyaralások n e m kerülnek kevesebbe,
inkább a szolgálatásban kap a
vendég olyan pluszokat, amelyekkel elégedett lehet. Számos
cég, vendéglő, szálloda, panzió
persze nyújt kedvezményt: a
4 - 6 évesek szállása általában ingyenes, mint ahogyan sok he-

lyen a gyerekek reggelijét egyáltalán nem, a többi étkezést pedig 20-25 százalékos kedvezménnyel kell kifizetni.
Épnél jelentősebb megtakarításokat akkor lehet elérni, ha a
család rokonoknál vagy nagyon
olcsó kempingben pihen. Ám
akinek ebben nincs gyakorlata,
az bármennyit is spórolt a nyaraláson, bánni fogja, hogy n e m
fizette meg a kényelmét, a megfelelő tisztálkodási és főzési lehetőségeket, vagyis a nyugalmát. Ha vonattal és tömegközlekedési eszközökkel utazik a
család, akkor mindenütt jár a
kedvezmény, ám érdemes azt is
figyelembe venni, hogy négy-öt
fő esetében - ahol már nagyobbak a gyerekek - jobban megéri
autókázni.
O.K.K.

Az indiai elefánt a legdrágább és a csimpánzok a legfalánkabbak

KIRÁNDULÓ

Játékos legek az állatkertben

Orchideák a pusztán

EURÓPA EGYIK LEGREGEBBI ALLATKERTJE BUDAPESTEN TALÁLHATÓ. TÖRTÉNETE SORÁN A VÉGPUSZTULÁS VESZÉLYE IS FENYEGETTE. MA ISMÉT SZÁMOS LÁTNIVALÓT KÍNÁL.
MTI

A magyar Zoo, pontos nevén a
Fővárosi Állat- és Növénykert
136 esztendős története során a
legdrámaibb időszakát a második világháború alatt élte át. A
háború végére a 2500 különböző
állatból mindössze 14 maradt. A
nagy ragadozók kiszabadultak,
egyrészt egymást falták fel, másrészt a katonák lelőtték őket,
majd falatoztak belőlük. Szinte
hihetetlennek hangzik: az ostrom során feltörték az akváriumot és a halakat is megették. A
legkülönösebb történet két pónihoz fűződik: a háború után két
hónappal egyszerűen visszasétáltak az istállójukba. Örök titok
marad, hogy addig hol voltak...
E rövid történeti áttekintés
után beszéljünk a máról. Néhány állatkerti „leg"-ről faggattam dr. fíogsch Ilmát, aki közel
negyven éve dolgozik a cégnél, az

utóbbi években gyűjteményi
igazgatóként. Minden lehetséges
adatot nyilvántart az állatokról.
- Melyik az állatkert legdrágább állata 1
- Az indiai elefánt: egyre kevesebb van belőlük, ritkán kerülnek
az európai állatkertekbe. Eszmei
értékük meghatározhatatlan, védett állatok, nem eladók.
- Melyik állatért adták a legtöbb pénzt 1
- A jácintkék arapapagájért. A

dán állatkertnek tizenkétezermárkát fizettünk érte. Egyébként
csak ritkán veszünk állatot,
többnyire cserealapon kerülnek
hozzánk.
- Melyik a budapesti
Állatkert
legsúlyosabb lakója 1
- Az elefánt és az orrszarvú,
2,5-4 tonna között van a súlyuk.
Valamennyi állat közül ők esznek a legtöbbet. De nem ők a legfalánkabbak, hanem a csimpánzok. Rájuk joggal jellemző a

Családi idill hiúzéknál. (Fotó: Miskolczi Róbert)

megállapítás: naponta egyszer
esznek, de folyamatosan.
- A legkisebbek 1
- A papucsállatkák, amelyeket
csak mikroszkóppal lehet látni.
- Melyik állat él legtovább állatkerti körülmények között 1
- Az emlősök közül az elefánt,
amely megérhet hetven évet is, a
madarak közül pedig a pelikán,
mert ötven esztendeig is elél.
- A budapesti Állatkert legrégebbi lakója 1
- Samu, a mississippi aligátor,
44 éve került hozzánk.
- Melyik állatfaj a legszaporább?
- A nílusi patkány. Évente háromszor is ellik, esetenként tizenöt utódot hoz a világra.
- Lopják a lakókat a látogatók1
- N e m jellemző. Régebben a
mókusokat vitték el. Inkább hoznak állatokat. Húsvét után például rengeteg nyulat. De hoztak
már gólyát is.
- Akad olyan állat, amely feltehetően csak itt látható ?
- A parasztudvarunkban található magyar tarka marha más állatkertben n e m fordul elő. A gyerekek nagy kedvence, mindig sokan megcsodálják.

Szegedtől néhány kilométerre, országunk déli határának közelében ilyenkor csodálatos ritka növényeket láthat a kiránduló. Az
egykori „halmokon" (Mórahalom, Ásotthalom) olyan pompás virágokban lehet gyönyörködni, amilyenekben sehol máshol. Kevesen tudják, de a virágüzletekben áhított nemes (és drága) orchidea rokonai a közeli pusztákon díszlenek. A „Móra-halma"-hoz
tartozó sömjékes réten májusban-júniusban virágzik a hazai orchideafajok egyik furcsa nevű, ám szép virága, a poloskaszagú
kosbor. Szomszédságában pedig ott a család másik két tagja, a vitézkosbor és a mocsári kosbor. A famíliához odakéredzkedik a védett, igen ritka rokon, a májusban nyíló, húsz-harminc centi magasra növő, vörösesbarna színű, három-hat virágú pókbangó
(ami nevét arról kapta, hogy a virága a pók potrohához hasonlítható). A zsombékosban most kékül az ugyancsak fura nevű korcs
nőszirom, és testvére, a ki tudja miért szibériainak titulált nőszirom is. A szárazabb részeken pedig már erősödik, hogy őszig
majd minden virágnak integethessen az árvalányhaj. A Mórahalomhoz közel levő Madarász-tóban pedig egyre nagyobb vizfelületekre hízik rá a tavirózsa. Levelein védett madarak motoznak, a
nádasban fészkelő más vízimadaraknak felelgetve.
A másik „halom", a nőszirmos címervirágú Ásotthalom lápos
rétjén hasonló csodavirágokban lehet gyönyörködni. A híres természetvédelmi területen mostanság a kosborok szezonja van, de
„érik" már a vitézvirág és a különleges népi nyelvi leleménnyel
elnevezett szúnyoglábú bibircsvirág is. Látványukért érdemes autóba ülni vagy felszállni az egykori kissori iskola felé közlekedő
autóbuszra. A pusztai virágkeresésben megfáradtakat a „halmiak" utódai mindenre figyelmező vendéglátásban részesítik - ahogyan az már a mai falusi turizmus elvárásai szerint illendő. A természetbeli vendégséghez inkább vonzódók persze választhatják a
közeli erdei pihenőhelyeket is. Az 55-ös út 36. kilométerénél például, ahol megnézhetik az 1937-ben épült, fatornácos erdei isten
házát, a Szent Erzsébet-kápolnát is.
SZABÓ MAGDOLNA
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Építési csapdák: mire ügyeljünk otthonteremtés idején ?

SNECI

Fantomlakás a zárószinten

Ha létrejönnek
a víztározók
Mint már ismert, nagy kiterjedésű víztározók létesülnek végig
a Tisza magyarországi szakaszán - Csongrád megyében is
lesz egy -, néhány év múlva. Az
ún. módosított Vásárhelyi-terv
keretében létrehozandó szükségtározók célja: áradás esetén
befogadják a fölösleges mennyiségű víz egy részét, így csökkentve az árvízveszélyt, aszálykor pedig öntözni lehet belőlük.
Komplex hasznosításúak lesznek tehát, hogy horgászni lehet-e majd bennük, kérdés, ám
mindenképpen nagy szolgálatot
tehetnek majd a Tisza élővilágának helyreállításában. A szakértő szerint minimális vízszintet
folyamatosan tartani lehet bennük (a többi hely kell az áradás
hozta víznek), de csupán ha - tegyük föl - egy méter magas lesz
is az a vízszint, ami mindenképpen, mindig megmarad a tározók legmélyebb pontjain, már
rengeteget tehetnek e mesterséges létesítmények a halakért.
Éppúgy kedvező szaporodási föltételeket lelhetnek bennük a vízi
élőlények, mint egykor - a Ti-

•

sza-szabályozás előtt - az elöntött területeken. Ez elsősorban a
pontyra (főleg a nyurga- és tőpontyra), a csukára, a vörösszárnyúra, a kárászra, compóra vonatkozik, a kurta baingra, a szivárványos öklére, a réti és a vágó
csíkra, a lápi pócra; a nem őshonos halaink közül az ezüstkárászra, gyöngyös razborára, naphalra, törpére.
Akár lesz valamiféle horgászati hasznosításuk is az új vizeknek, akár nem, nagyszerű „halbölcső" szerepet tölthetnek
majd be! Persze, csak akkor, ha
arról is gondoskodik majd a vízügy, összefogva a halászati-horgászati szervekkel, hogy az itt
keletkezett ivadékok vissza is
juthassanak a Tiszába - ha máshogy nem, ivadékmentéssel. Egy
kicsit visszaadhat az ember a
természetnek abból az élettérből, amit a folyószabályozások
elvettek. És a természet meg is
hálálja ezt, nemcsak haltöbblettel: e víztározók kitűnő terepei
lehetnek a sok pénzt eredményezhető ökoturizmusnak.
F.CS.

A Tisza halállománya a létrehozandó tározókból is jelentősen megújulhat.

(Fotó: Miskolczi Róbert)

Víziorgona a parkban
Két új játékkal bővíti kínálatát a
Budapesti Vidámpark, amely új
nyitvatartási renddel várja a látogatókat. Főként a fiatalok körében válhat népszerűvé a Top Spin
nevű csodaszerkezet: a 18 méter
magas, szédítő mozgású „adrenalin-hinta" alatt egy szökőkút
és egy víziorgona fog működni.
Már használható a park másik új
szerzeménye, az Olaszországban
készült Família Expressz, amely

7 méteres magasságban halad
körbe a nyolcas alakú, 200 méter
hosszú pályán. A 2001 nehéz év
volt a Budapesti Vidám Park életében, de sikerült teljesíteni az
üzleti tervben szereplő 25 millió
forintos nyereséget. Az európai
tapasztalatok alapján gazdaságosabb, kulturáltabb és a közönség-

nek is kényelmesebb jegybeszerzési formát vezettek be. Megszűntek a különféle játékoknál
lévő pénztárak, a 100 forintos
egységjegyeket huszonkét darabos tömbben - két ajándékszelvénnyel - kétezer forintért árusítják a központi pénztárak.
A vidám parki belépő a tavalyinál olcsóbb, 200 forintba kerül, a
120 centiméternél alacsonyabb és
a kerekesszékes, illetve babakocsival érkező látogatóknak továbbra is egész évben ingyenes a
belépés. A nyitvatartási idő jelentősen átalakult: hétköznapokon
12-től 19 óráig, hét végeken
10-től 19.30 óráig szórakozhatnak az érdeklődők. Újdonság a kibővített nyitva tartás: májustól
szombatonként, júliusban és augusztusban pedig péntekenként is
22 óráig látogatható a park.

A TÁRSAS- ÉS MAGÁNHÁZÉPÍTÉS
ÚTVESZTŐIBEN JÁRATLAN TULAJDONOS MÉG SÚLYOS BÜNTETÉST
IS FIZETHET, HA NEM ELÉG KÖRÜLTEKINTŐ.

Közel 4 milliós bírságot mértek
ki, különféle építési szabálytalanságok miatt, egy újonnan elkészült, tizenkét lakásos társasházra. Könnyű kiszámolni, hogy
mintegy 300 ezer forint jutott lakásonként a büntetésből; az építés költségeit egyébként is nehezen kinyögő tulajdonosok bizonyára nem örültek a jókora
pluszkiadásnak.
A példatörténetet Pappné Tombácz Ildikó, a szegedi polgármesteri hivatal építésügyi osztályvezetője mesélte el (a pontos címet
természetesen titokban tartotta).
Az eset önmagában is mutatja,
milyen kellemetlenségekbe keveredhet a jóhiszemű, ámde tájékozatlan építtető.
A szabályok labirintusában nehéz eligazodni - a társasházépítésbe számtalan ponton belebukhat az otthonra vágyó. így például nem ritka, hogy az építési vállalkozó megveszi a telket, elkészítteti a terveket, s még azok engedélyezése előtt el is adja a lakásokat. A baj akkor szakad a tulajdonos nyakába, amikor kiderül,
hogy 15 helyett csak 6 lakás építését hagyja jóvá a hatóság, mert
a telekre nem építhetnek magasabb épületet. Előfordul, hogy
„csupán" az utolsó szintet kell
elhagyni - de a hoppon maradt
érintetteknek ez is éppen elég...
Javaslat: lakásvásárlás előtt az
építési engedélyről szóló határozaton és a műszaki terveken
mindig keressük meg a záradékbélyegzőt (nagy, téglalap alakú
lenyomat), amely igazolja: a ház
terveit valóban jóváhagyta a hatóság.
Más: kevesen tudják, hogy a
szigorú építésügyi szabályok szerint minden lakáshoz parkolóhely is tartozik. Megléte épp anynyira kötelező, mint a fűtési
rendszeré. Viszont előfordul,
hogy a vállalkozó másnak adja el
a parkolót. Ebből akkor lesz kalamajka, ha a tulajdonos építési'
engedélyköteles változtatásra készül (például fodrászüzletté ala-

Tisza

Volán Rt. által közlekedtetett Szeged város helyi autóbuszjáratain
EMKE jegyellenőrző és jegyérvényesítő készülékeket helyezünk üzembe.
Előreváltott ellenőrző fóliával ellátott menetjegyét,

gyűjtőjegyét,

gyűjtőjegyfiizetből

kitépett menetjegyét fóliával lefele helyezze
a kezelő nyílásba, kezelés után a "megcsonkított" menetjegyet vegye el a kiadó nyílásból.
Az érvényesített jegy adatait ellenőrizze és
az

utazás

kítana egy helyiséget). Ilyenkor a
hatóság mindennek utánanéz, s
gyorsan kiderül: nincs parkoló.
Anélkül pedig nem adható ki az
engedély sem.
Ugyancsak típushiba, hogy az
építési vállalkozó menet közben
módosít ezt-azt, vagyis: nem a
terv szerint dolgozik (elhagy egy
válaszfalat, más ajtót-ablakot
épít be).
A lakástulajdonos aztán nagyon meglepődik, amikor a használatba vétel után megkapja az
engedély nélküli változtatásért
kiszabott bírságot, amely légköb-

méterenként 12,5 ezer forint.
Minthogy a szakembereken kívül senkitől sem várható el, hogy
ismerje a menet közben előforduló buktatókat, fontos lenne,
hogy a társasházba készülők már
a társulás pillanatában összefogjanak, s közösen bízzanak meg
egy műszaki ellenőrt, aki majd
végigkíséri az építkezésen történteket. A „saját ellenőr" munkadíja lakásonként számolva csupán töredéke a szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegének.
A családiház-építés kevesebb

csapdát rejt. Célszerű átgondoltan, pontosan megfogalmazott
igények alapján elkészíttetni a
terveket - így utóbb elkerülhető a
három hónapos átfutási idővel
járó módosítások sorozata.
Szabály nem írja elő, de ajánlatos előre megbeszélni a szomszédokkal, milyen házat szeretnénk. Ha a szomszéd elfogadható igényeinek figyelembevételével határozzuk meg a kerítés magasságát, az ablak, erkély tájolását, évekig tartó pereskedést
előzhetünk meg.
NYILAS PÉTER

vei korábban. Az összeállítás kiemeli, hogy a tóan a következő egy évben sem lesz jelentős
tervezett lakásfelújítások száma az elmúlt 9 a drágulás. Az ingatlanforgalmazók szerint a
Mintegy 66 ezer magyar háztartás tervezi, évben mért válaszok alapján az idén a legerő- következő 12 hónapban legfeljebb 6-7 százahogy a következő két évben lakást vásárol, sebb. A lakásépítési kedv növekedése tavaly a lékos árnövekedés, azaz az ingatlanok reálérvagy épít, ez ötven százalékkal több, mint második félévben indult meg, elsősorban az tékének stagnálása várható.
2001-ben - derül ki a GK1 Gazdaságkutató átlagnál magasabb jövedelmű, fiatal korosz- Ezzel szemben az építési telkek továbbra
Rt. reprezentatív minta alapján végzett fel- tály tartós jövedelememelkedésének, vala- is toronymagasan a legmagasabb hozamot
méréséből. A válaszok alapján megközelítő- : mint a lakáshitel-kedvezmények kiterjeszté- biztosítják befektetőiknek - teszik hozzá a
en 550 ezer háztartás számol azzal, hogy egy sének köszönhetően. A felmérés szerint j kutatók. Az építési vállalatok által adott válaéven belül jelentős összeget költ ingatlanjára. 2002. első negyedévében a lakóingatlanok szok 12,5 százalékos áremelkedést valószíEz húsz százalékkal magasabb, mint egy év- i ára nem emelkedett számottevően és várha- nűsítenek a következő egy évben.
MTI

2002. június 3-tól
uj tipusu

Súlyos büntetésekre számíthat a jóhiszemű, ámde tájékozatlan építtető. (Fotó: Schmidt Andrea)

Duplájára nőtt a lakásépítési kedv
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Háromezren voltak a vásárhelyi kutyakiállításon

Bitang és Bonaparte is nyert
Lehet, legközelebb inár nemzetközi kutyakiállítást rendeznek
a vásárhelyiek. A becslések szerint körülbelül háromezren látogattak ki a kutasi útra az ebek
kedvéért.
A vásárhelyi kiállítás legszebbnek
ítélt kutyája szegedi. A fakó puli
- név szerint Árkosligeti Bitang tenyésztője Árkosi lózsef, tulajdonosa pedig Farkas Sándorné. A
legszebb hódmezővásárhelyi kutya
a Hód-Unikum Bonaparte névre
hallgat, Enyedi Róbertné a tenyésztője, és Gajdán András a tu-

lajdonosa. A fiatal felvezető, azaz
a junior handler kategória győztese a sarkadi luhász Imre lett, aki
szintén magyar fajtát, mudit mutatott be a kiállításon. A legszebb
magyar fajtájú kutyák versenyében első díjat kapott egy komondor, jelesül Beremendi Bundás
Urbán, „akit" lakab Zoltán tenyésztőtől vett a szegedi Simon
Krisztina. A vásárhelyi kiállításon az internet segítségével szavazni is lehetett a kutyákra. A
web szépe ily módon a szép nevű
Bajlando Con Los Luchadores Fernando lett, ö fajtájára nézve pre-

Egy a sok kedvenc közül.

váth Katalin elmondta, hogy a
versenybírók véleménye szerint
is érdemes lenne megpróbálkozsa canario; Szabadiné Szántó Anini egy nemzetközi, CACIB-kiállíkó a tenyésztője, s a budapesti tás megrendezésével. Ehhez azonSzűts László a tulajdonosa.
ban a tagok lelkesedésén túl
A Magyar Ebtenyésztők Orszá- szponzorokra is szükség van; most
gos Egyesületének vásárhelyi tag- is sokat segítettek a támogatók,
jai úgy tapasztalták, jól sikerült a így a Hód-Mezőgazda Rt. azzal,
kiállítás. A helyi szervezet megbí- hogy rendelkezésükre bocsátotta
zott elnöke, Stokovszkyné Hor- a kiállítási területet, a Rádió 7

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 8 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 8 . 3 0 Kuitúrpercek (Ism.) 8 . 3 5 4 5
éves az MTV Veled Is megtörténhet egyszer
magazin 1 1 . 0 0 A Sipsirica Tévéfilm, 2
harangszé

12.01

Híradó

12.00
délben

1 3 . 0 0 1 5 . 3 0 TS Labdarúgó-vb 1 5 . 3 5 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat. 9 1 Szivünknek
kedves 1 6 . 2 0 1 0 0 kép a XX századról Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 8 9

16.15 Vad szenvedélyek

Talál-

kozás Kovács Erzsivel 8 . 0 5 1 1 . 0 0 Naprakész
Déli

shop 1 1 . 3 5 Delelő 1 3 . 1 0 Teleparti Játék 1 4 . 0 0
Helene és a fiúk Francia filmsorozat. 1 5 2 1 4 . 3 0
Kalandos nyár Francia kalandfilmsorozat, 6 2
1 5 . 3 0 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 5 . 3 5 Receptklub 1 5 . 4 5 Milagros Perui filmsorozat. 2 5 0 1 6 . 1 0 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték

17.10
18.00
18.30
18.55
19.25
19.55

16.30

Autózoo

17.05 Forrás Egészségügyi és
életmódmagazin
17.30 Kalandozás a réglókban
Balatoni régió
18.00 Híradó hatkor
18.15 Esti mese
18.30 Ablak
Közéleti szolgáltátomagazin
19.25 4 5 éves az MTV
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, Időjárás
2 0 . 0 5 - 2 2 . 2 0 TS Labdarúgó-vb
2 2 . 2 0 Aktuális
22.4S Híradó este. Időjárás
22.50 Théma
23.05 Kuitúrpercek
23.15 Comlc Strlp - Képtelen
képregény Amerikai
filmvígjáték.
1-00 Kárpáti krónika
1.10 Vllághíradó

TV2
5 . 5 0 1 6 reggelt. Magyarország! Színes hírmagazin
Benne: Faluvilág9.00 1 1 . 5 0 Délelőtt a TV 2-vel
Benne 9 . 0 0 Sonadoras - Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 9 . 4 5 Rosalinda Mexikói filmsorozat 1 0 . 1 0 Gyerekszál 1 0 . 4 0 Közvetlen ajánlat
1 1 . 4 0 Mi. magyarok 1 1 . 5 0 Riviéra Európai filmsorozat 1 2 . 4 5 Hercules, a legyőzhetetlen Olasz
kalandfilm 1 4 . 3 0 Szeretni beindulásig Spanyoriargentin filmsorozat 1 5 . 0 0 Barátok és szerelmek
Mexikói filmsorozat 1 5 . 3 0 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő

