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Nálunk volt a legmelegebb, a hőség miatt egyre többen elájulhatnak
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ENGEDELYEZETT
TÜNTETÉSEK
Mára két, holnapra egy tüntetést
jelentettek be civil szervezetek a
fővárosban. A BRFK tudomásul
vette a bejelentéseket és biztosítani fogja ezeket a budapesti rendezvényeket a Március 15-e, a
Kossuth és a Köztársaság téren.
2. oldal

Kánikula tombol az országban
A héten tovább tart a kánikula.
A forróságban több a dolga a
mentősöknek, valamint a tisztiorvosi szolgálatok munkatársainak, és a kereskedők is megérzik a meleget, jelentősen
emelkedik a klímaberendezések utáni érdeklődés.

FOSZLÓBAN
A SZEGEDÉRT EGYESÜLET
A jelekből ítélve ketté is szakadhat a Szegedért Egyesület. A tegnapi, személyeskedésektől sem
mentes sajtótájékoztatón Fritz
Péter, korábbi szocialista honatya bejelentette, hogy nem indul az őszi polgármesteri választáson az egyesület színeiben.
3. oldal

MUNKATÁRSUNKTÓL
Az országban tegnap Szegeden
mérték a legmagasabb hőmérsékletet. A hőmérő higanyszála
37 Celsius-fokig kúszott. Az elmúlt öt év azonos időszakához
hasonlítva ilyen meleg még n e m
volt térségünkben. A meteorológusok szerint az elkövetkezendő
napokban sem lesz jelentősebb
változás időjárásunkban, tovább
tart a kánikula..
A szinte sivatagi forróság a
mentősöknek is több munkát ad,
legtöbbször ájuláshoz riasztják
őket. A mentőorvos szerint ha
marad a meleg, megnövekszik a
rosszullétek száma. A negyven
fok körüli hőmérséklettől nemcsak a betegek, hanem mindenki
szenved.
A megyéi tisztiorvosi szolgálatok munkatársai azt tapasztalják, hogy ilyenkor a legtöbb probléma az ételek tárolásával, szállításával van. Ezért különös figyelmet fordítanak a hűtőberendezések ellenőrzésére is.
Átlagosan mintegy 10-15 százalékkal nő a klímaberendezések
és a ventillátorok vásárlása. Az
üzletek kánikula idejére időzítik
akcióikat.

NÉPSZERŰ A LOVÁRI
A lovári cigány nyelv egyre népszerűbb az egyetemisták körében. E nyelvből tavaly országosan mintegy kétezren vizsgáztak
le sikeresen. Szegeden a Gandhinyelvstúdió indított intenzív
nyelvtanfolyamot.
7 . oldal
MINDENKIN LEHET
SEGÍTENI
Alig van olyan kórkép, amin
nem lehet segíteni. Ezt vallja
Hartai Tamás fül-orr-gégész
szakorvos, akit a Semmelweisnap alkalmából a hódmezővásárhelyi Erzsébet-kórház osztályvezetőjévé neveztek ki.
7 . oldal
KEZDŐDHET
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG
Hét nap múlva kezdődik Szegeden a síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokság. Kerekes Péter, az
Eb szervezőbizottságának koordinációs helyettese szerint
Csongrád megye székhelyén
minden készen áll a nagy verseny kezdésére.
14. oldal
www.delmagyar.hu
02160
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A Hajlat utcai bölcsődében az apróságok is élvezik a hűsítő vízsugarakat ebben a melegben.

Fotó: Kamok Csaba

Összeállításunk a 3. oldalon

Pénzt ér a Medgyessy-információ Ősztől kávézhatunk
a nagyvirágban

Kemény, de korrekt vizsgálatot ígér Balogh László
szegedi honatya a Medgyessy Péter titkosszolgálati múltját vizsgáló bizottság elnöke. Az MDF-es
képviselő n e m tagadta: akár pénzt is hajlandók
adni a miniszterelnök múltját feltáró bizonyítékokért. A testület a jövő héten hétfőn ül először
össze. A politikus leszögezte, amennyiben n e m
fejezik be a vizsgálatot augusztus 15-ig, új mun-

kacsoport felállítását fogja kezdeményezni. Balogh László lesz ma este hat órakor a vezérszónoka az MDF szegedi, szavazatok újraszámlálását
követelő demonstrációjának, az Aradi vértanúk
terén. Szerinte erre azért van szükség, mert a
mostani kormány megfélelmlíti az embereket.
Részletek a 3. oldalon