16.00 Lucaclta Argentin
filmsorozat
17.00 Claudla Talkshow
Uptaf Ctaudlával
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Jó barátok
Amerikai vígjátéksorozat
19.30 A kiválasztott - Az amerika
látnók Amerikai
akdósorozat, 8.
20.30 Dáridó ügcslval ós barátaival
23.00 Jó estét. Magyarországi
23.45 South Park
Amerikai rajzfilmsorozat, 3.
0.15 Span SMS-chat Tigerrel
0.45 Gyilkosok szóvetsege
Amerikai akciófilm.
2.25 Aktív A TV 2 magazinja
2.50 Ml, magyarok
3.10 Vers éjfél után

RTL Klub
6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (ism) 9 . 1 0 Julieta Mexikói filmsorozat. 9 9 9 . 4 0 Teleparti Játék 1 0 . 0 5 Topshop 1 0 . 4 0 Teleparti 1 1 - 0 6 Top-

20.25
22.15
23.05
0.45

LOS
L25
L55

Argentin filmsorozat, 89.
Mónfca A klbeszeloshow
Találkozások Sztármagazin
Híradó - Esti kiadás
Legyen ön Is milliomos!
Fókusz
Barátok kózt Magyar
filmsorozat, 1 5 7 9 - 1 5 8 0 .
Szupermozi: Fura farm
Amerikai vígjáték
Emberek a Holdon
Vklám show-műsor
Igaz történetek: Ne add el
a gyermeked! Amerikai film
Könyvjelző Téveszméim
a fiatal magyar Irodalomról Kepes András műsora
Híradó - Késő esti kiadás
Fókusz, Idojáras-jelentes
(Ism.)
Dhratklip

5 . 1 0 A vatikáni rádió adása 5 . 3 0 8 . 3 0 Indul a
nap Reggeli hírmagazin 8 . 3 0 Műsorismertetés
8 . 4 0 Váltó Gazdasági magazin 9 . 1 0 A fehér hunok Belső-Ázsiában 9 . 5 0 Tájak, fortélyok, asszonyok Szlovénia-Isonzó^ Szocsa 1 0 . 1 5 Chiara története Olasz tévéfilm 1 L 5 0 Híradó 1 2 . 0 0 Déli
harangszó, műsonsmertetés 1 2 . 1 0 Miért? Kérdések a közéletről 1 2 . 4 0 Összkép Kulturális híradó
1 3 . 1 0 Járd ki. Zsiga1 Portréfilm 1 4 . 0 0 Műsorajánlat 1 4 . 0 5 Európa kék szalagja, a Duna Magyar
ismeretterjesztő sorozat 1 4 . 3 5 Fejezetek a magyar film történetéből A magyar film 1 5 . 3 5 A többire már van recept... Magyar riportfilm 1 6 . 2 0 A tudomány kincsesháza 1 6 . 5 5 Ötórai zene 1 7 . 0 0
Kalendánum 1 7 . 5 5 Műsorajánlat 1 8 . 0 0 Híradó
Benne: sport 1 8 . 3 0 Mese 1 8 . 5 5 Hej, hej, helyes
beszéd! 1 9 . 0 0 Tér-erő Térség és társadalom
1 9 . 3 0 Hajdanában, danában... Á székesfehérvári
bazilika 1 9 . 4 0 A világörökség kincsei Ayutthaya Sziám fővárosa 2 0 . 0 0 Vörös haj, tengerzöld szemek Olasz tévéfilmsorozat 2 L 3 5 Az énektanár
Orosz animációs film 2 L 4 5 Híradó, sport 2 2 . 0 5
Yana barátai Izraeli játékfilm 2 3 . 3 5 Heavy Medál
Közreműködik a R Mobil együttes 0 . 2 0 Hírek, vers

M2
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 6 . 3 0 Hungarorama 8 . 4 6 Panoráma
Szanisztó Ferenccel 9 . 1 0 Betűvető 9 . 4 0 Lendületben Gazdasági magazin 1 0 . 1 0 A jog hálójában
Amenkai bűnügyi tévéfilmsorozat 1 L 0 0 + 1 Kulturális háttérműsor 1 2 . 0 0 Déli harangszó Utána:
Topmodell Brazil tévéfilmsorozat. 1 3 1 1 2 . 3 0
1 1 0 0 év Európa közepén 1 3 . 0 0 Híradó délben
1 3 . 5 5 Sikkes Divatmagazin 1 4 . 2 0 Magyar ház
Kézfogás 1 4 . 4 5 A Lassus Énekegyüttes műsora
1 5 . 0 0 Naprakész magazin 1 6 . 5 5 Kuitúrpercek
1 7 . 0 0 hol nem volt Aradszky László 1 7 . 3 0
TS Kaposvár-Körmend férfi kosárlabda-elődöntő
1 9 . 1 5 Tüskevár M^yar ifjúsági filmsorozat 1 9 . 4 6
4 5 éves az MTV 1 9 . 4 7 Théma 2 0 . 0 5 Híradó este 2 0 . 2 5 Sporthírek, időjárás 2 0 . 3 5 Századunk
Bokor Péter és Hanák Gábor filmje. 1 2 2 2 L 0 0
Magyarország 2 0 0 2 Kubik Anna-portré 2 L 2 5
Szállást kérek Olasz film 2 3 . 1 8 Záróra 0 . 1 5 Élszakai telefon - Baló Júliával L 5 0 Aktuális 2 . 1 8

Családi események

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Szilárd Zsoltnak és Fazekas
Maczelka Krisztián és Gyáfrás Anettnek Bence Szilárd, ReméIldikó, Boczor Zoltán Mihály és nyi Józsefnek és Aidán ZsuzsanNagyistók Zsuzsanna, Vajda Pé- nának Richárd, dr Szentkereszty
ter és Németh Aranka, Szoro- Ákos Pálnak és dr. Antal Rékácsek Géza és Barta Ilona Julian- nak Tamás és Barnabás, Kovács
na, Koncz Ferenc és Fazekas Ferencnek és Aklán GyöngyiMargit, dr. Puskás László Géza nek Milla, Gál Csabának és Botés dr. Kitajka Klára, Kassai Nor- ka Dórának Áron, Vecsernyés
bert és Veres Ildikó, Sosterics Ta- Józsefnek és Kovács Ritának Bálmás és Páncsics Ágnes, Solti At- int József, Kiss Péternek és Tóth
tila Zsolt és Felföldi Zsuzsanna, Mariannának Csaba, Kollár JáBucsek Zsolt István és Kudász Il- nosnak és Bozó Gabriellának
dikó, Szabó Attila és Juhász An- Martin, Csikós Attilának és Bolnamária, Nagy János és Peszt- lók Andreának Dóra Andrea,
ránszki Nikoletta Katalin, Héj- Lewis Halsread Hardennek és
já László és Temesvári Edit, Far- Balázsi Krisztinának Vivien Wikas Flórián Valter és Dobcsányi low, Sándor Tibornak és Gyuris
Zsanett Éva, Marton Zoltán Gé- Mónikának Tibor, Koszta Máza és Szekfű Zsuzsanna Klára, tyás Ferencnek és Dörmő KriszSzabó Zoltán és Forrás Katalin, tinának Zoltán, Móricz István
Bárdos Róbert és dr.Kása Laura, Ferencnek és Kónya Mária MagBarna Zsolt János és Tóth And- dolnának Judit Zsófia, Cser Istrea, Szabó Tibor és Bizzer Hajnal- vánnak és Biczók Éva Erikának
ka, Páger Attila András és Bors Máté, Sebők Zsoltnak és Kiss
Edit Irén, Kovács Tibor és Kato- Ágnesnek Barbara nevű gyermena Erika, Vass Imre és Gyuris ke.
Mariann Nóra, Hódi György és
Miklós Judit, Jakab Sándor és MEGHALT
Fotó: Tésik Attila
Hajnal Katalin Helga, Puskás Ecseki Jánosné Kiss Mária, Urúgy, hogy a lebonyolításban is Ferenc József és Török Andrea. bán Jánosné Kádár Anna, Ádám
részt vett, és a Szoliter Nyomda,
József, Balogh Jánosné Molnár
az összes nyomdai feladat elváll- SZÜLETETT
Anna, Kovács Ernőné Balázs
alásával.
Zékány Attila Tamásnak és Bar- Etelka, Visnyei Istvánné Ördögh
Talán tényleg érdemes megpróIlona, Hegedűs Sándor, Dékány
bálkozni, hiszen a rendezvényre ta Ritának Botond, Grácsi Er- Pálné Ribár Irén, Tóth-Kovács
vinnek
és
Tóth
Csillának
Ádám,
eljött egy neves olasz tenyésztő is,
aki, bár Szabadkán épp nemzet- Farkas Istvánnak és Biacs Er- Béla, Csende Piroska, Rabi Istközi verseny zajlott, mégis a vásár- zsébetnek Levente Endre, Rácz vánné Kopasz Erzsébet, Varga
Szabolcs Csabának és Vass Virág- Zoltán, Nagy Szilveszter, Pálhelyi kiállítást választotta.
nak Zsombor Szabolcs, Faragó mai Gyuláné Jancsik Judit, Szűcs
B. A .

Imréné Bárány Valéria, Szabó
Józsefné Domonkos Erzsébet,
Magda Péter, Borbola Jenő József, Berkes István, Molnár
Menyhért, Kálmán Lajos, Gémes János, Ugri Ferencné Pálinkó Anna Rozália, Mityók Károly, Kövesi Józsefné Fülöp Erzsébet, Gáspár Erika Éva, Horváth
István, Zsótér Gáspár, Beke Ferencné Kispál Veronika, Vas István, Zádori Imre, Sarusi-Kis
László, Baranyai István János,
Szegi Sándor, Varga Jánosné Lázár Gizella, dr. Temesváry Lászlóné Somogyi Margit, Bugyi József, Szilaski Lajos, Csákvári
György Géza, Hoffer Imréné Bórák Borbála, Németh Attila, Gulyás János, Mészáros Sándor József, Bite Józsefné Bódi Ilona,
Vágó Kálmánné Süveges Mária
Margit, Szemenyi József, Kispéter Antalné Megyesi Erzsébet,
Dósai-Molnár Lászlóné Vecseri
Eszter, dr. Elek Lászlóné Sikorszky Róza Anna, Bakaity
László, Szabó Tibor Andorné Bagi Mária, Farkas Józsefné Béres
Mária, Bullás Ferencné Savanya
Rozália, dr. Szűts László Dénesné Hegedűs Anna Vilma, Bíró Jánosné Kolozsvári Ilona, Náfrádi
Norbert, Balogh Pál, Pölyhe
Dezső, Gál Jánosné Kis Margit,
Kónya Istvánné Czirok Erzsébet, Zombori István, Lázár Ferencné Kotogány Mária, Cziner
Istvánné Braun Julianna, Savanya Julianna.

A négy páncélos és a kutya Lengyel tévéfilmsorozat

2 2 - 4 4 , www.juventus.szeged.hu

3 . 1 5 Világhíradó 3 . 3 5 Magyar ház Kézfogás 4 . 0 5

BELVÁROSI

Kuitúrpercek 4 . 1 0 Forrás Egészségügyi és élet-

15.30,17.45 és 20 óra: 40 nap és 40 éjszaka. Színes,
m. b. amerikai film.

módmagazin 4 . 3 5 Zenelánc (ism.) 4 . 4 0 Rátkay
Endre profán ikonjai (ism.) 5 . 0 5 Negyven éve szél
a dal... (ism.)

Szeged TV
6 . 0 0 Esteiő - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7 . 0 0 Mese. 7 . 1 5 Közös nevező ü s m ) .
7 . 3 0 Esti zóna (ism.). 8 . 0 0 Zenevonal. 9 . 0 0
Közgyűlés. Élő közvetítés a Vámházáról 1 8 . 1 5 Cégvilág. 1 8 . 3 0 Mese 1 8 . 4 5 Közős nevező.

19.00
19.30
20.30
21.00
22.20
22.50

Híradó.
Estelő.
Városháza.
Történelmi magánügyek.
Híradó (Ism.).
Cégvilág (Ism.). *

Telin TV
2 2 . 0 0 - 1 9 . 0 0 Hangos képújság 1 9 . 0 0 NézőPont. 2 0 . 0 0 Diagnózis - egészségügyi magazin.
2 L 0 0 Vitamin. 2 L 3 0 Sajtóklub.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu

Duna TV

PÉNTEK, 2002. MÁJUS 31.

httpi/Www.tktv.hu
1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 T K T V Képújság 1 8 . 0 0 1 9 . 0 0
TKTV Péntek este.

VTV Makó

BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA
14.45,17.15 és 19.45 óra: Mulholland Drive. Feliratos,
amerikai film.

BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA
J j , 17.15 és 1 9 J 0 óra: Rollerban - Könyörtelen játék.
Színes, amerikai sci-fi akciófilm.

GRAND CAFÉ
16 óra: Shrek. R.: Andrew Adamnos. Szines, amerikai
rajzfilm. 18 óra: Háry Potter és Bölcsek köve. Angol
nyelven szinkronizált. 21 óra: Gyúrók ura. Angol nyelven
szinkronizált.

PIAZA CINEMA CITY
Jégkorszak: 22 óra. 40 nap és 40 éjszaka: 22.30.
Végtelen és képtelen: 22.30 óra. Megszólít az éjszaka:
22.15 óra. Star Wars 2.: 13,15.45,18.30,21.15 óra.
Kikötői hirek: 22.30 óra. Szörny Rt.: 12 óra. Pánikszoba:
22.30 óra. TraffiC: 13.30,16.30,19.30,22.30 óra.

DESZKI FALUHÁZ MOZI
19 óra: Ellenséges terület. Színes, feliratos amenkai
film.

VÁSÁRHELY
Star Wars, 2. rész. A klónok támadása: 17.45 és 20
óra. Színes, m. b. amerikai sci-fi.
MAKÓ
20 óra: A sólyom végveszélyben. Szines amenkai film.

7 . 0 0 A csütörtöki adás ismétlése. 1 0 . 0 0 Képúj-

1 9 . 3 0 Elvarázsolt dollár. Magyar film. 2 L 0 0 Híradó (ism.). 2 L 1 0 Képújság

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 Bencze-show. 1 6 . 4 0 A szeszélyes természet 1 7 . 3 0 Híradó. 1 7 . 4 5 A nap kérdése. 1 8 . 0 0
Promenád - mindennapjaink tükre. 1 8 . 3 0 Képes
Sport. 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5 A nap kérdése.
2 0 . 2 0 Elvarázsolt dollár. Magyar filmvígjáték.
2 1 . 5 0 Promenád (ism.). 2 2 . 3 0 Híradó (ism.).
2 2 . 5 5 A szeszélyes természet. O . O O - t ó l Képújság

SZÍNHÁZMŰSOR
NEMZETI SZÍNHÁZ
19 éra: Vérnász - opera. Erkel Ferenc-bérlet. Jegyek
válthatók.

19.30 óra: Számadás - Kosztolányi-est (MASZKPinceSzinház közös produkciója).

BÁBSZÍNHÁZ
14.30 óra: Búbos vitéz. Hófehérke-bédet.

MOZIMŰSOR
A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a

www.delmagyar.hu

honlapon is olvashatnak.

si Sándorral. 1 0 . 0 0 Genscher. 1 4 . 0 0 Vas

bons játszik 9 . 0 9 Magyar zeneszerzők 1 0 . 0 5

Marian. 1 7 . 0 0 Kívánságműsor óhaj Molnár Ba-

Vonzódások 1 L 0 0

lázzsal 1 9 . 0 0 Nonstop zene.

Népszerű operarészletek

1 L 4 0 „Az magyarokról sok jót mondjatok..."
1 2 . 0 6 Bravissimo! 1 4 . 0 5 Szabó Lőnnc: A huszonhatodik év. Lírai rekviem, 1113.

14.49

Impresszionista muzsika 1 5 . 3 5 Alferd Deller
felvételei 1 8 . 0 5 Muzsikáló délután 1 7 . 0 0 Kulturális hirek 1 8 . 0 5 Operamagazin 1 8 . 5 5 Ez
van! 1 9 . 0 3 A tegnap hangversenyeiből 2 0 . 3 0
Kapcsoljuk a bathi üléstermet. A Forradalom és
Romanbka Zenekara hangversenye 2 L 2 5 Illyés
Gyula: A törzs szava 2 2 . 3 0 Operarészletek
2 3 . 0 0 EBU-dzsesszhang-versenyek

0.00

Szózat 0 . 0 5 Notturno
RÁDIÓ S Z E G E D
Szeged 9 3 . 1 MHz 5 . 5 5
6 6 2 9 MHz 5 . 5 5

RÁDIÓMŰSOR

4 . 3 2 Hajnali dallamok 6 . 0 3 Kivánságreggel
8 . 4 5 Zöld(sport)reggel 9 . 0 0 Délelőtt 9 . 1 6
Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9 . 5 2 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A vélemény szabad.. 1 0 . 4 5
Hangalbum 1 L 1 0 Gordiusz-plusz 1 1 . 1 5
„Régi idők dalai" 1 L 3 8 Zöld jelzés 1 L 4 8 Korkérdés 1 2 . 0 0 Nóta-kivánságműsor 1 3 . 0 0
Verkli 1 4 . 0 0 Péntektől péntekig 1 6 . 3 2 Labdarúgó-vb. Híradó 1 7 . 0 0 Háztól házig 1 8 . 0 1
Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 0 4
Sportpercek 1 9 . 1 5 Unikum 2 0 . 0 0 Váltóhang 2 0 . 3 0 A rock mesterei 2 L 0 4 Vajek Róbertre emlékezünk 2 2 . 0 0 Dzsessz. Szabados
György születésnapi koncertje 2 3 . 1 5 Tele-stúdió 0 . 0 0 Éjfél után... Juhász Zsolttal 2 . 0 4
Rádiószínház: Rigoletto, 112 4 . 0 3 Magyar nóták, csárdások

Naponta 5 . 0 0 - t ő l 2 4 óráig szerkesztett műsorok a 9 7 , 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 5 3 3 6 7 7 , telefax: 5 3 3 - 6 7 8 . Az adás ideje alatt hívható telefonszám 5 3 3 7 7 7 és 5 3 3 - 7 7 8 .
SMS: 3 0 - 2 6 7 - 7 7 7 7 . E-mail: r a d i o 7 @ d e l tav.hu Címünk: Hódmezővásárhely. Szabadság
tér 7 L (piaccal szemben).
5 . 0 0 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolJogú város fejlesztési beruházásai. Vendég: dr.

2 2 . 3 0 , Szentes

9.00

5 . 5 5 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.:
Nagy Margit.. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 6 . 0 0 Reggeli Krónika (Kossuth)
6 . 2 0 Jegyzet. 6 . 3 0 Hírek, tudósítások a DélAltbldről, programajánlat és szegedi lapszemle.
6 . 4 5 Reggeli párbeszéd. Makó Expo. 7 . 0 0
Reggeli Krónika (Kossuth) 7 . 2 0 Aktuális be-

Havasi Katalin, települési képviselő, Kókay István,
Lakás és Helyiséggazdálkozási Iroda csoportvezetője, dr. Vér Krisztián, a Lakosságszolgálati Iroda irodavezető-helyettese, dr. Égető Gábor, a
Nyugdíjas Lakópark Kht. ügyvezetője.

12.00

Hírösszefoglaló 1 3 . 0 0 A nap kérdése. 1 3 . 3 0
Humorpercek

1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó.

1 8 . 0 0 Sportturmix. 2 0 . 1 5 :

Kaleidoszkóp.

2 3 . 3 0 Dél-alföldi hírmondó (ism.).

szélgetés. Távközlési verseny. 7 . 3 0 Hírek, tudósítások a Dél Alföldről, körzeti időjárás-jelentés.
7 . 4 5 Országos lapszemle, programajánlat és a
hálózatos műsor tartalma. 8 . 0 0 BBC világhíradó Londonból. 8 . 1 5 Aktuális riport, intprjú.
9.00
9.05

Hírek

időjárás-jelentés,

útinform.

1 1 . 5 7 Hétfőtől péntekig: Kossuth -

Napközben. 1 2 . 0 0 Déli Krónika (Kossuth).

1 3 . 0 5 Hétfőtől péntekig: Kossuth. 1 4 . 0 0 Hírek, meteor, úbnform 1 5 . 0 0 Hírek, időjárás-jelentés, útinform 1 5 . 0 5 Délutáni magazin Szer-

KOSSUTH
5 . 0 0 Reggeli krónika 8 . 0 4 A BBC londoni világhíradója Kb. 8 . 1 9 Mindennapi tudomány
9 . 0 4 Napközben 1 0 . 0 0 Délelőtti krónika
1 L 0 4 Cigányfélóra 1 L 3 5 Magam helyett
1 2 . 0 2 Déli krónika 1 2 . 4 0 Ki nyer ma?
1 2 . 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég a háznál 1 3 . 3 0 Vallási műsor 1 4 . 0 4 Péntek kávéház 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá! 1 6 . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök..."
1 7 . O S Holnaprakész 1 7 . 4 5 Kék bolygó
1 8 . 0 0 Esti krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül
1 9 . 3 0 Sportvilág 1 9 . 5 0 Mese 2 0 . 3 5 Fenékéi Judit: A fénykép hátoldala 2 L O S Beszélni nehéz! (ism.) 2 L 1 5 ítélet 2 2 . 0 0 Késő esb krónika 2 2 . 3 0 Fórum 2 3 . 0 0 Kenó
2 3 . 0 4 Világhírű karmesterek Haydn-műveket
vezényelnek 0 . 1 0 Himnusz

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY

gálati magazinműsor: Hódmezővásárhely Megyei

teor, útinform. 1 3 . O O Hírek, meteor, úbnform.

PETŐFI
PINCESZÍNHÁZ

6 . 0 0 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegye-

6 . 0 3 Muzsikáló reggel 8 . 0 6 A Concert des Na-

1 2 . 4 6 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, me-

ság 1 8 . 0 0 Műsorajánló. 1 8 . 0 5 Korzó - Makó
Expo. 1 9 . 0 0 Híradó. 1 9 . 1 0 Korzó folytatása.

BARTÓK

kesztő: Vécsey Ágnes 1 5 . 1 0 Családi mabné.
1 6 . 0 0 Délutáni Krónika - Kossuth.

16.20

MOJ - Kossuth. 1 7 . 0 0 Hírek időjárás-jelentés,

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható a 1 0 6 . 0 MHz-en Interneten: www.szentes.hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszámok: 6 3 3 1 5 4 7 2 és 3 1 5
482

E-mail: radioszentes@mail.tiszanet.hu

Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden
óra 3 0 percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 1 7 . 1 5 - t ő l 1 7 . 4 5 ig
6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne:
naptár, évfordulók, útinform, lapszemle 9 . 0 0 Riportok - interjúk. 1 0 . 0 0 Zeneóra. 1 L 0 0 Programajánló. 1 2 . 0 0 Zene-őzön. 1 3 . 0 0 Szerkesztik a hallgatók 1 4 . 0 0 Zeneóra 1 5 . 0 0 Dél-

útinform 1 7 . 1 5 Sporthírek. 1 8 . 0 0 Esb Kró-

utáni Magazin. Interjúk, riportok. Kompok - kikötők

nika. (Kossuth) 1 8 . 2 0 Sportidő-plusz. 1 8 . 3 0

a Tiszán 1 7 . 1 5 Tisza Monti Krónika. A nap hí-

tói 2 2 . 3 0 - i g Országos nemzetiségi műsorok

rei. 1 8 . 0 0 Zene - érdekességek. 1 9 . 0 0 Es-

Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műso-

ti mese. 2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.

ra.

ORIENT RÁDIÓ S Z E N T E S
RÁDIÓ 8 8

Adás naponta 0 4 - 0 7 és Í O

FM 9 5 . 4 Tel 6 2 4 4 4 - 0 8 8 . w w w . r a d i o 8 8 . h u
Címünk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6
5 . 5 5 - t ő l 8 . 5 5 - i g félóránként. 9 . 5 5 és
1 8 . 5 5 - i g óránként hírek, időjárás 6 . 4 0 7 . 4 0
8 . 4 0 . 1 L 4 0 és 1 5 . 4 0 - k o r sporthírek.
6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese és Sövény Tibor)
1 0 . 0 0 Száraz Ferenc. 1 4 . 0 0 Bende Gábor.
1 7 . 0 0 Kívánságműsor. 1 9 . 0 0 Szonda (Patkós Attila) 2 0 . 0 0 UK Chart (Tóth Géza). 2 L O O
Fresh Jam (Tóth Géza & Joer) 0 0 . 0 0 Éjszakai
zenem ix.

9 5 7 MHz-en 4 . 3 0 - k o r és minden óra harmin-

TISZA RÁDIÓ, S Z E G E D
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 1 0 2
MHz-es városi kábelfrekvencián, televízióban: az
S 8 - a s információs csatomán. Telefonfax: 4 9 5
4 9 5 . SMS: 0 6 - 3 0 - 3 1 - 9 1 - 7 7 7 . E-mail: tiszaradio@mail.tiszanet.hu
6 . 0 0 Zenesziget. 1 7 . 0 0 Tisza-party (fiataloknak szóló hírek, információk, érdekességek,
pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével 2 0 . 0 0 Rádió Dance 2 3 . 0 0 Rádió Dream.

1 3 óra között a

cadik percében hirek, sport, időjárás. 5 . 1 0 Színes események, érdekességek 6 . 0 0 Gazdapercek 6 . 1 0 Valaki mondja meg.

6 . 1 5 Boldog

névnapot! 6 . 4 0 Terefere a stúdióban. 6 . 5 0
Sorsolás. 1 0 . 1 5 Lapszemle. 1 0 . 4 0 Aktuális
interjú. 1 L 0 0 Játék. 1 2 . 0 0 Zene délidőben.
Szombaton l L 3 5 - t ő l Fiatalok kívánságműsora egy órában, és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az életvédelmében" - külön
program.

M É D I A - 6 RÁDIÓ SZENTES
F M 9 5 7 M H z Adásidő: naponta 7 . 0 0

és

1 0 . 0 0 , valamint 1 3 . 0 0 és 4 . 0 0 óra között.
Cím: Szentes, Petőfi u. 5 . Tel.: 6 3 3 1 2 - 1 4 8 .
tekfax: 6 3 4 4 0 - 8 8 0 E-mail: media6@szentes.media6.hu
7 . 0 0 Start napindító magazin. Naptár. 7 . 3 0
BBC-hirek friss információk. 1 3 . 0 0 Délutáni
magazin 1 5 . 2 0 Zsebkönyv - diákmagazin.
1 7 . 0 0 Koraesti koktél - az első órában üzenetrögzítős kívánságműsor 6 3 4 4 0 - 8 8 0 , aktuá-

JUVENTUS-SZEGED

lis információk, riportok, játékok, esti mese.

FM100.2MHZ
Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 6 2 4 4 -

2 1 . 0 0 Zenehíd.

1 8 . 2 0 Életmód-magazin, játékok, esti mese.
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" H I R D E T É S "

.13

önerő: 1 8

7 4 7

Ft

önerő: 1 4

hitelajánlat: 3 x 18 747 Ft

Whirlpool
AWM5103
Elöltöltős mosógép
lOOOford/pec
5 kg nihatöltet
„A" energiaosztály

Whirlpool
AWT2250
Felültöltős mosógép
500ford/perc
5 kg ruhatöltet
„B" energiaosztály
Thomson
A3500
Mini hifitorony
2x120 W
5 lemezes CD váltó
Full Logic duplakazettás
magnódeck
Teljes távvezérlés
Multimédiás csomag

Whirlpool
AWT2284
Felültöltés mosógép
800 lord/perc
5 kg nihatöltet
„B" energiaosztály

HITELAKCIÓ
önerő: 1 7

4 9 7

Ft

hitelajánlat: 3 x 14 997 Ft

kamatt 0%
kezelési kéltség: 0%

ki árak 2002. május 31-től június 16-ig,
a készlet erejéig
érvényesek!

9 9 7

Ft

hitelajánlat: 3 x 17 497 Ft
kamat: 0%
kezelési kéltség: 0%
önerő: 8 7 2 5

önerő: 1 4

Ft

Ft

hitelajánlat: 3 x 14 225 Ft

hitelajánlat: 3 x 8725 Ft

KAMATMENTESEN

CK-21F84X
Színes televízió
55 cm-es képcső
teletext

CSAK JÚNIUS 16-IG

A hitel megitélője. a Credigen Bank Rt, hitelbírálatának függvénye Ez a hirdetés kizárólag
a figyelemfelkeltés céliát szolgálja, nem minősül a Bank részéről nyilvános
táiékcztaiónak ás ajánlattételnek,
< -.«
A Teljes Hiteid!) Mutató /THMc 0%.
A hiteiről szőlő részletes tájékoztatást a Cora áruházban
elhelyezett Credigen Bank Rt Hirdetményekádnak.
^ I f M

2 2 5

L G LV-971 Videomagnó
4+2 fejes hifi sztereo, SP/LP felvétel
Thomson
Front AV csatlakozó
21MG15ES
színes televízió
55 cm-es képcső
Samsung 76e
teletext
17" monitor 3 év garancia
ezüst színben

önerő: 1 0

4 7 5

Ft

hitelajánlat: 3 x 10 475 Ft

önerő: 1 0

4 7 5

Ft

hitelajánlat: 3 x 1 0 475 Ft

önerő: 1 2

9 7 5

Ft

hitelajánlat: 3 x 1 2 975 Ft

Pulyka
alsócomb

Sertés daráithús

?gy kártön ajándék sörrel:
asztali focit,
mini futballkaput nyerhet.

A Belvárostol 12 percnyire

Egy mosollyal több

1
I
14

•
Albérletet keres
Autó
Állást keres
Állást kínál
Bérlemény
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építési telek

10

Építőanyag

11

G«pjármuvazalo-k«pzé>

• MULTINACIONÁLIS cég
makói telephelyére adatrögzítő munkatársat keres. Feltétel:
érettségi, gépíró tudás, gyors,
pontos munkavégzés, nagy teherbírás, számítógép-felhasználói ismeret, jó kommunikatív
képesség, jó megjelenés. Kézzel írt önéletrajzot és a végzettséget igazoló okiratok másolatát június 7-ig „Makó 229573"
jeligére a Sajtóházba kérjük
(Délmagyarország Kiadó, 6740
Szeged, Stefánia 10.).

H I R D E T É S "

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

PÉNTEK, 2002. MÁJUS 31.
(üzenetrögzítő

is)

Apró börze
Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

• A DÉL-MAGYARORSZÁGL MÉH Rt. szegedi telepére
papírbálázékat és t fő fűtő
munkakörbe munkavállalót keres. Alkalmazási feltétel bálázó munkakörben könnyűgépkezelői Igazolvány, fűtő munkakörben K2-es fütővizsga. Jelentkezés: a telepigazgatónál.
Szeged, Dorozsmai u. 50.

Háztartási gép
• „HÉLIA" Bizományi készpénzfizetéssel vásárol megkímélt, korszerű hűtőket-fagyasztókat, klímákat, szellőzőberendezéseket, mosóautomatákat,
villanybojlereket, villanytűzhelyeket, gáztűzhelyeket, fűtőkészülékeket, konyhafelszerelóst, videót, tévéket, rádiósmagnókat, hifiket, kerékpárokat, fényképezőgépeket, kemping-, turisztikai felszereléseket, elektromos kéziszerszámokat, hegesztőtrafókat, elektromos-, benzinmotoros vízszivattyúkat, permetezőgépeket, fűnyírókat, fűrészgépeket,
rotátorokat, építési-, kertberendezési anyagokat! „Hélia"
Szeged, Rókusi krt. 9. (62481-646,30/391-29-49, H.-R:
8-12-ig, 14-17-ig, Szo.:9-12-

Közzététel
A Mester Tanoda
Alapítvány közhasznú
beszámolójának főbb
adatai 2001. év
Mérleg
Megnevezés