Mázsás súlyok és barokk furulya
Mivel tölthetné leghasznosabban
a szabadidejét egy olyan asszony,
aki mondjuk barokk furulyát és
zeneelméletet tanít egy általános
iskolában? A szegedi Szabóné
Nagy Bernadett a Testnevelési
Egyetem erőemelő szakán tanul,
fitneszedző, sőt, naponta több
tonna súlyt megmozgat az edzéseken. A húszonkét éves hölgy
immár az öreg kontinens egyik
legerősebb hölgye - a közelmúltban Balatonlellén az erőemelő juniorok Európa-bajnokságán súlycsoportjában második lett. Ha
már a súlycsoportnál tartunk: a
160 centi magas Bernadett mindössze 48-49 kiló. S a törékeny alkatú hölgy 75 kilóval a vállán guggolt le, s állt fel a versenyen, míg a
felhúzás után 105 kiló állt a neve
mellett. Parádés teljesítmény, különösen, ha hozzátesszük: Szabóné egy korábbi sérülése miatt sántikálva lépett a dobogóra.
Szabóné Nagy Bernadett edzés közben.

Fotó: Miskolczi Róbert

Bővebben a Sziluettben

Fagylaltszezon a kis Virágban.
Három éve nem fogadja a vendégeket az ország egyik legpatinásabb cukrászdája: a szegedi nagy
Virág. A Klauzál téri cukrászda
felújítását tavaly kezdték el. Az
ilyenkor szükséges földmunkák,
alapozás, szigetelés, új helyiségek
kialakítása során az üzemeltetőnek állandóan egyeztetnie kellett,
ez az épület ugyanis műemléki

Fotó: Kamok Csaba
védettség alatt áll. A munkálatok
során a Zöld Szalon, valamint a
Klauzál téri szalon menyezetén
értékes díszítőfestést találtak,
amelynek a megőrzése, illetve
konzerválása újabb feladat a beruházónak. Ősszel már vendégeket
szeretnének fogadni a Virágban!
írásunk a 4. oldalon
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Dániában az EU-ról
KOPPENHAGA (MTI)
Az Európai Unió soros elnöke,
Anders Fogh Rasmussen
dán
kormányfő és Medgyessy Péter
miniszterelnök Koppenhágában
teljes egyetértésre jutott abban,
hogy az EU-csatlakozási tárgyalásokat az év végéig le lehet és le
is kell zárni a tagjelöltekkel.
Marienborgban, a dán miniszterelnöki rezidencián
tartott
megbeszélésen a befejező szakaszukhoz érkezett bővítési tárgyalások még nyitott kérdései álltak
a középpontban.
A megbeszélés után tartott közös sajtóértekezleten Rasmussen
nagy elismeréssel szólt Magyarország felkészüléséről.
Bizonyosra vette, hogy a hátralevő időben megoldást lehet találni a tárgyalásokon a még tisztázatlan kérdésekre.
Medgyessy rámutatott, hogy a
következő hónapok tárgyalásain

múlik, milyen feltételekkel kerül
be Magyarország az EU-ba.
Rasmussen kifejtette, hogy a bővítést nem szabad függővé tenni
a közös mezőgazdasági politika
jövőjétől.
A bővítés történelmi esélyt kínál Európa újraegyesítésére, és
ezt az esélyt nem boríthatják árnyékba a költségvetés és a mezőgazdasági politika körüli technikai viták.
Hangoztatta, hogy a halogatásnak semmi értelme, mert amit
nem lehet megoldani 2002-ben,
azt 2003-ban még nehezebb lenne.
Dánia reméli, hogy mind a 10
tagjelölt országgal befejezheti a
tárgyalásokat az év végére. Ha
egyes tagjelöltek mégsem tudnak
addig minden vitás kérdést lezárni, az elnökség szerint a többieket nem szabad várakoztatni miattuk, le kell zárni velük a tárgyalásokat.

-
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Újabb megmozdulásokat rendeznek a polgári körök a fővárosban

Engedélyezett tüntetések
Egy héttel az első, Erzsébet hídi
és Kossuth téri, törvényellenes
demonstráció után újabb tüntetésekre készülnek a polgári
körök.