EFt
Tárgyév

Befektetett eszközök

230

Forgóeszköz

1667

Eszközök összesen

1903

Sajáttőke
1021
• KŐMŰVEST 450,- Ft/óra, • ÁLLANDÓ délelőttös munGépjármüvez.-k.
Fűtetlen
segédmunkást 250,-Ft/óra ve- karendre szakácsot felveKötelezettségek
614
12 Gép, szerszám
szünk fel, italmentesen azonna- szünk. 30/9780-145. (Szeged)
és temperálható
• CSILLAG AUTÓSISKOForrások összesen
1903
li kezdéssel. 06/70-265-36-04.
H.
LA Szeged, Londoni krt. 10.
aték
Eredménykimutatás
E Ft.
(Szeged)
62/426-433.
A TTL Áruház
Haszonállat
Közhasznú
bevétel
4048
• LABORASSZISZTENSI
• ATI-CSÁSZÁRNÉ Bt momunkakörbe felvételt hirdet a
tapétaosztályára
Közhasznú ráfordítás 4077
ped, motor, személy-, teher,
Haszonjármű
mórahalmi MÓRAVITÁL Kht.
nehézpót, autóbusz-tanfolyaMérleg szerinti
Hölgyet keres
Érdeklődni lehet hétfőtől pénmokat indít. Részletfizetés, kor
• A SÁGHY Mihály I. SZ. K.
eredmény
-29
tekig,
62/281-022/118
m„
8-14
rekt ügyintézés, diákkedvez
Háztartási gép
I. telvételt hirdet 1 fő műszaki
SZECOLOR 1 mény. Szeged, Berlini krt. 16
óráig
A Mester Tanoda Alapítvány
k
e
r
e
s
Informatika, vagy Informatika
Kert
62/422-240, 06-20/9431-444
Kuratóriuma n, -Kgqnoc
ffl
Kert
DEPÓ,
szakos tanári állásra, szakmai • MARKETINGKOMMUNIrészmunkaidőbe.
• JAKAB CSABA Autósis
informatika tanítására. Cím: KÁCIÓS szolgáltató ügyfélKisállat
6724
Szeged,
kólája. Szeged, Vitéz u. 13-15. • SZEGED, III. kerületeben a
Jelentkezni kézzel Írott
6640 Csongrád, Gyöngyvirág kapcsolatok osztályára keres
Könyv
62/422-335.
Bakay N. u. 52.
téli kikötő közelében lévő, zártu. 18. Iskolai végzettség: egye- üzletkötési tapasztalattal renfényképes önéletrajzzal
Lakásfelszerelés
• KOVÁCS Autósiskola Sze- kerti, 943 nm-es gyümölcsös
tem, tanári vagy műszaki infor- delkező, tárgyalóképes munkaKözlemény
az
áruház
címén
Tel.:
62/467-647
ged, Bihari 29.62/492-682.
matikus. Jelentkezni az iskola társakat. Bérezés: igény szerint
eladó. Eladási ár: 2,9 millió Ft. • 12 személyes étkészlet el6725 Szeged,
Lakásfelszerelés
igazgatójánál lehet rövid szak- nettó 80 000 Ft vagy teljesítTel.: 06-30-932-6239.
adó. 62/440-204. du. (Szeged).
Dorozsmai út 23-29. ;
mai önéletrajzzal. Pályázat le- ménybér. 20/522-0738. SzeMagánház
J
J
3
G
é
p
s
z
e
r
s
z
á
m
adásának határideje: 2002. jú- ged.
62/540-500
lius 15. Az állás elfoglalásá- B MELEGKONYHAI étterem
Magánház
Mezőgazdasági gép
nak határideje: 2002. augusz- gyakorlattal rendelkező kony• ANTIK BÚTOROK, RÉIhriUnillHI uotfájtotúl tus 26.
• DEREKEGYHÁZON kétGISÉGEK, HAGYATÉKOK
hai kisegítőt felvesz. Szeged,
Lakástextil üzletünkbe
szobás. padlófűtéses lakás eh
FELVÁSÁRLÁSA Körút RéNövény
• A VASÚTEGÉSZSÉG- 62/541-010.
olcsó orosz
adó. Érd. :06-30/462-7800.
giségkereskedés 62/315-322,
s z a k k é p z e t t eladót
• MEZŐGAZDASÁGI és
ÜGY!
Kht.
Egészségügyi
KözSzeged, Fő fasor 102.
Panellakás
• MAKÓI pincés ház eladó.
06-30-9558-979, Szeged.
csapágyak:
pontja Szeged, felvételt hirdet csomagolási munka 16. életkeresünk.
Telefon: 6 2 / 4 0 1 - 1 0 6
Irányár: 10 millió. Használt pa• BÚTOROK, régiségek, telPénz, értékpapír
főállású foglalkozás-egészségévet betöltött, nappali tagoza(62)484-169
rapetes konvektorok eladók.
Fizetés megegyezés szerint.
jes hagyaték vétele! 06ügyi, szakápolói álláshelyre, tos diákoknak. Érd.: 62Tavaszi k í n á l a t u n k :
Rendezvény
_
Érd.: 06-30/299-30-81, 62Jelentkezni lehel:
62/216-324, 06-30/383-7116,
határozatlan időre szóló szer- 430-833 (12-16 óra), 30/23FAG C S A P Á G Y B O L T
- Fagyálló cserepek
215-576.
Szeged.
62/424-350
ződéssel. Jelentkezés helye: 93-423 (18-20 óra). (Szeged)
Régiségek
Szeged, Berlini krt. 19.
- Világtartók, kaspók
• OSZTRÁK határ mellett.
B ELADÓ: négyelemes könyvagy személyesen
6726 Sezged, Csanádi u. 34/a • MISTER Minit, 20-50 év köRuházat
Lébény központjában 3 szo- Tápoldatok, v e t ő m a g o k ,
vesszekrény, gyermekszobaIII.em., a foglalkozás-egész- zötti férfi munkatársakat keres
az üzletvezetőnél
;
bás, felújított, régi ház 5,5 M Ftműtrágyák,
bútor,
franciaágy,
ruhásszekségügyi
csoportvezető
főorkulcsmásolás, cipőjavítás munSzolgáltatás
GARDÉNIA
i
ért eladó, vagy szegedi lakásrény. Érd.: 06-20/980-3982.
- Fűnyírók, kerti s z e r s z á m o k ,
vosnál.
Hagyaték
kakörbe. Szakképzettség nem
Lakástextil
Üzlet
'
ra cserélhető 06-30/9828-444
Tanfolyam
(Szeged)
- Pedrolló szivattyúk,
• AZ AHICO Biztosító Rt. számít. Jelentkezés önéletrajzSzeged. Nagy Jenő u. 6.
• SZEGEDEN, családi há• HAGYATÉKOK, ANTIK
búvárszivattyúk
munkalehetőséget kinél, mini- zal a Tesco Áruházban a MisTársközvetités
zat. vagy lakást keresek. 06BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
nagy választékban kaphatók. |
mum érettségivel rendelkező ter Minitnél. 06-20/9-518-058,
30/297-87-41, Balázs.
RÉGISÉGEK vásárlása készTermény, takarmány
jelentkezők részére. Kiemelt Miknyóczki Mihály (Szeged).
Héttőtől péntekig: 7.30-17.00.
• ÚJSZEGED, ÖKÖRSZEM
pénzért. Körút Régiségkeresjövedelmet, Ingyenes képzést • NEMZETKÖZI felsőoktatászombaton: 7.30-12.00 óráig.
Tüzelőanyag
U. 10. alatti 3 éves, 235 nm-es,
kedés 62/315-322, 06-30és karrierlehetőséget biztosí- si Intézmény beruházási és
| Virág Cukrászda
Tel:(62)401-106.
hatszobás, 3 fürdőszobás,
Téglaepitesú lakás
tunk. A betanítási idő alatt 100 műszaki igazgatósága felvesz,
9558-979, Szeged.
dupla garázsos ház. beépített
CORTI - EGY JÓ ÜZLETET
gyakorlattal rendelkező
ezer Ft támogatási lehetőség. jó szövegszerkesztő és gépe• HAGYATÉKOT felszámov1M Ü d ü l é s
konyhával igényesnek eladó.
Tel: 06-30/ 326-7723. (Buda- lő titkárnőt (2 főt). PályakezAJÁNLUNK!
lok. mindenféle régi bútorokat,
Lakást beszámítok 10 M Ftpest)
F j j Udulo. hétvégi ház
Szeged, Csongrádi sgt. 54. régiséget vásárolok, azonnali
puliest
dőt is! 06-1-3-694-235, 12-18
ig. Érd.: személyesen.
i
•
BELVÁROSI
etterem
szakóra.
készpénzfizetéssel!
06-62/216_ Üzlethelyiség
• ÚJSZEGEDI, Wallisch K.
62/458-131
_
képzett szakácsot hosszú táv- • NEMZETKÖZI szállítmá324,06-30/383-7116, Szeged.
utcai, 1965-ben épült sátortera, azonnali kezdéssel felvesz. nyozással foglalkozó cég gyaVállalkozás
B ÁPRILISI írfarkas kiskutyák tős magánház 944 nm-es telc
u
k
r
á
s
i
t
62/424-745, 06/30-265-8086
korlattal rendelkező vámügyinken eladó, 62/401-354.
Vendéglátás
eladók. Szeged, 62/401-364.
Szeged.
Egészségügy
jjj H a s z o n á l l a t
tézőt keres szegedi telephekeres munkatársnak.
• BETANÍTOTT munkára se- lyére. Érd.: 06-30/212-4349.
gédmunkást felveszünk. ÉrMezögazd. gép
Jelentkezni személyesen az üzletben B NŐGYÓGYÁSZATI ma- • 12 db választási malac van
• PÉKSÉGBE dagasztó-műKönyv
gánrendelésemet folytatom eladó. Makó, Kolozsvári 38.
deklődni: Márvány Kft. 62Albérletet keres
vagy a 61/541-160,
szakvezetőt felveszek. Érd.:
péntek 16 órától. Dr. Varga Jó- 62/209-435.
597-360. (Szeged)
• 160-AS ÁSÓGÉP eladó.
06-30/269-1156. Pusztaszer.
és 61/II0-I39-CS telefonon.
zsef, Szeged, Jósika u. 5/B. • ELŐNEVELT bábolnai sár- • HASZNÁLTKÖNYV-FEL- Érd.: 06-30/390-6306.
• SZEGEDI, bútorozott, par- • CSONGRÁD megyében B PÉNZTÁROS munkakörVÁSÁRLÁS,
KÖNYVHAGYAElőjegyzés: 30/213-03-32.
ga, kettőshasznú csibe, vala• 185-ÖS KORONGOS fűkettás lakás kiadó, 06-20- olyan vállalkozókat keresek, be keresünk megbízható sze• UJ VÉRNYOMÁSMÉRŐK mint 3 kilós hybrid bakpulyka TÉKOK, MAGÁNKÖNYV- kasza, 38-LE traktor, műtráakik nem a sült galambot vár388-00-95.
mélyeket. Gyakorlat előnyt jeTÁRAK
vétele
készpénzért.
Vállalkozásunk szervezeti
folyamatosan kaphatók.után- eladó. Szeged, 62/443-119.
ják ahhoz, hogy jól éljenek.
gyaszórók, függesztett /szárzúKörút Antikvárium 62/315-322.
átalakítása miatt az alábbi
Időpontegyeztetés: 8-16 órá- lent 06-20/9-530-520, Szeged.
véttel is. Mérőórás, pumpás: • FEKETE-TARKA, hasas
zó 165E Ft/ eladó. 06-30•
KÖNYVHAGYATÉKOT,
munkakörbe keresünk
ig a 06-20/571-5080 telefonon • SZEGEDEN, SPAR Áru233-6129.
6500Ft OMRON félautomata tehén eladó. 06-30-313-42-69,
magánkönyvtárat,
könyveket
munkatársakat:
13 500Ft. 06-30/905-2005.
• DT-75 lánctalpas traktorok
• EGÉSZSÉGÜGYI szakkö- házba takarítókat felveszünk,
Mórahalom.
vásárolunk
készpénzért.
An• X-RENT autókölcsönző. Sze- zépiskolát végzett pályakezdő esti, másodállásos munkára.
- Villamos tervező
eladók. Érd.: 06-60/449-958.
• MANGALICA kan- és vátikvárium,
Szeged.
Vitéz
u.
mély. teher. 06-30/445-6000
laboratóriumi asszisztenseket 06-30-398-0403.
- számítógépes tervezői
• MTZ-80-AS, jó állapotban,
lasztási malacok eladók.
13-15.62/423-325.
(Szeged)
keresünk mikrobiológiai labo- B SZEGEDI Kft. keres ipari auműszakival, Kristal 120-45-ös,
06/20-580-4060. Tápé.
ismerettel
• ÁTÍRÁS leggyorsabban, ratóriumba, felvételre. Fizeté- tomatizálási területre villanyjó állapotban eladó. Érd.: reg• ORSZÁGOS állat- és kira- Villamos műszaki
biztositáskötós COOP ABC, si besorolás: Kjt szerint + mun- szerelőt. csoportvezetőt. JelentA KESZTHELYEN, a Bala- kodóvásár Jászárokszálláson
geli órákban 62/291-153, SzeKözlemény
előkészítő - rajzoló
62/406-255. (Szőreg)
kaköri pótlék. Érdeklődni le- kezés fizetési igény megjelölétontól 5 percre, 8 ágyas nyara- június 1-jén .(szombaton) kerül
ged.
;
• CITROÉN Berlingo 1999- het: Klinikai Mikrobiológiai Di- sével. „Automatika 013497739" - Műszaki kereskedő
ló kiadó. 2000 Ft / fő / éjszaka. megrendezésre. A következő • HA SZOLÁRIUM, AKKOR • SZK 5-ös kombájn eladó.
- Pénzügyi-gazdasági c
es. 63 000 km-rel eladó Érd.: agnosztikai Intézet Szeged, jeligére a Sajtóházba,
6 személy felett -20% kedvez- június 29-én. 06-57/432-190.
MARGÓ SZALON! Legyen 70/251-8892, Vásárhely.
Somogyi Béla tér 1. Tel.: A SZEGEDI Tömegcikk Kémény. Érdeklődni: 83/320-171,
20/9436-814
ügyintéző
jobb a konkurenciánál! Vásászítő Rt. nagy gyakorlattal ren- - Villanyszerelő
83/340-379.
• GÉPJÁRMŰ-ÁTÍRATÁS, 545-400.
roljon vagy cserélje ki szoláM e z ö g a z d . szolg.
biztosításkötés, súlyadó-ügyin- • GÉPGYÁRTÁSSAL, gép- delkező szerszámkészítőt keB KÉTSZÁRNYAS vaskapu
riumát a világ legjobb szoláriA jelentkezéseket írásban,
tézés. Szeged. Dr. Boross Jó- felújftássalfoglalkozócég ke- res marógépes és gyalugépes
(3.50x230), kiskapu (90x210)
umaira, elérhető áron. 1181 • ACÉLVÁZAS csarnokszerszakmai önéletrujzzai
zsef u. 21., 62/423-148.
eladó. 06-30-214-5856, Szeres, elsősorban egyetemet ismeretekkel Jelentkezés szeBudapest, Margó Tivadar u. kezet, 10 keretállással, új, ela Szintézis Kfl.,
• OPEL Kadett 1.41 kombi. végzett gépészmérnököt ter- mélyesen Szeged. Zákány u.
ged.
Hódmezővásárhely. Pf.: 34.
31. Tel.: 06-1/290-00-22, fax: adó. Érd.: 06-60/449-958
44.
Kovács
László
TMK
veze1991., megkímélt állapotban vezési és Irányítási feladatokcímre, vagya 62/24K-000/116-os • MÉZÉDES, ananászszerű
06-1/295-37-26.
• NEHÉZGÉPES vállalkozót
(ABS, központi zár,riasztó,vonó- hoz. Jelentkezés fizetési igény tőnél 6-14 óráig.
gyümölcsöt termő növényeimmellékű faxszámra várjuk.
keresünk, 10 ha egybefüggő
horog) eladó. 06-30/22-848-01, megjelölésével: „Gépészmér- • SZOLGÁLTATÓ keres házből igényelhet. Tel.: 94/352-552,
erdő felújításának gépi munSzeged.
Telefonszám:
nök 013497738" jeligére a Saj- tartásigóp- és hűtőgépszerelőt!
Torony.
káira! Érd.: 06-70/260-8112.
kakásisjrtllttaletb*
HIRDETÉSFELVÉTEL
• SUZUKI Sedan. 1999., friss tóházba.
• ÉLELMISZERBOLT teljes
62/460-563
Fiatal elektromos végzettsé(Ferencszállás)
ELADÓT knMőnk.
műszaki, 36 000 km. első kéz- • HÚSIPARI szak- és betaní- gűeket (elektroműszerészberendezése eladó.Tel.: 06ÁSOTTHALOM:
ből eladó 1 450 000-ért. Tel.: tott munkásokat keresünk. 06- elektrolakatos) betanítunk ház30/904-39-62, Makó.
SO/B-BSI-STI
Pavilonsor
62/431-487, 06-70/219-6992. 20/9-530-520, Szeged.
tartásigép, hűtőgépszerelő
Haszonjármű
HIRDETÉSFELVÉTEL
Takácsné Miklós Zsuzsanna
(Szeged)
• ITALTERMÉK forgalmazá- szakmára. Érd.: 9-12 kőzött a
MÓRAHALMON:
Építési telek
hétfő-csütörtök 16-18-ig
• VWGOLF II , 89 -es, 1.3-as, sának kizárólagos jogával ren- 06-20/9-359-388-as számon.
Dunántúli
• IFA 5 0 LSP, ponyvával, jó
Szegedi u. 1., Divatáruüzlet,
fehér, friss műszaki. 150 000 delkező cég üzletkötőt keres B TAKARÍTÓNŐKET osz62/291-703.
megyeszékhelyre,
B ÉPÍTÉSI telek 2 db, 350 állapotban, ideiglenesen kivont
Tel: 6 2 / 2 8 1 - 2 1 2 . 9 - 1 7 óra.
km, kitűnő állapotban. Irányár: Csongrád megye területére. tott műszakba irodák takaríközepes forgalmú
nm-es, 5/4-es fóliaházzal, ön- forgalmival eladó. 200 E Ft +
700 000. 06-30-22-92-126, 06-30/219-65-64. Szeged.
tására felveszünk, azonnali
áfa. Tel.: este 62/499-221, napgyógyszertárba,
tözőberendezéssel,
bekerítve
Szeged.
• IZRAELBA, (luxusszállo- kezdéssel „Leinformálható leeladó. Tel.: 06-30/3830-503, közben: 06-30/9439-021. Szeszemélyi jogra jogosult
dákba), hosszú távra megbíz- gyen 013599060" jeligére a
ged
Gép-szerszám
Zákányszék.
ható alkalmazottakat keresünk, Sajtóházba.
• MERCEDES 407 D. hosszú,
GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS jó kereseti lehetőséggel. 06magas, duplakerekes eladó.
B VAGYONVÉDELMI cég ke70/284-4325.
biztositáskötós, súlyadó
(1985-ös). 06-30/269-1156,
Építőanyag
res rendezett kamarai tagságHEGESZTOHUZAL
keresünk.
•
KECSKEMÉT
központú,
ügyintézése sorban állás nélkül.
Pusztaszer.
gal. vagyonőri igazolvánnyal
Szeged, Madách u. 15. V nagy tömegű földmunkával rendelkező női diszpécsert.
NAGYKERESKEDELEM
A pályázatokat
B BONTÁSBÓL olcsón eladó • NISSAN Urvan, 1981-es,
foglalkozó vállalat minimum 10
06/70-319-34-25, Pannon
Számítógépes ismeret, vállal„Kölcsönös bizalom
sárga színű nagytégla, régi faj- 2000 köbcentiméteres, benziéves szakmai gyakorlattal renkozói igazolvány előnyt jelent.
ta gipszminták, békéscsabai nes kisteherkocsi eladó vagy
013498030"
§
delkező körzeti szerelőt keres
hófogós cserép, nagygerendák, elcserélhető gyökérre, tokhagyKézzel írott önéletrajzukat
(mezőgazdasági
gépszerelő,
jeligére
kérjük
küldeni
|
Állást keres
lécek, szarufák, 10000 db ha- mára. Érd.: 06-20/317-55-42.
autószerelő). Hegesztővizsga „Ügytél 013598885" jeligére
a kiadó címére.
zai cserép, deszkák, gázkon- Makó.
várjuk a Sajtóházba.
• CUKORBETEG fiatalem- szükséges. A munkák nagy
vektorok, vízmelegítők, ajtók,
H VARRÓNŐKET felveszünk
ber „B" jogosítvánnyal munkát többsége 150 km-es körzeten
ablakok. Érd.: Szeged, Bolszegedi munkahelyre vidékiekkfvül,
az
ország
bármely
terükeres. 06-20/521-1499, ZáA Szegedi Öntöde Kft.
dogasszony sgt. 59. vagy VáHölgyet keres
nek útiköltség-térítést fizetünk.
letén
lehet,
napi
hazautazás
kányszék.
sárhely, Szellő sor 12. 62középfokú
nem megoldható Kiemelt bé- Érd.: 62/550-158, Szeged.
231-394, 06-30/912-2278, 06- • MAKÓI élettársat keresek.
német és angol
rezéssel. Leveller Kft. Kecske1978-tól nem iszom, nem do30/9434-643.
VEZETŐI KÉPESSÉÁllást k i n á l
nyelvismerettel,
mét, Mártírok útja 36. Tel.:
• OLTOTT mész, cement, ho- hányzom, 60 000,-Ft nyugdi76/483-144.
GEKKEL RENDELKEZŐ
számítógépes
mok, sóder, hullámpala, jár- jam van. Odaköltöznék! Leve• ASZTALOSIPARI cég keres • KERESÜNK felvételre mofelhasználói
MUNKATÁRSAT
dalap stb. kapható. Stuxi-te- leket „Boldogság" 13497169
szakmai gyakorlattal rendelke- tortekercselőt. (Nyugdíjas is
gyakorlattal rendelkező
KERESÜNK NAPI
Szeged, K á l v á r i a sgt. 9 - 1 1 .
lep, Szeged Telefon: 62- jeligére a Délvilág Makó, Széző asztalos szakmunkásokat. lehet). 06-20-9-359-388. Szechenyi tér 10. várom.
471-882, 20/3345-171.
Jelentkezés: 62/451-129.
4 ÓRÁBAN.
ged.
Tel./fax: 62/542-745
„EGZISZTENTIA
keres felvételre,
01359867" JELIGÉRE
jelentkezni lehet
Egészségügy
Állást kinál
Közlemény
A SAJTÓHÁZBA.
önéletrajzzal: Szeged, S
• ÉPÍTÉSI - beruházási inforKálvária sgt. 6 5 - 6 7 . |
- _
r j
SZEGEDI SZEKHELYU
, A D é m á s z Rt. h ó d m e z ő v á s á r h e SPRANZ sérvkötők (60),
mációk kutatásával és szolgálTel.: 466-544.
5
tatásával foglalkozó cég kutagJ-ISKOLAjf
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG
i R A M S Z U N E T lyi ü z e m v e z e t ő s é g e értesíti fohaskötők kedvező áron!
tási, értékesítési feladatokra
gyasztóit é s a lakosságot, h o g y
HA SÉRVI VAN, FORDULJON A SPRANZ NÉMÍT CÉGHEZ,
munkatársakat keres. ÖnéletMUNKATÁRSAKAT KERES
hálózat-átépítési m u n k á k miatt
AMELY 80 ÉVE SPECIALISTÁJA LÁGYÉK-, HERErajzát a hr@ebuild.hu e-mail
Bérlemény
felsőfokú (tanári) végzettséggel és
ÉS HASI SÉRVEK ELLÁTÁSÁNAK!
2002. június 1 0 - é n , 8.00-tól 16.00-ig áramszünet lesz
címre küldje. Internet: www.
EGYEDI MÉRETREI TÖKÉLETES VÉDELEM MINDEN SÉRVREI az alábbi helyeken. H ó d m e z ő v á s á r h e l y , Délibáb u. 2 számítástechnikai ismerettel. M a n a g e r i tapasztalat,
ebuíld. hu
Információ (loválcim) Spraru Kit, Pilisborosjenó, Fó út 3.2097
Irodának bérelnénk
•
ÜLLÉSEN,
a
Töprengő
sötől 32-ig, valamint 4 7 - t ő l 89-ig, Szoboszlai u. 3 2 - t ő l 3 6 B kategóriás jogosítvány
kL/bc 06-26-336-122 és 26/336-322 E-maá: spran;.ldt<S>maJ4alanel.hi
5 - 6 szobás magánházat,
rözőbe pultos-felszolgálót fel-

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK

ELADONOT

BÚTORLAP?
OÍMBU

Naposcsibe,
előnevelt f
csirke I
Pozsgai Team

a

gyógyszerészt

a

CO-huzal akció!

WELD 0,8
WELD 1,0
WELD 1,2

é s s a j á t g é p k o c s i e l ő n y t jelent.
Jelentkezni lehet a m e g j e l e n é s napján 1 4 - 1 7 - i g §
a 62/551-741-es telefonszámon.

veszünk. jó kereseti lehetőséggel. Hölgyek előnyben.
Érd.: 06-60/325-798, 0630/488-0226.

( autó parkolására alkalmas

fc

zárt kérttel.

Telefon: 1 - 1 4 6 - 6 0 - 0 0 1

2002. iúnius 6. ás július 4., csútöriöb, 17.00-18.00',
Kristály Patika, SnguJ, Jóssal A. s?t. 4.
2002. június 7. és július 5., pántok, 12.00-13.00',
Szentes, Sxt. Dámján Patika, Sinta E. u. 42.

230,- + áfa
180,- +áfa
168,- +áfa

ig, v a l a m i n t 4 1 - t ő l 4 7 - i g , V i r r a d a t sor 1 - t ő l 9 - i g , S z é chenyi u. 4 7 . , 4 9 .
Köszönjük f o g y a s z t ó i n k türelmét és megértését.

PÉNTEK 2002. MÁJUS 31.

•

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
a legmagasabb áron vásárol
• ANGOL stiíusú. gyönyörű régi bútorokat, (lehet romos
kertek kivitelezése, Szeged- is!), festményeket, porcelánoSzőreg, Magyar u. 214., kat, órákat, tollneműt, teljes
62/405-812. Kertépítő Szak- hagyatékot. Azonnali készpénzfizetés! Vidékre díjtalan
mérnök.
• BÁRMIKOR ültethető kon- kiszállás. 06-62/216-324, 06téneres díszfák, díszcserjék, 30/383-7116, Szeged.
örökzöldek, sövényanyagok,
évelők, rózsák nagy válaszRuházat
tékban kaphatók mindennap
a díszfaiskolánkban. SzegedNYÁR A ZSEBI BABÁ BAN
Hattyastelep, Óbébai sor. 6.,
56-158-ig
06-30/943-81-45.
Kombik, napozók, tipegők
390 Ft-lói
• HRF és DRS paprikapalánBébi. lényka. liú pólók
790 Ft-tól
ta eladó. 06-30/476-4794.
Sortok, bermudák
390 Ft-tól
Fia, lány együttesek, ruhák
• MIHÁLYTELEKI fajta, fűszerpaprika-palánta, 80 fm.
Mihályteleken eladó. Ár: meg- BABAKELENGYE
J

Növény

Újszeged, Vadra. u. 12.
H.-Ft: 9-12, 15-18.
Szo: 9-12.
06-30-275-88-19

egyezés szerint. Érd.: 62419-365, 06-30/49-49-972.
Panellakás

• SZEGED rókusi, 49 nm-es,
III. emeleti lakás, cseréptetősben 5 350 000-ért eladó.
62/494-996,06-20/330-20-86.
• SZEGED, József A. sgt.-i 56
nm-es, 1+2 szobás igényes,
szép lakás eladó, 06-20493-7149.
• ÚJSZEGEDI, másfélszobás lakás bérleti joga eladó,
vagy téliesített kiskertes házra cserélhető. Ár: 3 M Ft.
62/484-441.

Ha az alkata eltér az
átlagtól, de megjelenésére
igényes, várjuk!
FIATALOS, ELEGÁNS
D1VATRUHÁZAT
EXTRA MÉRETBEN
(42-ó0-as méret).
Szeged, Bal Fasor 4.
Nyitva: H.-P.: 10-18
Szo.: 10-13.
Telefon: 432-881

Pénz, értékpapír

$
5

• JELZÁLOGTÍPUSÚ lakás
és szabad felhasználású banki hitelek. Szeged, 06/30973-64-23.

MEGNYÍLT!

m

g y e r m e k i
rrjócjí

Rendezvény

FOCI HETEK

FANTASZTIKUS

• REDŐNY, reluxa, szúnyogháló-akció! 30-40 %401-318,
06-30/9457-201, Szeged.
• REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél
árengedménnyel. 4 9 8 - 1 3 0 ,
489-603,06-60/381-147.
• CSALÁDI események videózását vállalom. 06-3085-28-768,Szeged.
• FURGONBÉRLÉS 0620/353-7980,
06-20926-6832
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete folyamatosan! Hibabejelentés: 06-20/33-56-114,
Szeged.
• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel, festéssel. 0662/267-554, 06-30/9550-537,
Szeged.
• KAPUTELEFON Szaküzlet és Szerviz. Szeged, Sziliért sgt. 24. Tel/fax: 62/439-138.
• LAKÁSCÉLÚ állami támogatások és kamattámogatott
hitelek ügyintézése közvetítői
díj nélkül. Időpontegyeztetés:
06-70/222-0090.
• SZLÁNK* Szeged, Teréz u.
42. Tel.: 425-555. Üvegezés,
képkeretezés, helyszíni beépítés...

NYITÁSI AKCIÓ!!!

50% kedvezmény

a Bécsi Kávéházban
Drukkolja régig a vébét,
a klimatizált Bécsi Káréházban!
Az élé közvetítések után
a győztes csapat szurkolótábora
10% kedvezményt kap
az italfogyasztásból.

a teljes árukészletre

Új és felújított, ^
svájci, minőségi
bőrcipők
és szandálok

PONT-AVEN

KtfCAlíRIA iS KtPKEMTlZtí

Az Ön kedvenc
képkeretléceinek árát
Ó—1596-kal mérsékeltük.

árengedménnyel

• ANTIK BÚTOROK, FESTMÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK és ezüst vitrintárgyak,
könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása, azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62/315-322, 0630-9558-979.

az

Szeged, D á n i J . u. 6. S
Nyitva: h.-p.: 9-18-ig S
szo.: 9—13-ig.

r

J í # , r

fed''

Egyedi stílusú, í
női, nagyméretű í
DIVATÜZLET NYÍLT
a Szeged Plazában.

•

TERMOPLflM
a b l a k o k több méretben
5 5 0 0 * Ft-tót (felújított).

S

tanítónőt

Érdeklődni: 7 - t S óra között a

62/420-344, vagy a 62/547-465

ARANYLABDA

LAKODALMAK,

IflIRSIf

üzleti r e n d e z v é n y e k , t r é n i n g e k ,

- SZALLODA
Szeged-Tápé
T.: 62/495-400

á r u b e m u t a t ó k lebonyolítását vállaljuk

már 4000- Ft/IO-tÖl.

s z á m ú telefonon.

Már Domaszéken

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kit.

Vállalkozás
• PÉNZNYERŐ automatát
üzemeltető cég vendéglátóipari partnereket keres. Érdeklődés a 20/972-90-49 telefonon. (Szeged)

is

FELADHATJA HIRDETÉSÉT!
FANTÁZIA VIRÁG,
AJÁNDÉK

Temető sor 1. 6 2 / 2 5 9 - 0 5 8 .

A K Á C F A S É T Á N Y 1 . ( Ó v o d a mellett)

30/254-95-43

Telefon:

Hirdetésfelvétel a Délmagyarországba, a Délvilágba.

DUCSAI

^

akit N a g y m á g o c s Ótompaháton
tanított 1 9 4 9 / 5 0 - b e n .
Értesítést
0 6 / 6 2 / 4 3 2 - 6 1 6 - r a kér.

GÉZA

köszönöm,

testnevelő

hogy

tanár

úrnak

gített
segített

megnyerni
a

diákolimpiát.
T.

Sok
szeretettel
köszöntöm
tanáraimat
Pedagógusnap
alkalmából,
és hálásan k ö s z ö n ö m
áldozatos munkájukat!
K o c s i s Kitti 8 / a ,
Sándorfalva

KOVÁCS ANDRÁS,

Zsolt

Pedagógusnap

Pedagógusnapon

alkalmából

köszönjük

köszöntjük

a Makói Kálvin Téri

tanárainkat
és osztályfőnökünket,
BODÓ FERENCET.
Móra Ferenc

Általános Iskola
tanárainak odaadó,
lelkes
munkáját.4

Szakközépiskola
13/5/b épületgépész

8/B.

osztálya

osztály

Pedagógusnapra
Az E ö t v ö s József
10/G

Gimnázium
osztálya

hálás köszönetet
az osztály
fáradságos

Köszönet

mond

tanárainak,
munkájukért!

Anci néninek

pedagógusnapra

a szép

kirándulásért

az egész osztály
Madách

iskola,

nevében.
3/C

osztály

Agi nénit és Hédi nénit szeretettel

Gratulálunk

köszöntjük, további munkájukhoz
Boldog

sok sikert és jó egészséget

születésnapo,

kívánunk

Mindszentre
FÜLÖP
JENŐNÉNEK,
a drága
édesanyának
75. születésnapja
alkalmából
boldog életet
kívánnak
szerető férje, fia,
menye,
unokája,
unokaveje,
dédunokája,
nászasszonya.

%
•
T
j
^

Újszentivánra,
Szögi
Nándornak
és
feleségének
50.
házassági
évfordulójára
sok
boldogságot
kíván:
fiuk Gábor.

a 3/D. osztály és szüleik

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

Szőregen, C S U Z D I BRIGITTA
és C S U Z D I Z O L T Á N N A K
sok boldog s z ü l e t é s n a p o t é s a bulihoz jó
„pörgést" kívánunk: Szüleid: A n y u é s A p u

SZEGED

XPO

melania SZEGED

Július 3-7.

A HANGAR EXPO
ÉS K O N F E R E N C I A K Ö Z P O N T B A N ,
A KERESKEDŐ KÖZBEN!

KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK
A SZEGED EXPO ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI
VÁSÁRÁRA, ILLETVE ÉPÍTŐIPARI ÉS
LAKBERENDEZÉSI SZAKKIÁLLÍTÁSUNKRA.
Szolgáltatásainkból:
- m i n d e n i g é n y t k i e l é g í t ő kiállítási t e r ü l e t
- kiállítói s t a n d o k e g y s é g e s é s e g y e d i k i v i t e l e z é s e
- szakmai napok
- tökéletes megközelíthetőség, parkolási lehetőségek

EN0EMÉNNYEL
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az Arany J . u. 7 . sz. alatti
irodaházban.

keresi és köszönti

Cipőbolt

> KORZÓ MVATHÁZBAN

IRODÁK
BÉRBEADÓK

MÁRIA

MARKO

gyerekcipők,
szandálok, papucsok Tisza Lajos
krt. 40. sz.

Vendéglátás

16 nm-es felújított

OKROS

WpS/ESTA
esa
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Üzlethelyiség

• CSONGRÁDON, főutcán
üzlethelyiség igényesnek bér• RÉGI bútort, hagyatékot,
be adó, esetleg eladó. 30FAROSTLEMEZ
tollat vásárolok magas áron.
62/249-296, 62/247-269, 06A Koesoiannal szemben.
BELSŐ AJTÓK (Új) 9452-087.
• NAGYKÖRÚTON 72 nm30/375-5419,06-70/211-3217.
közvetlenül a gyártótól,
E i a k u p o n 10%-ot ér y
es üzlethelyiség eladó, 06• RÉGI perzsaszőnyeget ve6
3
0
0
*
Ft-túí.
20/957-2489. (Szeged)
szek. Kézi szőnyegtisztítást, J ^ H a ö n b e t é r h o z z á n k . Jy,
SCHUMACHER | • SZAKORVOSOK, fogorrestaurálást vállalok. 06-30vosok számára renelő kiadó.
8
221-88-33. (Budapest)
ABLAKOK
HIRDETÉSFELVÉTEL
Érd.: 06-209-465-338, Szeged.
• RÉGISÉGEK, bútorok, festmőgramMésra. akciós áron!
BAKSON:
•
SZEGED Nagyáruház
mények
vétele!
06-20BELSŐflJTÜ-flKCIÖ!
Tallózó, F ő a . 1 0 3 .
passzázssorán 60 nm-es üz9940-053. Szeged.
*az érek ez áfát nem
lethelyiség kiadó. Érd.: 0630/9618-794.
Tel.: 06-60/312-256
• SZEGED, Bécsi krt. 13/a.
R í Ruházat
sz. alatti 370 nm-es, 4 szintes,
10 szobás, 6 kocsi beállós, saTanfolyar
ját tulajdonú ingatlan eladó.
Több generációs együttlakás• DÍSZMŰÜVEGEZŐ (Tif- ra vagy irodának is alkalmas.
fany) tanfolyam indul Szente- Telefonnal, számítógép-hálósen június 10-én, bedolgozá- zattal ésriasztóvalfelszerelt.
si lehetőséggel. 06-20- Eladási ár 40 millió Ft, bérbe485-5601.
adás esetén 3000 Ft/nm/hó +
áa. Tel : 06-30-932-6239.
• SZEGED, Híd u. 6. szám
Társközvetítés
alatti 400 nm-es, részben alá• NÁLUNK megtalálja az Iga- pincézett, galériázott luxus inzit... Cronos Társkereső Klub - gatlan eladó. Öt bejárattal renfényképes adatbázis, megbíz- delkezik, alkalmas bank, biztohatóság. 62/430-814, 06- sító, étterem, illetve luxus áruház kialakítására. Eladási ár
20/433-98-42, Szeged.
70 millió Ft, bérbeadás esetén 3000 Ft/nm/hó + áfa. Tel.:
Termény, takarmány 06-30-932-6239.
• SZEGED, Mikszáth Kálmán
CSAK H0ST, CSAK EGY HÉTIG!
• LUCERNASZÉNA, körbá- u. 18. szám alatti 37 nm-es helás, új termésből 6200 Ft/db lyiség örökös bérleti joga eladó
eladó, 62/271-440. (Deszk)
vagy hosszú távra kiadó. Alkal• ŐSZI árpa 50 ha és búza 80 mas orvosi rendelőnek vagy
Június 3-8-ig nyári felsők rendkívüli
ha eladó, 06-20/565-6229.
irodának. Eladási ár: 2,8 millió
Ft + áfa, kiadási ár: 70 000 Ft
+ áfa/hó.Tel.: 06-30-932-6239.
AJÁNLATUNKBÓL:
2 3 Tüzelőanyag
• SZEGED, Mérey u. 7. szám
alatti 45 nm-es, valamint 85
Hői felsők
1 7 9 0 Ft-tól
• AKÁCFAAKCIÓ 1050Ft/q
nm-es félszuterén üzlethelyisészállítással
és
mindenfajta
Bakfis felsők
1 9 9 0 Ft-tól
gek örökös bérletjoga eladó, ilszén megrendelhető. 72-267letve hosszú távra kiadó! Bérői toppok
I §90 Ft-tól
234, Pécs.
leti jog eladás: 100 000 Ft +
áfa/nm. Bérbeadás esetén
A bolt teljes árukészletéből diákigazolványra 1 0 % ,
s
HIRDETESI
2000 Ft + áfa/nm. Tel.: 06-30törzsvásárlói kártyával rendelkező vevőinknek 1 0 %
§
LEVELEZŐLAPÁRUSiTÁS
932-6239.
5
Zöldség-gyumölcsbolt
engedményt biztosítunk!
• SZEGED-BELVÁROSI,
(Dombiék)
alagsori, utcára nyíló, 100 nmCim: Szeged, Széchényi t é r I
MAROSLELE,
es üzlethelyiség bérleti joga
(A T0T0Z0 mellett)
KOSSUTH ÚT 64.
eladó, 06-30/9639-468.

Megérkeztek a

É

Bánhegyi Géza
tanár urat
köszönti a 10/H osztály
sok szeretettel
pedagógusnap alkalmából

•
NÉMET-ANGOL-KÖRNYEZETVÉDELMI és egészségvédelmi tábor gyermekeknek Budán és Balatonmáriafürdőn. Tel.:06-70-225-3330.
• ŐRSÉGBEN, Vadása tónál
8 ágyas nyaralóház kiadó. Érd.:
96/456-406,06-30/300-27-57.

J

T

Üdvözöljük a pedagógusokat

Üdülés

P T I Üdülő, hétvégi ház
6720 Szeged, Jókai *. 1.
TeL: 62H70-27M20bn, mobil: XV31WS66
• CSERHÁT-HEGYSÉG völgyében nyaraló kiadó, horgászási lehetőséggel. 06-32310-281,06-20/957-9161
• CSONGRÁDOK, a Körös
szalagfüggönyök,
Torokban saját telken nyaraló
harmonikaajiók,
eladó. 1,1 millió Ft. 06-30szúnyoghálók,
reluxák,
346-5234
garázskapuk,
• CSÉPÁN, Holt-Tisza mellett
napellenzők
horgásztanya-nyaraló teljes
berendezéssel eladó. I.ár: 2,5
HELIOMA Kft.
M Ft. 76/440-032.
Bemutatóterem:
Szeded. Rákóczi >. 17.
• VÍZPARTI, 30 nm-es, összTel 62/445 156.
komfortos nyaraló Szeged-TáMakó, Rákosi ét 4.
pé, Tiszavirág üdülőterületen
Tel 62/211-455.
eladó. Irányár: 4,2 M Ft. Érd.:
20/912-1240, Szeged.

E

• SZEGEDEN, a Takaréktár
utcában igényesen kialakított
140 nm-es, galériázott üzlethelyiség örökös bérleti joga eladó, bérlővel együtt. Eladási
ár 18 millió Ft + áfa, örökös
bérleti jog cégként is megvásárolható. Tel.: 06-30-932-6239.
• SZENTESEN, József Attila utcában üzlethelység + raktár bérbe adó. 30/9452-087.
• SZENTESEN, belvárosban
épülő szolgáltató házban, helységek bérleti joggal leköthetők, 1 db tulajdonjoggal. Tel.:
63/316-600.
• ÉLELMISZERBOLT és italüzlet teljes berendezéssel eladó vagy kiadó Makón. 0630/904-39-62.
• UJÉPÍTÉSU, utcára nyíló,
külön bejárással, ANTSZ engedéllyel üzlethelyiség kiadó
vagy eladó, lakásnak is. 309060-694, 62/241-739.

REDONYOK,

ARZENÁLBANa

í

D

V;nrr2 Vafwkte ,„,/«.

30%-os

Régiségek

R

• BELVÁROS, Munkácsy utcában 2 szobás, 65 nm-es,
alacsony rezsijű, földszinti,
összkomfortos, gázfűtéses lakás + 10 nm-es fedett udvari
tárolóval sürgősen eladó. Ár:
8,9 M Ft. Tel.: 06-20/3564-472,
Szeged.
• BELVÁROSI garzon III.
emeleti, erkélyes, 4 500 000
Ft-ért eladó. 62/319-340. (Szeged)
• BUDAI kétszobás lakás eladó, 06-30/239-1728.
• MAKÓN 1.5-2-3 szobás
tégla- és panellakások kedvező áron eladók. Érd.: 0620/9563-444- es telefonon lehet.
• MÓRA utca 32. alatt Induló társasházban egyéni igény
szerinti kialakítású lakások leköthetők. (62) 317-938, Szeged.
• PÁLFY utcai 94 nm-es, négyéves, rendezett lakás garázzsal 13 500 000-ért eladó.
30/219-90-77 Szeged.
• SZEGED, József Attila sgt.
elején, parkra néző, másfélszobás, polgári öröklakás eladó. 62/452-239,70/222-6577.
• SZEGED, Öthalom u. 26.
szám alatt épülő társasházban lakások garázsokkal eladók. Ősz u. 43. sz. alatt induló társasházban lakások, garázsok leköthetők. Gutenberg u.
24. sz. alatt felépült, liftes társasházban udvari parkolók eladók. Teljes körű hitelügyintézés! Tel.: 06-30/9537-287.
• SZEGEDTŐL 10 km-re lakható, 6 éves, tetőtérbeépítéses, minden igényt kielégítő
50 nm-es ház eladó 5 200 000ért. Vonat-, ill. buszmegálló 10
perc, 06-20/9372-114.
• TÜNDÉR utcában már épülő tizlakásos társasházban lakások, garázsok eladók, 0620/9651-316. (Szeged)
P l

Szilieri sgt. 45/a
(a volt Deák F. u.-i üzlet).-?

Bécsi Kávéház
6720 Szeged. Fekete sas u. I9-2I.
- ASZTALFOGLALÁS |
Telefon: 06-62/451-798 \

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

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

I

Téglaép. lakás

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

H

Bízunk
Minőség

abban, hogy

Önt is kiállítóink

a szolgáltatásban,

KAMAR|i

iiiiiüMpfó

minőség

között
a

üdvözölhetjük!

szervezésben!

Kamara Expo Kft.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Telefon: 62/423-243, 547-523
Fax: 62/547-522 E-mail: info@kamaraexpo.hu
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Munkatársat

A Nikecell Kft.,
AZ ÉPÍTŐANYAG-IPAR EGYIK NAGY MÚLTÚ

A Coca-Cola
Beverages (Magyarország) Kft.

ÉS MEGHATÁROZÓ GYÁRTÓJA,
ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPATÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

TERÜLETI KÉPVISELŐT
KERES BÁCS-KISKUN, CSONGRÁD, BÉKÉS MEGYÉK
TERÜLETÉRE.

SZEGED TERÜLETÉRE
hosszú távon gondolkodó, megbízható

PIACFEJLESZTÉSI ^
KÉPVISELŐ

BANKUNK KÜLFÖLDI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ, A HAZAI PIACON
ELISMERT, DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ PÉNZINTÉZET.
STRATÉGIÁNK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA
KERESÜNK MUNKATÁRSAT:

munkatársat keres.

AZ ÚJ MUNKATÁRS FELADATAI:
A területén lévő partnerekkel való kapcsolattartás,
illetve új partnerek keresése.
Műszaki tanácsadás a tervező, kivitelező és kereskedő
partnerek részére.

ELVÁRÁSOK:
Szakirányú középfokú végzettség, B kategóriás
jogosítvány. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
felsőfokú végzettség és a német nyelv ismerete előnyt
jelent.

JUTTATÁSOK.
Munkáját versenyképes jövedelemmel honoráljuk.
Munkájának elvégzéséhez autót és mobiltelefont
biztosítunk.
Fényképes önéletrajzát, pályázatát
a Nikecell Kft. 8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 60. címére,
a megjelenéstől számított 2 héten belül várjuk.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hagy a mi „mamánk",
KÖVESIJÓZSEFNÉ
FÜLÖP ERZSÉBET
2002. május 17-én, 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2002. június 3-án, 13 órakor a Dugonics
temetőben lesz.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
TAMÁS GYULA
51 éves koráhan elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 4-én, 11 órakor lesz a szegedi
Belvárosi temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudattuk, hogy szere
tett Édesanyánk,
ÖZV. L Á Z Á R F E R E N C N É
K0TOGÁNY MÁRIA
76 éves korában elhunyt. Temetése június 3-án, 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászok) család, Szentmihály
és Szeged
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DR. ELEK LÁSZLÓNÉ
SIKORSZKY RÓZA
csendesen elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása június 4-én, 10
órakor lesz a Belvárosi temetőben,
az urnafaltől.
A gyászoló család
Mély lájdakmimal tudatjuk, hogy
KOVÁCS P Á L N É
SZABÓ ROZÁLIA,
volt Kistelek, Sörház u. 14. alatü lakos 78 éves korában elhunyt.
Temetése június 4-én, 11 órakor
lesz a Kisteleki temetőben.
o.iva'„
Gyászoló család

„Amikor az ember le tud mondani a rettentő élni akarásáról, s
úgy érzi, mintha (cnekctlen ködbe hullana, akkor kezdődik az
igazi elete mindazzal, amire rendeltetett, cs amit nem ért el.
Ez valami kimondhatatlanul
nagy dolog."
A szerető Édesanya, testvér,
URBÁN
ANNAMÁRIA
szive május 24-én utoljára dobhant. Utolsó útján búcsúzik szeretteitől, tanítványaitól, barátaitól június 10-én, 15 órakor a Belvárosi temető ravatalozójából.
Engesztelő szentmise a temetés
napján, 13 órakor a Szent Józseftemplomhan (Dáni J. u. 5.).
Családja,
akik hálásak azért, hogy az elmúlt 54 évben számtalan örömet szerezhettünk egymásnak.

Értesítünk mindenkit, aki ismerte és szerette, hogy
/VI O V I K A N T A L N É
BÁLINT JULIANNA,
nyugalmazott gimnáziumi tanár,
Alföldi utcai lakos eltávozott közülünk. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 3-án, 15 órakor
lesz az Újszegcdi temetőben.
Gyászoló testvére, unokaöccse
és családja

K0SZ0NE1

Új munkatársunk feladata lesz a vendéglátás területén
új partnerek felkutatása, szerződéskötés, akcióink bevezetése, partnereinkkel való rendszeres kapcsolattartás, az értékesítési volumen növekedésének elősegítése
forgalomnövelő eszközök célszerű alkalmazásával.
Feltételek: olyan érettségizett, lehetőleg kereskedelmi
végzettségű, hasonló pozícióban szerzett 2-3 éves tapasztalattal és legalább 3 éves járművezetési gyakorlattal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik
kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel, lendületes és határozott személyiséggel
rendelkeznek.
Felsőfokú végzettség és angolnyelv-tudás a felvételnél előnyt jelent.
Ha szeretne bekerülni egy sikeres világcég csapatába, ahol mozgalmas munka, versenyképes
fizetés és folyamatos képzési program várja,
akkor pályázatát (szakmai önéletrajz, fénykép) 2002. június 7-áig küldje el címünkre:
Coca-Cola Beverages
(Magyarország) Kft.,
6700 Szeged, Bakay Nándor u. 52.
A borítékra kérjük, írja rá:
„Piacfejlesztési képviselő"

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk,
Ö Z V VARGA J Á N O S N É
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
o.„»>»
Gyászoló család
Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, akik szeretett férjem,
VÉR ANTAL
temetésén részt vettek és virágaikkal fájdalmamat enyhítették.
,„ ,*»,„
Gyászoló felesége
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, barátoknak, Ismerősöknek és a ház lakóinak, akik
szeretett halottunk,
BORBOLA JENŐ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

III lUWHK
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VÍGH JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak,
o,.«*«,,
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
KÓNYA I S T V Á N N É
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
JUHÁSZ JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ECSEKI JÁNOSNÉT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
ni tsomív,

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a gondozónőjének,
szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk,
BULLÁS F E R E N C N É
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönet a II. kórház belosztály orvosainak, ápolóinak, valamint háziorvosának, asszisztensnőjének áldozatos munkájukért.
„,„
A gyászoló család
013599204

SZENTES
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KUN-SZABÓ SÁNDORNÉ
HALMAI ILDIKÓ
2002. május 24-én, 47 éves korában elhunyt. Temetése 2002. június 3-án, 15 órakor lesz a Kálvária temető közponü ravatalozójából.
A gyászoló család
M3S990S*

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak,
jó szomszédoknak, volt munkatársaknakés mindazoknak, akik
ismerték és szerették, hogy drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZABÓ SÁNDOR,
Szentes, Temető u. 17/A szám
alatti lakos 79 éves korában elhunyt. Temetése május 31-én,
pénteken, 15 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
Gyászoló család, Szentes

fkl ICUÜfUMl

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik szeretett hakittunk,
SÍPOS GYULÁNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló fia és családja,
Sándorfalva

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
T E R H E S PÁL
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal gyászunkban osztoztak.
0,34,7,,,
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
CZAKÓ PÉTER,
Szentes, Deák F. u. 128. sz. alatti lakos 39 éves korában elhunyt.
Temetése május 31-én, pénteken, 14 órakor lesz a szentesi
Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes
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IFJ. S Z A B A D O S F E R E N C
temetésen részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mélységes gyászunkon valamiképp
enyhíteni igyekeztek. Köszönjük
a küldött koszorúkat, virágokat.
Gyászoló család, Szentes,
Magyartés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
T Ó T H JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet az
idegosztály orvosainak, ápolóinak és a temetkezési vállalat
dolgozóinak.
Gyászoló család, Szentes,
Csongrád, Lauta

keres!

Főleg élelmiszer, Import édesség (saját Import), hazai édesség,
kávé, üdítő ós szeszes italok, sör stb., mintegy 4000 termék
forgalmazásával foglalkozó, multinacionális cég.
Feladat: TERÍTÉS ÉS KISZÁLLÍTÁS.
Feltételek: árképző, számlaképes vállalkozás, kisteherautó,
kis- és nagykereskedelmi értékesítési tapasztalat,
gyakorlat az adott területen.
Jelentkezni lehet: LEKKERLAND Magyarország Kft.
Pálinkás János ágazati igazgató: 06-30/979-2507
Morvái Zoltán régióvezető: 06-70/262-90-66

ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER
SZEGED
Feladat:
• új ügyfelek akvirálósa,
•
•
•
•

vállalati ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás, tanácsadás,
piac- és ügyfélelemzés,
a banki termékek értékesítése a megcélzott ügyfélkörben,
hitelelőterjesztések készítése.