BUDAPEST (MTI)
Csütörtökre két, péntekre egy
tüntetést jelentettek be civil
szervezetek, illetve magánszemélyek a fővárosban; a BRFK tudomásul vette a bejelentéseket,
és biztosítja a rendezvényeket. A
BRFK sajtóügyeletese elmondta:
a polgári körök bejelentése sze-

rint csütörtökön tartanak „politikai nagygyűlést a magyar demokráciáért" a Március 15. téren, ahová 5-10 ezer főt várnak.
A Nemzeti Szervezetek Szövetségének bejelentése szerint az országgyűlési választásokon leadott szavazatok újraszámlálása
céljából csütörtökön a Kossuth
téren lesz megmozdulás, ahol
10-12 ezer részvevőre számítanak a szervezők. A pénteki napra
magánszemélyek jeleztek egy
3-4 ezer fős megmozdulást a
Köztársaság térre szintén a szavazatok újraszámlálása céljából.

A rendőrség mindhárom bejelentést tudomásul vette. Arra a kérdésre, hány rendőr biztosítja
majd a demonstrációt, a BRFK
ügyeletese úgy válaszolt: ez az
adat titkos, ilyen esetekben a
rendőrség mindig a résztvevők
számának megfelelően jár el.
A magukat Magyar Rezervát u m csoportként emlegető jobboldali szimpatizánsok több megmozdulást szerveztek a Kossuth
téren, szerintük csak Budapesten
legalább nyolc helyszínen tüntetnek majd.
Információk szerűit nem csu-

Vizsgálják a politikai elitet

Felfüggesztették a családi gazdaságok hitelkérelmét

Kimerült a keret
BUDAPEST (MTI)
Felfüggesztette a családi gazdaságok hitelkérelmeinek befogadását szerdán a Konzumbank Rt. közölte a pénzintézet többségi
tulajdonosa, a Magyar Fejlesztési
Bank kommunikációs igazgatósága közleményben az MTI-vel.
A felfüggesztés oka, hogy már
130 milliárd forintot is megha-

ladta az eddig befogadott kérelmek hiteligény-állománya, miközben az erre a célra rendelkezésre álló 100 milliárd forintos
keret nem léphető túl. A Magyar
Fejlesztési Bank, mint a Konzumbank többségi tulajdonosa,
olyan módon kívánja megújítani
a hitelelbírálás eljárási rendjét,
hogy valós üzleti finanszírozás
történhessen.

Gyalázkodó felirattal ellátott plakáthoz rögzített pokolgép robbant
szerdán a kalinyingrádi megyében fekvő Baltyijszk városban. A robbanás következtében életét vesztette az a férfi, aki megpróbálta eltávolítani a plakátot, egy közelben tartózkodó nő pedig súlyosan megsebesült. A tragédia az orosz haditengerészet támaszpontjának közelében történt. Egyelőre nem tudni, ki és miért tette ki a plakátot. Az
egyik verzió szerint bűnözők egymás közötti leszámolásáról van szó,
és a férfi csak vétlen áldozat volt. Más források szerint a plakát a balti-tengeri flotta egyik parancsnokát illette sértő szavakkal. Az utóbbi
néhány hét leforgása alatt több hasonló eset is történt Oroszországban, azzal a különbséggel, hogy akkor antiszemita jelszavakat hangoztató plakátok voltak kihelyezve. Két nappal ezelőtt Tomszk, május végén pedig Moszkva környékén robbant plakátbomba.

Mozgalmat indítottak becsületükért a szavazatszámlálók. A
névtelenségüket megtartó szavazatszámlálók úgy vélik, tisztességesen és jól dolgoztak. Az eddigi adatok szerint már több százan csatlakoztak a mozgalomhoz. Egy felhívást is közzé tettek,
amelyben visszautasítják, hogy
csalással vádolják őket.

RÖVIDEN
ELHALASZTOTT VOLÁN
DEMONSTRÁCIÓ
Szeptemberig elhalasztották a
július 10-ére, a tulajdonos ÁPV
Rt. székháza elé tervezett országos Volán-demonstrációt. Azért
döntöttek így, mert nem akarták,
hogy az alacsony bérek miatt tervezett demonstráció politikai
színezetet kapjon.
AKNÁBA ESETT, MEGHALT
Életét vesztette az az építőmunkás, aki több emelet magasságból aknába zuhant szerdán Budapest IX. kerületében, egy építkezésen.
BOMBA ROBBANT
ÚJVIDÉKEN
Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant szerda délelőtt Újvidéken, a
merényletben egy személy életét
vesztette. A pokolgépes merénylet Újvidék központjában történt, a városi rendőrkapitányság
közvetlen közelében.