Elvárások:
• felsőfokú gazdasági végzettség,
• legalább 3 éves, banki ügyfelekkel való kapcsolattartásban eltöltött
gyakorlat,
• kiváló tárgyalási és kommunikációs készség, határozott fellépés,
• felhasználói szintű MS Office ismeretek,
• B kategóriás jogosítvány.
Az angolnyelv-tudás előny.

s

Jelentkezését fizetési igényének megjelölésével a megjelenéstől
számított 1 héten belül az alábbi címre várjuk:
1525 Budapest, Pf: 775. A borítékra írja rá:
Pályázat „Ügyfélkapcsolat"

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy anyukánk, nagyikánk,
DR. GÁBOR ISTVÁNNÉ
EDIT N É N I
93 éves korában elhunyt. Temetése június l-jén, szombaton, 14.00-kor lesz Hódmezővásárhelyen, a Kincses temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünk,
ID. GÁL MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk fiai
munkatársainak, Kuckó Építési
Vállalkozásnak, Brunszvik Teréz
Óvoda dolgozóinak, Csongrád
megyei rendőrségi ügyelet dolgozóinak, a volt Délép dolgozóinak, az Égető családnak és az Erzsébet Kórház idegosztály dolgozóinak fáradozásaikért. Köszönjük a temetést végző kb. és az
Emese Virágüzlet figyelmes munkáját.
Gyászoló család,
0I3WW4S
Hódmezővásárhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünk,
ÖZV. S Z I T Á S L A J O S N É
SZALONTAI JUSZTINA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet az Erzsébet Kórház onkológiai osztály
főorvosának és ápolóinak áldozatos munkájáért, a kórház mosodai dolgozóinak megjelenésükért.
A gyászoló család,
Hódmezővásárhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
P A P P LÁSZLÓT,
drága szerettünket utolsó útjára
elkísérték, mély gyászunkban
osztoztak, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Szerető édesanyja
és a gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GŐGH VINCE,
Hódmezővásárhely, Szerencse u.
23. szám alatti lakos életének
87. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 7én, délután fél 3 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család

OltSOKQttll

'

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
TÓTH ERNŐ,
makói lakos, volt MÁV-dolgozó
67 éves korában, hosszan tartó
betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 3án, 12 órakor lesz a Makói római
katolikus temetőben,
cos*™
Gyászoló család

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
TAKÁCS F E R E N C N É
ANTAL VTKTÓRLA,
makói lakos temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a makói kórház sebészeti osztály kezelőorvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család,
01359.918
Makó, Földeák
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
KOVÁCS T I B O R
temetésén megjelentek, sírjára
az emlékezés virágait helyezték,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló
család
1
013598817

A Hansa-Kontakt
élelmiszer-vegyi áru
nagykereskedelmi cég

INGÓÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ssz.

Db

Becsérték (Ft)

Tárgy

Hely: APEH Árverési Csarnok Szeged, Kálvária sgt. 871A.
Idő: 2002. június 3. napja, 9.00 óra

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

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

50
10
30
50
15
100
15
30
20
20
50

GRUNDIG nagy képernyős színes televízió + távkapcsoló (használt)
SAMSUNG videolejátszó + távkapcsoló (használt)
PHILIPS DD3 műholdvevő szett + UPC kártya (használt)
AIWA hifitorony + 2 db hangfal + távkapcsoló (használt)
WHIRLPOOL 900 W-os mikrohullámú sütő (használt)
Étkező-tálaló szekrénysor (használt)
MIRKÖZ mélyhűtő láda 300 literes (használt)
GORENJE mélyhűtő szekrény 250 literes (használt)
FOKON DKK 172 típusú hűtőszekrény (használt)
HAJDÚ Energomat Lux automata hűtőszekrény (használt)
Hintaszék (barnára festett, használt)

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Hely: APEH Árverési Csarnok Szeged, Kálvária sgt. 871 A.
Idő: 2002. június 3. napja, 11.00 óra

1.

1

2.
3.
4.
5.

1
1
1
1

Színes tv Sanyo, 51 cm képernyős, gy. sz.: 29603898, használt,
műanyag kávájú, távirányító sérült
Videorekorder 4 fejes, Panasonic, használt, fekete, távirányítója sérült
Mikrohullámú sütő DAEWOO, 18 literes, használt, fekete üvegelejű
Kávéfőző Mini Espresso, szürke, használt
Személygépkocsi, Opel Kadett 1.6 D, zöld színű, korrodált karosszéria,
1982. évjáratú, GKA-740 forgalmi rendszámú, műszaki érvényesség:
2003. 01.19., környezetvédelmi érvényesség: 2002.10. 26.,
használt állapotban lévő, működőképes

80
80
20
20

000
000
000
000

600 000

Hely: 6640 Csongrád, Bartók Béla u. 30.
Idő: 2002. június 5. napja, 10.00 óra

1.

1

2.
3.
4.

1
1
7
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PÉNTEK, 2002. MÁJUS 31.

SAMSUNG színes televízió, 55 cm képátmérő,
azonosító: CK5062-A, használt
SONY videorekorder, távvezérlésű, gy. sz.: SLV 212 VP, használt
SONY hifitorony, gy. sz.: MHC-501, használt
7 részes konyhaszekrény, natúrszínű, vitrines, használt

50
50
40
300

A Südfrucht Kft.
beruházásában induló, új dorozsmai
nagybani piac tájékoztatója

állást hirdet az alábbi
munkakörökbe:

A Délmagyarország hasábjain 2002. május 28-án megjelent
piactudósításban a jegyző azt állította, hogy

>•>• raktáros
> > áru-összekészítő

a zsombói úti terület nem alkalmas piac működtetésére.

Feltétel:
áruismeret,
precíz,
megbízható
munkavégzés

A jegyző állítása pontatlan, aminek igazolására
a városi főépítész 2002. április 29-én kelt leveléből idézünk:

v >- rendelésfelvevő

„a telkek övezeti besorolása Ge.... Ge- egyéb ipari övezet
területén elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és
településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási
épületek, továbbá védőtávolságot
nem igénylő mezőgazdasági majorok helyezhetők el."

Feltétel:
áruismeret,
számítógép-kezelői
ismeret,
Ital-nagykereskedelemben
való
jártasság
előny

A TELKEK T E H Á T AZ E L Ő Í R Á S O K N A K
MEGFELELŐEK, OTT N A G Y B A N I PIAC
MŰKÖDTETÉSE LEHETSÉGES.

Az érdeklődök fényképes
önéletrajzát
2002. június 10. napjáig
a Hansa-Kontakt Kft. címére:
Szeged, Huszár u. 1.,
vagy a 62/558-323 faxszámra
várjuk.

Bilek István és Helle Zsolt,

a Südfrucht Kft. tulajdonosai

Nálunk van a megoldás

Ingatlanvásárlás,

felújítás, építés, beruházás, gépvásárlás... részletekben

jMf

000
000
000
000

Hely: 6800 Hódmezővásárhely,
Csengettyű köz 6. XI28.
Idő: 2002. június 6. napja, 10.00 óra

1.

1

2.
3.

1
1

Blaupunkt színes televízió távirányítóval, 12 éves,
azonosító: 866118468/4
Fisher videorekorder távirányítóval, 10 éves, azonosító: 82434630
Ülőgarnitúra (négyrészes, alapszíne kék-zöld)

20 000
20 000
60 000

Az ingóságokat a fenti helyeken és napokon az első tétel vonatkozásában 8.00-9.00 óra, a második tétel
vonatkozásában 10.00-11.00 óra, a harmadik tétel vonatkozásában 9.30-10.00 óra, a negyedik tétel
vonatkozásában 9.00-10.00 óra között lehet megtekinteni.
Az árverések részletes feltételeit és az ingóságok jellemző tulajdonságait
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága ügyfélszolgálatának
(Szeged, Bocskai u. 14. fszt.) hirdetőtábláján kifüggesztett ingóárverési hirdetmény tartalmazza.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Csongrád Megyei
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Poligrupo Hungária Rt.
Szeged, Eszperantó u. 3.
63/473-799, 06-30/358-48-15, 06-30/936-10-13
CALL FOR PROPOSALS
for Joint Small Projects Fund Hungary/Romania 2000
issued by the Ministry of Agriculture and Régiónál Development (Hungary) and
the Ministry of Development and Prognosis (Romania)

1. A pályázati felhfvás hivatkozási száma: HU.00.09. - R0.00.03.

1. Publicationreference:HU.00.09. -R0.00.03

2. A program és a llnanszlrazásiforrásokKözös Kisprojekt Al<y> Magyarország/Románia 2000, HU.00.09.03 - R0.00.03.03

2 Programme and financing source:

a Támogatható tevékenységek, területi lehatárolás ás a projektek időtartama
A Közös Kisprojekt Alap (JSPF - Joint Small Project Fund) áttogó célja, a kisméretű, határon átnyúló természetű, közösségi fejlesztések támogatása. A Közös
Kisprojekt Alapban támogatható tevékenységek a szolgáttatások és beszerzések. A végső cél az, hogy a helyi és regionális hatóságok a határmenti régióban
közös projekteket fejlesszenek ki és valósítsanak meg.
(b) Földrajzi terűlet: a Közös Kisprojekt Alap pályázni jogosult magyar és román határmenti területei a kővetkezők:
• Csongrád, Bökés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék magyar oldalon
• Timis, Arad, Bihor és Satu-Mare megyék a román oldalon
(c) maximális projekt időtartam: 12 hónap, minimális időtartam: 3 hónap.
Részletes információkért lásd a 12. pontban említett .Pályázati Útmutató 2000"-t.
A pályázat keretében odaítélhető összes támogatás: a jelen pályázat keretében odaítélhető támogatás országonként 465 000 EUR.

o CARION-«oport tagja
io»Buda***.».3.• MUIM-Dxn-zw

Irodáinkban részletesen tájékoztatjuk szerződési feltételeinkről.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Phare CBC Magyarország - Románia és Románia - Magyarország programon belül,

pOlÍQftjpO 7t.

ingyenes

A 2000-es Magyar-Román Phare CBC Közös Kisprojekt Alapra

Közzéteszi a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Magyarország) és a
Fejlesztés és Prognézis Minisztériuma (Románia)

A

tanácsadásunk

Joint Small Projects Fund Hungary / Romania 2000, HU.00.09.03 and R0.00.03.03
under Phare Cross Bordér Co-operation Programme Hungary-Romania and Romania-Hungary.

3. Nature of activities. geographical area and project durabon:
(a) Nalure ot activtties:
The overall purpose ol the Joint Small Projects Fund is to support small scale, "peopte-to-people" and "sott" local development activities of a cross-border
nature. Activities eligible under the JSPF are services and supplies. The ultímate objective will be to enhance the capability of the local and régiónál
authorifies to develop and implement joint projects within the bordér region.
The bordér regfons eligible under the Joint Small Projects Fund in Hungary and in Romania are the followtng:
• Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties on the Hungárián skfe,
• Timis, Arad, Bihor and Satu-Mare counties on the Románián side
(c) Maximum project duration: 12 months, minimum project duration: 3 months.
For details, see the "Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2000" referred to in item 12.

4. Overall amount available tor this Ca* for Proposals
Egy nyertes pályázö részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási összeg
The global indicative amount avaüable under the present Call for Proposals is 465,000 EUR tor each country.
(a) minimális támogatás egy projektre; EUR 10 000
5. Minimum and maximum grant amounts
(b) maximális támogatás egy projektre: EUR 100 000
(cj a projekt összköltségvetésének maximális támogatási aránya az Európai Közösség által: 90%. Társfinanszírozásként/saját forrásként csak a kedvezményezett
a) Minimum grant for a project: EUR 10,000
vagy a kedvezményezett jogosult partnere által rendelkezésre bocsátott saját forrás fogadható el, külső hozzájárulás nem megengedett,
b) Maximum grant tor a project: EUR 100,000
(d) az átváltási arányt az .Euro info rate'-nek megfelelően kell megállapítani a pályázati felhívás idejében.
c) Moreover, a grant may not exceed 90% of thetotáleligible project costs. Only the beneficiary's or the beneficiary's eligible partnere' own resources may
be taken as part of the co-financing/own contrlbutfon, no external contrixitfon Is aHowed.
6. A támogatható pályázatok maximális száma: országonként max. 46 pályázat részesülhet támogatásban.
d) The exchange rate shall be determined according to the "Euro info rate" at the time the call for proposals is launched.

A PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6. Maximum number of grantstóbe awarded: maximum number of grantstóbe awarded per country Is 46.

7. Kik lehetnek a pályázat kedvezményezettjei? A pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük, hogy jogosulttá váljanak pályázat beadására:
ELIGIBILITY CRITERIA
• non-profit és nem-kormányzati szervezetek, a célterületen belüli önkormányzatok vagy közösségek, megyei vagy területi szervezetek, kamarák, helyi
és regionális fejlesztési ügynökségek, alapítványok, egyesületek, iskolák,
7. Eligibility: Who may apply:
• a meghatározóit hatánégión belüli központtal rendelkeznek. Azok az országos szintű szervezetek képviseletei is jogosultak lehetnek, melyek e helyi
Applicants must comply with a* the following conditions in order to be eligible for a grant:
szervezetükön keresztül jól meghatározott szerepet játszanak a régióban. Ebben az esetben egy olyan dokumentum benyújtásával kell igazolni a
• be non-profit-making; and non-govemmental organisations, municipalities or communities within the defined bordér region, county and district level
jogosultságot mely bizonyltja, hogy a helyi szervezet bejegyzett képviselet;
organisations. chambers, local and regiona! development agencies,toundationsand assodations, schools;
• a projekt előkészítéséért és a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős szervezetnek kell lennie, nem pedig közvetítő szervezetnek;
• have their headquarters within the eligible boider regions. National organisations Ihat have a clear role in the region with a branch Office, which would
• megfelelő pénzügyi stabilitással és elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie annak érdekében, hogy a projekt irányítása biztosított legyen a
benefit from the project, can be eligible. In this case a document ot toundation Is required, proving thai the local branch has been registred.
projekt időtartama alatt, és hogy a szervezet részt tudjon venni a projekt finanszírozásában;
• be directly responsibleforthe preparation and management of the project, not acting as an intenmediary;
• megfelelő gyakodattal keli rendelkeznie, és igazolnia kell, hogy képes egy akkora nagyságrendű projekt megvalósítására, amekkorára támogatási
• have stable and sufficfont sources of fináncé to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, II necessary, to play a part ínfinancingit;
igényt nyújtott be (különfigyelembenrészesülnek azok a szervezetek, amelyek eddig még nem kaptak EU támogatást);
• be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger-scale activity corresponding to the size ot the project for which a grant is
- a pályázö szervezeteknek legalább egy projektpartnerrel kell rendelkezniük a határ túloldaláról. A projektpartnemek ugyanazoknak a feltételeknek
requested (emphasis will be given to organisations which have never received EC grant in the past).
kell megfelelniük, mint a pályázóknak.
• eligible applicants must have one partner on the other side of the bordér, who must fulfil the same eligibility criteria that the applicant.
Prolitorientált szervezetek és olyan nemzeti szintű szervezetek, melyek nem rendelkeznek kiemelt szereppel a határtérségben nem jogosultak sem, mint fő partnerek,Profit-making organisations and national organisations wlthout a distinct role in the bordér region will not be eligible. Pofiticai parties are not eligible
sem, mint projektpartnerek támogatás elnyerésére. Politikai pártok sem jogosultak.
Organisations without any partnere from the other side of the bordér will alsó not be eígtite.
Az olyan szervezetek, melyek nem rendelkeznek határon túS partnerrel úgyszintén nem jogosultak támogatás elnyerésére.

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS VÁRHATÓ IDŐPONTJA
a

A pályázók értesítése a támogatási döntésrűl: 2002. október

A PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI
9. A projektek ebfrálásának a kritériumai:

a Pályázati Útmutató 2.3 pontja szerint.
(adminisztratív megfelelés, a pályázó, a projekt és a partnerek jogosultsága, a minőségi és pénzügyi értékelés)

A PÁLYÁZAT FORMAI ELEMEI

PROVISIONAL TIMETABLE

8. Provisional notification date of results of the award process: October 2002

AWARD CRITERIA
9. Award criteria: as under section 2.3 of the Guidelines for Applicants to Call for Proposals 2000
(Administrative compliance, eligibility of applicants, partnere and projects, evaluation of quality and linancial evaluation).

APPLICATION FORMALITIES

10. Application formát and details to be provided: applications must be submitted using the standard Grant Application Form attached lo the Guidelines for
10. A pályázati formanyomtatvány és a megadandó részletes adatok: a pályázatokat a pályázati formanyomtatványon kell benyújtani, mely melléklete a 12. pontban Applicants mentioned in item 12, whose formát and instructions must be slrictly observed. For each application, one signed originál andflve(5) copfos in
említett Pályázati Útmutatónak. A pályázati tormanyomtatvány lormátuma és instrukciói szigorúan követendőek. Minden pályázat egy eredeti és öl (5) másolati
Hungárián must be supplied by the applicant.
példányban kerüljön beadásra.
11. Deadline for applications: applications must be received by 16.00 on 31 July 2002, to the address:
11. A pályázatok beadásának határideje: a pályázatoknak legkésőbb 2002. július 31.16.00. óráig be kell érkezniük Magyarországon:
VÁTI Terütetfejlesztési Igazgatóság Békéscsabai Képviselete, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2, Megyeháza in Hungary and the address:
VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, Békécsabai Képviselete; 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Megyeháza címre és
Agentia de Promovare si Dezvoltare a judetului Arad, Str. Unirii Nr. 19., 2900 Arad, Jud. Arad in Romania.
Romániában: Agentia de Promovare si Dezvoltare a judetului Arad, Sir. Uniril Nr. 19., 2900 Arad, Jud. Arad címre.
Any application received by the Contracling Authority altér this deadline will not be considered.
A Szerződő Hatósághoz ezután az időpont után beérkező pályázatok nem kerülnek feldolgozásra.
12. Detaifod Information: detailed informáljon on this Call tor Proposals Is available in the "GuldeiinesforApplicants lo Call tor Proposals 2000' available at VÁTI
12 Részletes Információk: a jelen Pályázati Felhívással kapcsolatos részletes információ beszerezhető a .Pályázati Útmutató" című dokumentumból, mely elérhető Területfejlesztési Igazgatóság Békéscsabai Képviselete, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2, Megyeháza in Hungary and Agentia de Promovare si Dezvoltare a
Magyarországon: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság. Békécsabai Képviselete; 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Megyeháza és Romániában: Agentia de
judetului A/ad, Str. Unirii Nr. 19., 2900 Arad, Jud. Arad in Romania and on internet web pages http://www.pharereg.hu and httpV/www.mdp.ro
Promovare si Dezvoltare a judetului Arad, Sir. Unirii Nr. 19., 2900 Arad, Jud. Arad, valamint a www.rodp.ro és www.pbarereg.hu internet honlapokon.
Detailed information should be requested at the latest 21 days before the deadline for application. Any questions regarding this Call for Proposals should be sent
Részletes információ legkésőbb a pályázat beadási határideje előtti 21. napig kérhető. Minden az erre a Pályázati Felhívásra vonatkozó kérdés (beleértve az 1-es
by e-mail (including the Publication Reference of this Call for Proposals shown in item 1.) in Hungary to e-mail addresses: kalapati@oharereg.hu
pontban megjelölt hivatkozást) e-mail-en az alábbi címekre küldendő el Magyarországon: kalapatl@Dharereg.hu. szecsi@pharereg.hu. fax: 00 36 66 520-253 és
szecsi@pharereg.hu. lax: 00 36 66 520-253 and in Romania to e-mail address: adar.ar@rdslink.ro. tax: + 4010 057 228 080. Ali applicants are encouraged
Romániában: adar.ar@rdslink.ro fax: +4010 057 228 080. Minden pályázónak felhívjuk afigyelméta www.mdp.ro és www.pharereg.hu webcímekre, melyeken
to consult the Internet Web pages www.pharereg.hu and www.mdp.ro regutarty before the deadline for applications since the Contracting Authorities will
tájékozódhatnak a leadási határidő letelte előtt, mert a Szerződő Hatóság ezeken a helyeken megjeleníti a legtöbbszőr (eltett kérdéseket és az azokra adott
publish the most frequently asked questions and the corresponding replies.
válaszokat is.
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Szombaton 17 órakor: Magyarország-Ukrajna

Szegeden át Portugáliába?

PÉNTEK, 2 0 0 2 . M Á J U S 31.

MK: következik a Győr
A Magyar Kézilabda-szövetségben elkészítették a női Magyar
Kupa elődöntőinek a párosítását.
Az eseményen az is kiderült,
hogy a négyes finálénak a Ferencváros népligeti csarnoka ad majd
otthont (június 13-án és 14-én),
a fővárosi együttes 2,7 millió forintért nyerte el a rendezési jogért kiírt licitálást. Visszatérve a
sorsoláshoz: a Vácot búcsúztató
Liss-HNKC-nak a döntőbe jutásért a Győri Graboplast ETO
KC-val (nem valószínű, hogy a

Vasas a visszavágón behozza 18
gólos hátrányát...) kell majd
megmérkőznie.
- Itt már nincs könnyű ellenfél
- mondta Farkas József, a vásárhelyiek mestere -, mi is az
EHF-kupa döntőjében szerepelt
Győr négy közé kerülésével számolunk. Érdekesség, hogy előtte,
az utolsó bajnoki mérkőzésen
éppen őket látjuk vendégül a
Hódtóiban. Sok múlik majd
azon, hogy az a meccs mennyire
lesz szoros. Egyértelműen a Győr

az esélyesebb, de amíg nem fújják le az összecsapást, addig mi
sem adjuk fel. Az biztos, fiataljainknak jó rutinszerzési lehetőség
lesz.
A négyes döntő programja. Június

13.

(csütörtök),

15.45:

Liss-HNKC-Győri Graboplast
ETO KC/Vasas továbbjutója, 18
óra: Herz-FTC-Dunaferr SE; június 14. (péntek), 18 óra: döntő.
A bronzéremért nem lépnek pályára a csapatok.
I.P.

A Floratom tanulóéve
ASZTALITENISZ
A Floratom-Szeged NB I/B-s férfi asztalitenisz-csapata újoncként vágott neki az idénynek. A
gárda teljesítette a kitűzött célt:
sikerült kiharcolni a bentmaradást, hetedik lett.
Skaliczki kapitány (jobbról) Mezeinek magyarázza a védekezési taktikát.

KÉZILABDA
Már csak egy nap. A magyar
kézilabda-válogatott szombat
délután öt órakor az újszegedi
sportcsarnokban az ukránok ellen világbajnoki selejtező mérkőzésen lép pályára.
A magyar férfi kézilabda-válogatott hétfő óta készül Szegeden az
ukránok elleni világbajnoki selejtezőre. A vendégek ma délelőtt
10.40-kor landolnak a Ferihegyi
repülőtéren; várhatóan kora délután érkeznek a városba. Este,
majd másnap délelőtt is trénin-

geznek az összecsapás helyszínén.
A mieink háza táján egyre jobb
a hangulat, a játékosok már nagyon várják a kezdő sípszót. A
nemzeti együttesünk tegnap kétszer is gyakorolt. A csapat szegedi játékosával, Mezei Richárddal
ebéd után beszélgettünk a Vendéglő a régi hídhoz étteremben.
- A foglalkozásaink egyre rövidebbek, Skahczki László szövetségi kapitány pörgös edzésekkel
készít fel bennünket. A meccsen
majd eldől, hogy ez milyen mértékben sikerült. A védekezésünket kell megerősíteni, úgy kell
játszanunk, hogy a hatos fal mögött a kapusaink jól védjenek,

Fotó: Gyenes Kálmán

ebből pedig gyors indításokkal
próbálkozhassunk. Az ukránok
nagy valószínűséggel öt-egyet védekeznek majd. Nagy csata várható, és ezen a kiélezett meccsen
óriási szükségünk lesz a szurkolók biztatására. A felhevült hangulat számunkra kedvező irányba befolyásolhatja akár a játékvezetőket is.
A meccs iránt országosan is
nagy az érdeklődés, más városokból is érkeznek drukkerek.
Délután egy órakor a Pick Szeged
ultrái játszanak kispályás focimeccset a Fotex szurkolóival, ezután pedig az utánpótláscsapatok csatáznak egymással.
SÜLI RÓBERT

Tíz csapat vágott neki a
2001/2002-es idénynek, a férfi
asztalitenisz NB I/B-ben. A Floratom-Szeged újoncként vette fel
a küzdelmet. Az egyesület vezetői a rajt előtt a biztos bentmaradást tűzték ki célul, s ezt a csapat
nem mindennapi izgalmak közepette teljesítette, a hetedik lett.
Az egyesület a napokban tartotta
a záróvacsoráját, amelyen dr.
Pótári Mihály, az együttes játékos-edzője értékelte a gárda teljesítményét.

- Számunkra is ismeretlen volt
ez az osztály, nagyon kevés információval rendelkeztünk az ellenfeleinkről. Menet közben sikerült őket feltérképeznünk. Jól indult számunkra a bajnokság, az
ősszel közvetlenül az élcsoport
mögött foglaltunk helyet. Ezután
néhány nem várt vereség következett, így hátrébb csúsztunk a
tabellán. Szerencsére egy remek
tavaszi hajrát produkálva, bravúros diadalokat aratva a hetedik
helyen végeztünk. A csapatból
Lukács Levente teljesítménye
emelkedett ki, a fiatal játékos
hetvenegy százalékban nyerte
meg az egyéni meccseit. Kiváló
statisztikával rendelkezett még a
két párosunk (Göndös-Lukács,
dr. Pótári-Szollár), mindkét duó
több remek győzelmet aratott, és
a rutinos Sípos Attila is sokat tett
a sikerekért. Szeptemberben kezdődik a bajnokság, a játékosok a

S. R.

Göndöcz ezüstérmet nyert
MUNKATÁRSUNKTÓL

Balatonlellén rendezték meg a
fekvenyomók Balaton-kupa baj-

nokságát. A 82,5 kg-osoknál
Göndöcz Attila 195 kilós egyéni
csúccsal ezüstérmet szerzett, így
indulhat az EB előtti válogató-

• 1024 Budapest, Retek u. 10. • 1065 Budapest, Podmaniczky u. 4. • 1137 Budapest, Pozsony u. 14. •
9400 Sopron, Ötvös u. 6. • 9022 Győr, Schweidel u.
15. • 9700 Szombathely, Aréna u. 4. • 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 2. • 3525 Miskolc, Szentpáli u. 11.
• 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 14. • 4024 Debrecen,
Szent A. u. 55.

Ne pézze

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 58.
• H

nyár közepéig szabadságot kapnak, ezután kezdjük meg a kemény felkészülést.
Nagy Árpád, a névadó szponzor, a Floratom Kft. vezetője
nemcsak a hazai, hanem az idegenbeli meccseken is ott volt a
csapattal, s szorított a pálya széléről.
- Sokszor a szívinfarktus kerülgetett, hiszen olyan izgalmas
partikat játszottak a fiúk. Nagyon örülök annak, hogy sikerült
kiharcolnunk a bentmaradást.
Továbbra is az együttes mellett
maradunk, támogatjuk a csapatot. A vezetőkkel már egyeztettünk a következő idényről. A beszélgetések alatt egy volt a véleményünk: erősítenünk kell. Már
megkezdtük a tárgyalásokat, az
elkövetkező hetekben sikerülhet
megállapodnunk a kiszemeltjeinkkel.

Telefon: 62/548-465 v. 548-466
Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.30 óráig

versenyen. A szegedi erőemelőnek nagy esélye van arra, hogy
részt vegyen az augusztusi prágai
fekvenyomó kontinensviadalon.

Live/fo
di vita

Ballagási
akció
Minden kosztüm

pénteken 8.30-13 óráig

20-40%,

www.pilis-invest.hu

ÖSSZEG

egyes blúzok nadrágok

50 0 0 0 - 1 999 000
2 000 000-4 999 000
5 0 0 0 0 0 0 felett
1 0 0 0 0 0 0 felett

0 - 1 1 hónap 1 2 hónap

PÉTER RÓZSA OKTATÁSI
KÖZPONT

Ú) tippmix, még több Izgalom, még nagyobb játékörömi
Réulatefc a uoróWpokon a lottózókban.

l U J J l f ^ l

2002. szeptember l -jétől
érettségizetteknek egyetemi
felvételi mentességet biztosító,
akkreditált képzések
IDEGENFORGALMI
SZAKMENEDZSER,
§
J O G I ASSZISZTENS,
8
LOGISZTIKAI
MENEDZSERASSZISZTENS,
PÉNZÜGYI
S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő szakon.
Nappali tagozaton államilag
támogatott, ingyenes képzések
GAZDASÁGI INFORMATIKUS,
IDEGENVEZETŐ,
IRODAVEZETŐ,
KIADVÁNYSZERKESZTŐ,
ÚJSÁGÍRÓ, VÁMÜGYINTÉZŐ
szakon.
A fenti képzések levelező tagozaton
is indulnak. Kollégiumi férőhely a
jelentkezés sorrendjében biztosítható.
Felvételi nap: június 8.
Jelentkezés: 8000 Székesfehérvár,
Várkörút 54.
Telefon: 22/348-095, 22/320-669

egyes Triumph
fehérneműk

ÉVI

12%-15%
hozam

20%
engedménnyel kapható!

havi kamatozás

S Z E R E T E T T E L VARJUK IRODAINKBAN!

A megújult tlppmix még tomrvéttel, még több sporteseménnyel várja a kezdő,
haladó és profi ttppmtx játékosok*ti
Egyszerre akár 200 sportesemény!
A kombinációs játékban kevesebb találattal Is nyerhet.

40%

FUTAMIDŐ
4 - 7 hónap

1

I . I V E L L O DIVATHÁZ
SZEGED-PLAZA
Kossuth Lajos sgt. 119.

TiWlA£>
K I R Á l i i M i

A fődíj egy
| melyet a nyertéS kiválaszthat a Premier Sport Kft.
üzletében (Szeged. Kárász u. 1.).

A mérkőzés időpontja: június 5.
1. Tippelje meg a fent megadott mérkőzés eredményét
2. Vágja ki a napilapból és küldje be a szelvényt címünkre:
6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. A levélre kérjük írja rá: GÓÓL-TOTÓ
Beküldési határidő: június 4.
A nyertesek nevét június 4-től lapunkban mindennap közöljük. Nyeremény a fenti elmen átvehető.

Mától egy hónap foci
A 17. labdarúgó-világbajnokság
műsorán 64 mérkőzés szerepel.
A csoportküzdelmek június
14-én fejeződnek be, majd június 15-től a nyolcaddöntőket,
június 21-étől a negyeddöntőket, június 25-én és 26-án az
elődöntőt, június 30-án pedig a
finálét rendezik.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több érdekes találkozó szerepel
már a kvartettcsaták programjában is, érdemes tehát végigböngészni az összeállításunkat,
amelyben csoportok szerint közöljük a műsort.
A csoportok beosztása, A:
Franciaország, Dánia, Uruguay,
Szenegál; B: Spanyolország,
Szlovénia, Paraguay, Dél-afrikai
Köztársaság; C: Brazília, Törökország, Kína, Costa Rica; D: Koreai Köztársaság, Portugália,
Lengyelország, Egyesült Államok; E: Németország, Írország,
Szaúd-Arábia, Kamerun; F: Argentína, Svédország, Anglia, Nigéria; G : Olaszország, Horvátország, Ecuador, Mexikó; H : Japán,
Oroszország, Belgium, Tunézia.
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Az első sípszóra várnak

8.30), Portugália-Lengyelország
(június 10., 13.30), Dél-KoreaPortugália (június 14., 13.30),
Lengyelország-USA (június 14.,

SZEGEDI HELYEZESEK

Debrecenben rendezték meg a II.
Mol-kupa nemzetközi hőlégballonversenyt, amely egyben a
XXIII. nemzeti bajnokság is volt.
A versenyigazgató a szegedi Pálhegyi Zoltán volt. A magyar bajnokság végeredménye: 1. Németh Zoltán, 2. Komódi Gábor,
3. Török Sándor, 8. Horváth Antal, 15. Kiss József, 20. Kovács János (utóbbi három Dégáz). A
Mol-kupa végeredménye: 1. Németh, 2. Komódi, 14. Horváth,
24. Kiss, 31. Kovács.

13.30).

E csoport: Írország-Kamerun
(június 1., 8.30), NémetországSzaúd-Arábia (június 1., 13.30),
Németország-Írország (június
5., 13.30), Kamerun-Szaúd-Arábia (június 6., 11), Kamerun-Németország (június 11., 13.30),
Szaúd-Arábia-Írország (június
11., 13.30).

F csoport: Argentína-Nigéria
(június 2., 7.30), Anglia-Svédország (június 2., 13.30), Svédország-Nigéria (június 7., 8.30),
Argentína-Anglia (június 7.,
13.30), Nigéria-Anglia (június
12. 8.30), Svédország-Argentína

VÁLOGATÓ VECSÉSEN

A hét végén Vecsés ad otthont a
fogathajtók harmadik válogatóversenyének, amely az egyes és
négyes egységeknél a világbajnokságra, a ketteseknél pedig a
Duna-Alpesi-kupára szelektálja
a népes (egyes 9, kettes 28, négyes 11 fogat) mezőnyt. A szólóknál két Csongrád megyei hajtó, a szegedi Hódi Károly és a vásárhelyi Benkő Sándor áll az első
és a második helyen.

(június 12., 8.30).

G csoport: Horvátország-Mexikó (június 3., 8.30), Olaszország-Ecuador (június 3., 13.30),
Olaszország-Horvátország (június 8., 11), Mexikó-Ecuador (június 9., 8.30), Mexikó-Olaszország (június 13., 13.30), Ecuador-Horvátország (június 13.,

Az első meccs helyszíne a szöuli Szangam lesz.
H csoport: Japán-Belgium (júkárpótol bennünket a helyszíni
A csoportok műsora (minden nius 4., 11), Oroszország-Tunélátvány hiányáért.
magyar idő szerint értendő), A zia (június 5., 8.30), JapánLABDARUGAS
csoport: Franciaország-Szenegál Oroszország (június 9., 13.30),
Az első meccset Szöulban, a
(május 31., 13.30), Uruguay- Tunézia-Belgium (június 10.,
Szangam-stadionban rendezik.
Dánia (június 1., 11), Dánia- 11), Japán-Tunézia (június 14., Elérkezett a szurkolók, no és Az egész vb második legnagyobb
Szenegál (június 6., 8.30), Fran- 8.30), Belgium-Oroszország (jú- természetesen a csapatok szá- befogadóképességű
létesítméciaország-Uruguay (június 6., nius 14., 8.30).
mára a nagy nap. Pénteken, ma- nyében 63 ezer 961 szurkoló él13.30), Dánia-Franciaország (júNyolcaddöntők, június 15., gyar idő szerint 13.30-kor fel- vezheti majd a Franciaországnius 11., 8.30), Szenegál-Uru- 8.30: E-csoport l.-B-csoport 2., hangzik az első sípszó, és el- Szenegál, később pedig a Törökguay (június 11., 8.30).
(49. mérkőzés), 13.30: A/l.-F/2. kezdődik a XVII. labdarúgó-vb. ország-Kína mérkőzést, valamint az egyik elődöntőt. A franB csoport: Spanyolország- (50.). Június 16., 8.30: F/1.-A/2.
Szlovénia (június 2., 13.30), Pa- (51.), 13.30: B/1.-E/2. (52.). Jú- A dél-koreai-japán közös rende- ciáknak ez a tizedik vb-szerepléraguay-Dél-Afrika (június 2., nius 17., 8.30: G/l .-D/2. (53.), zésű vb valamennyi stadionja sük, míg Szenegál újonc a legjob9.30), Spanyolország-Paraguay 13.30: C/1.-H/2. (54.). Június már tavaly készen állt a nagy ese- bak mezőnyében. A címvédő gal(június 7., 11), Dél-Afrika-Szlo- 18., 8.30: H/1.-C/2. (55.), mény lebonyolítására. Korszerű, lok legutóbb, 1998-ban hazai kövénia (június 8., 8.30), Dél-Afri- 13.30: D/l.-G/2. (56.).
minden igényt kielégítő stadio- zönség előtt nyerték meg a világka-Spanyolország (június 12.,
Negyeddöntők, június 21., nok várják a nézőket és a játéko- bajnokságot. A nyitányon, de el13.30), Szlovénia-Paraguay (jú- 8.30: 50. mérkőzés győztes-54. sokat is. Nagyon kevesen tehet- képzelhető, hogy a második
nius 12., 13.30).
mérkőzés győztese. 13.30 (57. jük meg, hogy a két ázsiai ország meccsen is, hiányzik a combséC csoport: Brazília-Törökor- mérkőzés): 49. győztes-53. győz- egyik városában, élőben köves- rülést szenvedett madridi karszág (június 3., 11), Kína-Costa tes (58). Június 22., 8.30: 52. sünk figyelemmel akár csak mester, Zinedine Zidane. HeRica (június 4., 8.30), Brazília- győztes-56. győztes (59.). 13.30: egyetlen meccset is, így csak a re- lyettese Micoud lehet, a franciák
ménykedés marad, hogy a televí- várható kezdőcsapata: Barthez Kína (június 8., 13.30), Costa Ri- 51. győztes-55. győztes (60.).
Elődöntők, június 25., 13.30: zió bizonyos százalékban majd Thuram, Desailly, Leboeuf, Lizaca-Törökország (június 9., 11),
Costa Rica-Brazília (június 13., 58. győztes-59. győztes. Június
8.30), Törökország-Kína (június 26., 13.30: 57. győztes-60. győztes.
13., 8.30).
D csoport: Dél-Korea-LenA 3. helyért, június 29., 13: az
gyelország (június 4., 13.30), elődöntők vesztesei.
USA-Portugália (június 5., 11),
Döntő, június 30., 13: az előDél-Korea-USA (június 10., döntők győztesei.
-Miskolc 1-3 (0-2), a szegedi
MUNKATÁRSUNKTÓL
gólszerző: Angeh. -Szombathely
Győrben befejeződött a felsőfokú 0-0. -Győr 3-4 (3-0), a szegedi
tanintézmények országos foci- gólszerzők: Bernáth (2), Kulacsik
bajnokságának négyes döntője, (1 l-esből). A végeredmény: 1.
amelyen az SZTE-JGYTF negye- Győr, 2. Szombathely, 3. Mis- Nem kerestünk meg senkit, dik lett. A szegediek eredményei: kolc, 4. Szeged.
MUNKATÁRSUNKTÓL
nem folytattunk egyetlen klubFutball címén ismét megszólalt a bal sem tárgyalást! - jelentette ki
zuhanyhíradó Szegeden. Most határozottan a sportvezető. - Az
éppen azt találta ki a „szerkesz- FC Szeged jelenlegi helyzetében
tő", hogy az NB II Szabolcs-Ga- nincs realitása az NB I/B-s szebona csoportjában a bentmara- replésnek. Ahhoz előbb szerkedást kiharcoló kék-fehérek-feke- zetileg fel kell építeni a klubot,
ték a 2002/2003-as évadot már annak meg kell teremteni az osz- Péntek
Megyei III. osztály: Forráskút—Ópusztaaz NB I/B-ben kezdik. Méghozzá tálynak megfelelő menedzselészer, Forráskút, ifj. Somogyi. DomaszékKispályás labdarúgás
a legutóbbi pontvadászatot a ne- sét, finanszírozását. Mi még
Veteránbajnokság, ll-es pálya: Keverő-Mórahalom II., Domaszék, Lakatos. Zákánygyedik helyen záró Csepel he- nem tartunk itt. Azt viszont el Nagy Kft. (17 óra), Panagro-Mol (18); lll-as szék-Pusztamérges, Zákányszék, Tompái.
lyén. A hír hallatán azonnal fel- tudom képzelni, hogy néhány pálya: Kreál Trió-Tervezők (17), Heavytex- IKV-Alsóváros—Balástya ll„ Szeged, Szahívtuk Ferencz Gábort, az FC olyan csapat, amelyik jogosult Bőrker (18); IV-es pálya: Dózsa öregfiúk— badság téri pálya, Kalacsán. Öttömös-RenSzeged Kft. többségi résztulajdo- lenne az NB I/B-s indulásra, az Metál duó (17), SZAK-Bertatherm (18). Va- dőr TE, Öttömös, Szólya. Röszke II.—Károlyi
nosát, a Szolnoki MAV FC első anyagiak hiánya miatt valószí- lamennyi találkozót az újszegedi Kisstadi- DSE, Röszke, Dobos. Ruzsa-Tempó Taxinűleg bedobja a törülközőt...
emberét.
Baktó Szilánk, Rúzsa, Molnár. Csengeleonban bonyolítják le.
13.30).

REFLEKTOR

MTI/AP/Amy Sancetta

SZIGETI SPORTNAPOK

Július 12-étől 14-éig rendezik
meg Tiszaszigeten a Soproni
Ászok Szigeti Sportnapok 2002
A szenegáliak keretének vala- névre hallgató eseményt. A progmennyi labdarúgója Franciaor- ramban lesz kispályás labdarúszágban légióskodik. Az együttes gás felnőtteknek, hétéves gyervezéregyénisége a 2001-ben Afri- mekeknek focitorna (mindkettőka legjobbjának választott El- re a nevezési határidő: július
Hadji Diouf (Lens), aki még csak 10.), mélypontfutás (jelentkezés
huszonegy éves, és a kilenc selej- a helyszínen), tájékozódási futás
tezőn nyolc gólt termelt. A má- (nev.: július 8-áig), 24 órás sakksik kiválóság, Fadiga (Auxerre) viadal és erősemberek vetélkedééppen a napokban került reflek- se (utóbbi kettőre július 13-áig
torfénybe, közel sem a produkci- lehet jelentkezni). Sztárvendég a
ója miatt. Az egyik ékszerüzlet- V-Tech együttes. Bővebb inforben ugyanis lopott, más kérdés, máció a 06-30/275-5107-es telehogy várhatóan nem kap érte ko- fonszámon kérhető a főszervezőmoly büntetés, mivel nem nagy től, Ferenczi Ferenctől.
összegű tárgyat akart eltulajdonítani. Az afrikaiak várható kez- SAKKOZTAKA PLÉBÁNIÁN
dő tizenegye: Silva - Daf, Diatta, Csongrádon, a Szent József-pléA. Cissé, Coly-S. NDiaye, Diao, bánián Pünkösd-kupa néven
P. B. Diop - H. Camara, Diouf, sakkversenyt rendeztek. Az érFadiga.
deklődőket Nagy Nándor plébáM. J. nos folyamatosan várja a Piroska
tér 4. szám alatt. Végeredmény,
felnőttek: 1. Tari Tamás, 2. ifj.
Blázsik Zoltán, 3. Lantos Tamás,szeniorok: 1. Bodor István, 2.
Horváth József, 3. Bagi lózsef.
razu - Djorkaeff, Micoud, Vieira,
Petit - Henry, Tiezeguet.

Negyedik a Szegedi TE

Maradnak az NB II-ben

A csapat névsora: Mindák (ka- ÍJÁSZVERSENY SZEGEDEN
Június 2-án (vasárnap), 10 órától
csó, Szűcs, Cserenkó, Angeli, 7b- I. Biopetrol-kupa néven meghíkai, Kulacsik, Bernáth, Krausz, vásos rövid távú pálya íjászverKahczka, Hacker, felkészítő: dr. senyt rendez a Kertész utcai páMiskolczi József. A legjobb játé- lyán az UTC íjászszakosztálya.
A viadalon gyermek, serdülő és
kos Kulacsik Tamás lett.
felnőtt korcsoportban mérkőznek meg egymással a sportolók,
a Biopetrol-vándorserleget pedig
a legeredményesebb klub viheti
haza egyéves megőrzésre. Az esemény díjmentes.
pus), Görög, Sipos, Fekete, Kru-

A hét vége sportműsora

Labdarúgás
EGYÉNI VIADAL
NB III: HFC—Rákóczifalva, Vásárhely, vá- A szegedi Belvárosi Tekeklubban
rosi stadion, 17, ifj. Berger. MÉH-Szen- június l-jén kezdődik a Landrotes-Algyő, Szentes, 17, György.
ver-dél-ász-kupa amatőr egyéni
Megyei I. osztály: Mindszent-Tiszaszi- tekeverseny. A táblára kerülésért
get, Mindszent, Lászlai. Kistelek—Szecoior- június 9-éig kell küzdeni, majd a
Bordány, Kistelek, Nagy S. Mórahalom- második szakasz június 10-étől
Szeplast-Tápé, Mórahalom, Patai. Röszke- egészen augusztus 31-éig tart.
Marosdömper-Deszk,
Röszke,
Sipos. Nevezni személyesen a helyszíPázsit SE, Csengele, Galambosi. Valameny- Csanytelek-Sándorfalva,
Csanytelek, nen, illetve telefonon a 62/498Teke
Bács-Kiskun megyei játékvezető. Kiszom- 377-es számon lehet.
Barátságos női mérkőzés: GLB SE-Nie- nyi találkozó 17 érakor kezdődik.
bor—Budmil-Szőreg, Kiszombor, Békés mederlauer (német), Szeged, Belvárosi TekeSzabadidősport
klub, 13.
Streetballbajnokság Hódmezővásárhely, gyei játékvezető. Kiskundorozsma-Balás- DIÁKOLIMPIÁN FOCIZNAK
tya, Dorozsma, Csöngető. Tisza-Új-Szegedi A sándorfalvi lányok képviselik
Kossuth tér, 9.
VSE, Újszentiván, Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád megyét a diákolimpia
Tájékozódási futás
ismerősként tér vissza oda, ahol Szombat
Asztalitenisz
Éjszakai egyéni bajnokság Kelebia, Tom- megyei játékvezető. Valamennyi találkozó országos labdarúgó döntőjében.
alig egy hete csapatban vb-negyeTEKE
17 órakor kezdődik, előmérkőzést (15 óra- A finálét június 3-4-én rendezik
dikek lettek.
Pünkösdi-kupa, nyílt verseny, Csongrád, pa, Öttömös térségében, 21.
kor) az ifjúsági csapatok játszanak.
meg Fonyódligeten. A sándorfal- Mindössze egy pont a néme- Piroska tér, 9.
Teke
tek előnye, tehát ha megnyerjük
Tóth Ernő-emlékverseny, Szentes, városi Landrover-Délász-kupa, egyéni verseny, Megyei III. osztály: Kübekháza—Szentesi viak 2001-ben a huszonnégyes
MUNKATÁRSUNKTÓL
a fordulót, akkor mi kerülünk az sportcsarnok, 9.
Szeged, Belvárosi Tekeklub, 8.
Kinizsi, Kübekháza, ifj. Kormányos G. Amb- döntőben hatodikok lettek. Az
Kézilabda
Tenisz
rózfalva—Zsombó, Ambrózfalva, Fejes. Sán- 1987/88-as korosztályú lányok
Az előzetes várakozásokkal el- Euroliga fináléjába - nyilatkozta
dorfalva II.—Székkutas, Sándorfalva, Kuba- közül a következők harcolták ki
Világbajnoki selejtező, férfiak: Magyaror- SÜD-BAU-kupa korosztályos viadal, Válentétben - a sorsoláskor min- az esélyekről Karsai Ferenc. sárhely, Hód TC teniszcentruma, 9.
tovics. Ferencszállás—Földeák, Ferencszál- a döntőbe jutást: Ambrus Bettidenki a német Bamberget várta Sajnos, Bódi Tibor nem csak a vi- szág-Ukrajna, újszegedi sportcsarnok, 17.
lás, Kúti. Makói Spartacus-Derekegyház, na, Bakonyi Petra, Juhász TíKüzdősport
simán a kvartett első helyére - az lágbajnokságtól maradt távol,
Makó, Maros-parti pálya, Pacskó. Szőreg mea, Birinyi Erika, Nógrádi Éva,
utolsó forduló dönt a férfi teke hanem ezt a kört is kihagyja
ITF Taekwon-do diákolimpia, Vásárhely,Vasárnap
ll.-Pitvaros, Szőreg, Szólya. Mártély—Algyő Táborosi Ivett, Varga Adrienn,
csapat Euroliga A csoportjának részleges Achilles-ínszakadása Hódtói SportcsarnoklO.
Asztalitenisz
sorrendjéről. A zárókört a hor- miatt, míg Korcsmarek István Labdarúgás
Tóth Emő-emlékverseny, Szentes, városiII., Mártély, Tóth II. S. Maroslele-H. Astra, Kószó Ildikó, Kiss Mónika, GyuMaroslele, Kolarovszki. Valamennyi találko- ris Eszter, Mészáros Éva és Czivátországi Eszéken rendezik külföldre utazott. Jó hír, hogy a
Megyei II. osztály: Szentmihály-Szegvár, sportcsarnok, 9.
rok Bella. A csapat edzője, Pigzó délután 5 órakor kezdődik.
szombaton, a házigazda a Koni- jugoszláviai Fekete László meg- Szentmihály, Varga Z. Apátfalva—Baks,
Autósport
niczki Zoltán most is az első hatkapta a vízumot, és Földesi Zsolt Apátfalva, Rácz. Csanádpalota-Ásotthakom Osijek lesz.
Roncsderbi országos bajnokság 3. for- Tenisz
ba
várja a lányokat. Tavaly egy
sérülése
szépen
javult.
A
némelom,
Csanádpalota,
Bokor.
Tömörkény-Gyáduló,
Tápé,
10.
SÜD-BAU-kupa
korosztályos
viadal,
VáKarsai Ferenc, a MÉH-Szeged
gólon múlott, hogy nem ők játsárhely Hód TC teniszcentruma, 9.
elnöke a válogatottal éppen hogy tekkel nem jön Eszékre két világ- larét, Tömörkény, Veres. UTC-Heavytexíjászat
szottak az első helyért. A csapaSzatymaz, Szeged, Kertész utca, Szeles.
hazatért Eszékről, a vb-ről, máris bajnok, Hoffmann és Beraldo.
Meghívásos rövid távú verseny, Szeged, Vízilabda
tot erősíti a Hódi Mihály edzette
újra utazhat a horvát városba.
Országos I. osztályú utánpótlás bajnokKaszás Zoltán edző tanítvá- Fábiánsebestyén—Üllés, Fábiánsebestyén, Kertész utcai pálya, 10.
Sőt: a szegedi együttesből három nyainak a pénteki utazás után Csuka. Komlósi Trans Baktó—Szikáncs, SzeKosárlabda
ság fiúk: Kontavill-Szentes VK-UTE, Szen- helyi női felnőttcsapat két, még
játékos, Fehér László, Karsai
tes, ligeti uszoda, serdülők, 10; gyermekek, általános iskolás korú tagja,
szombaton 10-kor kezdődik a ged, Tisza-parti stadion, Kormányos J. ValaDiákolimpia, országos elődöntő, VásárTóth Nóra és Seprenyi Dóra.
mennyi meccs 17 órakor kezdődik.
László és Kiss Norbert ugyancsak csata.
11; ifjúságiak, 12.
hely, Hódtói Sportcsarnok, 9.

Eszéki csoportzárás
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Bezúzott
felvételek

Zöld-ezüst ragyogás
Azért van benne valami: felülről, vagy legalábbis
vele egy szintből látni egy nyárfa csúcsát. Abba a
kategóriába tartozik ez az élmény, mint amikor
repülőgépen száll az ember az őserdő fölött, és
odalenn, a zölden összefolyó rengetegben meglátja a gép kereszt alakú' árnyékát. Még akkor
sem az, ha a nyárfacsúcsot korántsem repülőgép-ablakból veheti szemügyre Thakács, már
amennyiben
szemügyrevehetésként
tartható
számon a fa mellett való hirtelen elsiklás - hanem a sokadik emeletről. Igen, itt, a sokadik
emeleten, Th. ablaka előtt, jegenyenyár csúcsa
leng; legföljebb többnyire hosszadalmas nyaktekergetések árán vehetik szemügyre az emberek,
valahonnan alulról - s most itt van, Th. orra
előtt. Szép, szép az a diófa is, amely ott nó Thakácsék udvarában, esztendőről esztendőre magasabb. és az idei tavaszon elérte Th.-ék függőfolyosójának szintjét; szép. szép az a féleziist kis
fenyő, amit még karácsonyra vásárolt Thakács,
gyökeres-, azaz tövestül, sikeresen túlélte a karácsonyt, aztán, valamikor Vízkereszt táján (Th.
szeret ilyesmikben való jártassággal dicsekedni,
de ha rákérdeznének, pontosan mikori is ez a dátum, csak hozzávetőleges pontosságú válaszokat
tudna adni), tehát, Vízkeresztkor (vagy nem akkor), kiültetett az udvarra, s a fenyócsemete a jelek szerint meg is fogta, mára szép, fűzöld hajtásokat nevelt; tüleveleik finomabbak az újszülött
sün hófehér tüskéinél. De a nyárfa... Thakács
gyerekkorának egyik meghatározó
élményének

tűnik az a nyárfasor (azóta kivágták), ami a faluból vezetett az (azóta már megszüntetett)
vasútállomáshoz, keskeny, alig-dűlőszélességü,
aszfaltozott útszaldg közvetítésével, és az út mellett, további nyárfák susogó ölelésében, ott volt
(az azóta kiszáradt) tó. (Még a nyárfasornál is kimagaslöbb szerepet töltött be Thakács életében;
Th. azóta is szívdobogva gondol vissza az ott fogott, hihetetlenül jelentős ezüstkárászokra,
pb
rosszárnyúakra, lila úszójú harcsákra.) Azóta
már kivágott nyárfák, azóta rég megszüntetett
állomás, medre kiszáradt tónak.
Nem tudni, a feketenyáras kinek lehetett útjában, előfordulhat, csupán elérte a „vágásérett"
kort (ami, visszagondolva a méteres átmérőjű
törzsekre, elképzelhető), az állomást is abszolút
racionális okokból szüntették meg, ki az, aki kigyalogol olyan messze a faluból, hogy vonattal
mehessen Szögedébe; Th. még utazott rajta, fapados, kis kőszénszagú gőzös, si-fu-fu-fu. A tavat
pedig elnyelte a meliorizáció.
Öntözócsatornák
létesültek szerte a határban, és ezekbe, mélyebbek lévén a tónál, egyszerűen átszivárgott a vize.
Minden racionális, minden előrelátható, minden
érthető.
Ám most, mikor a sokadik emeleten alig pár
méterre zúg, susog a nyárfák hegye Thakácstól,
az Th. említetteket
látja a zöld-ezüst,
remegő-vibráló lombragyogásban. A kivágott nyárfasort, a megszüntetett állomást, s a volt-nincs, elpárolgott, szélnek eresztett tavat.

Annyira nem tetszett az első hivatalos fotó a norvég királyi háznak a 30 éves Martha Louise hercegnő és az egy évvel fiatalabb,
polgári származású férjének, a
29 esztendős Ari Behn-nek esküvőjéről, hogy kemény elhatározással bezúzatta a képet. „Japán
turisták jobban csinálták volna"
- bírálta a fényképet készítő fotóügynökség munká|át egy szakmabeli, Dag Thorenfeldt fényképész. A szakértői szemek kifogásolták egyebek közt, hogy a jegyespár csupán lds pontként látható a viszonylag nagy teremben, a háttérben a végletekig idegesítő mintázatú faltapéta hívja
fel magára a figyelmet, emellett a
képen látható egy félig nyitva hagyott ajtó és egy széktámlára hanyagul odadobott sál is. Ráadásként - minő véletlen! - a hercegnő három méter hosszú menyasszonyi fátylának egy darabját
levágták - a képen. Szerencsére
nem csak egy felvételt készített a
kritizált ügynökség, bár - fényképész vélemények szerint - a másodjára nyilvánosságra hozott hivatalos fotó sem sokkal jobb az
elsőnél - olvasható a dpa jelentésében.

Szervkereskedőlánc
KABUL (MTI)

Három olyan gyermekrablót tartóztatott le Kabulban az afgán
rendőrség, aki egy külföldi kapcsolatokat ápoló, emberi szervekkel kereskedő hálózatnak
dolgozott. A Bahtar hírügynökség jelentése szerint a három felnőttet - két nőt és egy férfit azután vették őrizetbe, hogy
azok több gyereket, szervkereskedelem céljából elraboltak. A

Katonai
álcázás
LONDON (MTI)

Katonai segítséget kértek a fészekrabló tojástolvajok ellen a
brit természetvédők: őfelsége
hadseregének
legrettegettebb
egységéhez, a gurkhákhoz fordultak. Persze nem fog őrt állni
minden egyes fészek alatt
Az orosz Okszana Fjodorova hódította el a világszépe címet a Pu- egy-egy gurkha, nem ezt kéri tőerto Ricában megrendezett világszépségversenyen. A második he- lük a brit királyi madárvédő tárlyen panamai, míg a harmadikon kínai lány végzett. Okszana saság (RSPB), és még csak nem is
szentpétervári, rendőrként dolgozik és jogásznak készül. A király- azt, hogy adják kölcsön hínőnek kijáró gyémántkoronát a tavalyi győztes Pucrto Rico-i De- res-hírhedt kukri tőrjeikét. Azt
nisc Quinones helyezte a fejére.
MTI Telefotó/AI'/Lynne Sladky) szeretnék a madárvédők, ha a
nepáli származású katonák képeznék ki őket az álcázás, rejtőzködés fortélyaira. A szervezet
szóvivője szerint a gurkhák bázisa ideális helyen fekszik ahhoz,
hogy segítsenek olyan ritka maeszközölni
Hágában
a
gép
elenBUENOS AIRES (MTI)
gedését, az adósságot részletek- darak megóvásában, mint a barArgentin elnöki repülőgépet fog- ben szándékozik kiegyenlíteni na réti héja. Jobb kiképzőket
laltak Ic államadósság miatt Hol- úgy, hogy első részlétként 300 nem is találhattak volna...
landiában. Az argentin külügy- ezer dollárt fizet. Az AFP jelentéminisztérium
megerősítette, se az esettel kapcsolatban rámuhogy a Tangó 03 jelzésű gépet tat: Carlos Mencm volt argentin
2,07 millió eurónak megfelelő elnök 1989 és 1999 közötti patartozás fejében foglalták le a zarlására jó példa, hogy ezen idő A Szerencsejáték RészvénytársaFolckcr repülőgépgyártó cég biz- alatt nem kevesebb, mint három ság tájékoztatása szerint a 22.
tosító társaságának felkérésére. Tangó elnöki repülőgépet vásá- heti Skandináv lottó nyereméAz 1968-ban gyártott elnöki re- rolt Buenos Aires, amelyek közül nyei a következők. A telitalálatos
pülőgép egy hónappal ezelőtt ér-" a legdrágább, a Tangó 01 (egy szelvényre 68 millió 777 ezer
kezett Hollandiába generáljaví- Boeing 757-23A) „csekélységbe" 532; a hattalálatosokra 198 ezer
tásra. A La Nacion című lap érte- - nem kevesebb, mint 66 millió 864; az ötösökre 4658; a négyesülése szerint, miután az argen- dollárjába került az argentin sekre 843 forintot fizetnek a
tin kormány hiába próbálta ki- kincstárnak.
nyerteseknek.

Lefoglalt elnöki gép

Telitalálat!

Elvarázsolt kazetták
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Napos, száraz, szeles idő
Készítette:

OSLO (MTI)
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Otasz és német konyhák.

Enteriőr lakberendezés
a Belvárosi híd lábánál a liget mellett

j

Még Harry Pottert is tökéletesen
elvarázsolt Harry Potteres videokazetták bukkantak fel Uj-Zélandon: nem látható rajtuk senki
és semmi. A videokazettákból jó
páran vettek, és cseppet sem
enyhítette otthoni bosszúságukat, hogy az árusító boltok eladói

boszorkányöltözékben szolgáltak a „varázslatos" portékával. A
Harry Potter videók terjesztését
intéző Warner cég azonban semmi boszorkányságot nem lát az
üres kazetták forgalmazásában.
„Valami hiba csúszott nálunk a
minőségellenőrzésbe" - magya
rázta evilágiasan a ".'JJ^fcwBW?'
szóvivője a ddkféVmtb
iUorrt

bűnügyi rendőrség konyhakéseket, egy pisztolyt és egy fejszét
foglalt le egy negyedik gyerekrabló házában, aki azonban elmenekült. A nyomozók egy olyan 12
éves fiú vallomása alapján bukkantak a bűnözők nyomára, aki,
miután áprilisban elrabolták, elszökött fogvatartóitól. A rendőrségi forrásokra hivatkozó Bahtar
szerint a gyerekeket elrablásuk
után a szomszédos országokba
szállították.

A kiadós záporokat,zivatarokat okozó nedves légöivény elhagyta térségünket nyomában szárazlevegóérkezik,ezértnaposidőlesz,aszélcsaklassangyengűl.
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További kilátások
Továbbra is nagyrészt száraz, mérsékelten meleg levegő érkezik térségünkbe,
emiatt sok napsütésre számíthatunk Az időnként erősebben megnövekvő gomolytelhőzetből legföljebbnéhol alakul ki futó zápor. Aszél tovább mérséklődik.
Vasárnap

Max:26°
Mn:13°
Napos

Max2S°
Mn:14°
Napos

0

iii'iiríi
Hotro

o

Szombat

Kedd

te
Max:26
MlnJ.3
Változó

Max:26
Mbi:14°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 134 cm (hőfoka 21.8 C ), Csongrádnál -11 cm,
Mindszentnél 62 cm. A Maros Makónál - 3 0 cm.
A Nap kel: 4.52, nyugszik: 20.32. A Hold kel: -, nyugszik: 9.16.

Medvekannibalizmus
KAMCSATKA (MTI)

Holló a hollónak nem vájja ki a
szemét, nyugodtan alhatnak egymás társaságában. A medvék
helyzete már nem ilyen megnyugtató: Kamcsatkán az idei taANGÉLA, PETRONELLA
A latin Angelus férfinév női párja vasszal több medve nem ébredt
az Angéla név. A görög angelosz fel téli álmából, mert megette őt
szóból ered, jelentése: angyal, egy másik medve. A kamcsatkai
követ, hírvivő. Petronella a latin vadőrök rég tudják, hogy a medPetronius férfinév női párja, je- vék tavasszal, a téli álomból fellentése: a Petrónius nemzetség- ébredést követően, morcosak és
ből való. A latin név etruszk szár- támadó hajlamúak. Ujabban
mazású, alapszavának jelentése: azonban négy konkrét esetet is
kő, szikla, edzett férfi. Más véle- leírtak, amikor a korábban ébremény szerint a latin petro szár- dő, nagyobb termetű hím medmazéka és jelentése: ürü. Egyéb vék „reggelire" a leginkább kezük
névnapok: Aldó, Angyalka, Her- (mancsuk) ügyében fekvő megolmina, Mária, Marietta, Matild,
Metella, Nilla, Noé, Petrónia,
Petróniusz, Roland, Tilda, Vaszilia.

ISTEN ELTESSE!

dást választották: rátámadták a
barlangban még alvó nőstényekre. Három eset a mackóhölgy halálával végződött, a negyedikben
a vadőrök még időben közbeléptek. A vadőröket azért aggasztja a
medvék kannibalizmusa, mert
minden mackóhölgy halála 2-3
bocs pusztulását vonja magával,
s veszélybe kerülhet az állomány
egészséges ütemű, egyenletes fiatalodása - írta az ITAR-TASZSZ.
Mindenesetre a vadászok, vadőrök és erdészek a kirándulóévad
kezdetével éberségre szólítják fel
a természetjárókat: a medvék
egymásra csak nagyritkán jelentenek veszélyt, de az emberekre
folyamatosan.

Gyorsrepülő kacsa

A NAP VICCE
A falusi kakas a körúton sétálva
meglát egy grillsütőt. Kegyesen
odafordul s megkérdezi:
- Mi van, lányok? Szolárium?

GLUCKSTADT (MTI)

Gyorsrepülésen kaptak a németországi Glückstadtban egy kacsát, amely kilenc kilométerrel
túlszárnyalta a városban megengedett óránkénti 30 kilométeres
sebességhatárt. A szabálytalan-

kodó szárnyas néhány centiméterrel a föld fölött repült, amikor
lencsevégre kapta egy traffipax.
A rendőrség szóvivője szerint a
kacsa pontos repülési sebességét
az állat viharos szárnycsapkodása miatt nem lehetett megállapítani - írta az AFP.

Kínok kínja lehet e helyzet
2
3
4
5
VÍZSZINTES: 1. Italo Svevo olasz regényíró (1861-1928) gondolata. 11. E helyre folyatja. 12.... Taylor (filmcsillag). 13. Az USA
űrkutatási hivatala. 14. Némán tud! 15. Ősi pengetős hangszer, L
a költői tevékenység jelképe. 16. Számnév. 17. Norvég, német •
13
és olasz autójel. 19. Költő, lapszerkesztő, a Nemzeti Színház
igazgatója (József, + 1 8 5 8 ) . 20. Gyakori fém. 22.1.T.R 24. Idős 16
16
bácsi. 25. A vsz. 1. sor folytatása. 27. Elismerő, rajongó tiszte1
let. 29. Itt, népiesen. 32. Átmérő része! 33.... baba és a negy- 20
21
ven rabló. 34. Élhetetlen, ügyefogyott. 35. Napszak. 37. AAA!
*
38. Lenti helyen. 39. Szürkének tart. 40. Sötétedéskor. 42. ... 25
E
Blas (LeSage pikareszk regénye). 43. Postai küldemény jelzője
lehet.
L •
R
FÜGGŐLEGES: 2. Ifjú. 3. Nádszál része! 4. Francia férfinév. 5. 29 30
31
Dönteni kezd! 6. A szervezet által termelt védőanyag. 7. Limi•
ted, röv. 8. Osli határai! 9. Kőolajat tartalmazó márga. 10. Gyöt- 34
rő. 13. A gondolat befejezése. 15.... an der Thaya (osztrák városka). 18.... jockey; lemezlovas. 21. A görvély (nyaki nyirok- 36
csomódaganat) orvosi neve. 23. Sétány, sétatér.26. Királyi ud•
varok merev szabályzata. 28. A nála mélyebben levő helyen. 42
30. Kősó. 31. Elek! 36.... Vilmos (svájci mondai hős). 39. Vég41. Fanyar erdei gyümölcs. 43. Páratlan adás!
F
4
jele.
'KI rejtvényünk helyes megfejtése: Nyilazó harcos ritkán ad le figyelmeztető lövést.
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