Plakátbomba
Oroszországban
MOSZKVA (MTI)

pán Budapesten, hanem vidéki
nagyvárosokban is rendeznek
megmozdulásokat, ezekről azonban egyelőre n e m érkeztek hivatalos hirek.

Répássy Róbert és Mécs Imre az alakuló ülésen.
BUDAPEST (MTI)
Megtartotta alakuló ülését szerdán a rendszerváltás utáni „pohtikai elit" állambiztonsági tevékenységben való részvételének
tényeit és körülményeit vizsgáló
parlamenti bizottság. Az ülés
elején kiderült, hogy a szocialista
Simon Gábor nemzetbiztonsági
átvilágítása még nem történt
meg, ezért a paritásos bizottság

Fegyverzetellenőrzési tanfolyam hat ország katonáinak

Kecskeméti nyitott égbolt

ellenzéki tagjai felvetették: a testület ennek elkészültéig ne folytasson érdemi munkát. A grémiu m tagjai abban azonban megállapodtak: felkérik Mécs Imrét
(SZDSZ), a testület elnökét arra,
hogy a Miniszterelnöki Hivataltól kérje el az eddigi kormányok
tagjait tartalmazó hstát. Tóth
Károly (MSZP) javaslatot tett arra, hogy a lista ismeretében küldjenek levelet az érintetteknek is,

MTI Fotó: Soós Lajos VIZSGÁLAT A NÉGERVERŐ
RENDŐRÖKELLEN
akiknek fel kell ajánlani: kérhe- Emberi jogi aktivisták és egy Los
tik a bizottsági meghallgatást. A Angeles-i kerületi polgármester
kormánypártok a rendszerválto- kedden azt követelték, hogy
zás utáni első kormánnyal, míg mentsék fel állásából és állítsák
az ellenéki oldal a jelenlegivel bíróság elé azt a rendőrt, aki egy
kezdené az ellenőrzést. Répássy videofelvétel tanúsága szerint
Róbert (Fidesz) és Demeter Ervin brutáhsan bánt egy tizenéves fe(Fidesz) felvetette, hogy mit kez- kete bőrű fiúval.
denek azokkal az egykori kormánytagokkal, akik azóta elha- OROSHÁZI RABLÁS
láloztak, vagy már n e m számíta- Több milbó forintot lopott el
nak közszereplőknek.
Orosházán egy ismeretlen tettes
egy helyi szövetkezet pénztárosától szerdán. Az ismeretlen tettes,
a társa által vezetett nagy teljesítményű,
feltehetően
japán
gyártmányú, kék színű motorral
dán tüzet nyitottak egy 24 éves robogott el a helyszínről.
katonatisztre, aki később belehatlt sérüléseibe. A gázai inci- LEZUHANT KÉMREPÜLŐGÉP
denst követően a fasszer Arafat PAKISZTÁNBAN
vezette Fatah mozgalomhoz kö- A Pentagon névtelenül nyilatkotődő al-Aksza Mártírjainak Bri- zó tisztségviselőjének közlése
gádjai palesztin fegyveres szerve- szerint ez a második eset, hogy
zet közleményében arra figyel- Afganisztánban vagy környékén
meztette Ariel Sáron izraeli kor- a tavaly októberben kezdődött
mányfőt és George Bush ameri- terrorellenes háborúban lezukai elnököt, hogy hosszú palesz- hant amerikai, pilóta nélkülikémrepülőgép.
tin ellenállásra számíthatnak.

Izraeli összecsapások
JERUZSÁLEM (MTI)
Újabb izraeli-palesztin összecsapások voltak szerdán: Ciszjordániában egy palesztin, a Gázai
övezetben pedig egy izraeli katonatiszt vesztette életét. Náblusz
közelében, Aszkar menekülttáborban egy tizenkilenc éves palesztin életét oltották ki izraeli
fegyverek. A Gázai övezet déb részén palesztin fegyveresek szer-

Török
készültség
ANKARA (MTI)

Riadókészültségbe helyezték a
török rendőrséget, mert az amerikai hírszerzés értesülése szerint mérgező vegyi vagy biológiai
anyagot csempésztek az országba, s feltehetően az amerikai és
az orosz nagykövetség elleni támadásra készülnek. A CIA elképzelhetőnek tartja, hogy a 20
napon át ható anyag bevásárlóNemzetközi, „Nyitott égbolt" elnevezésű tanfolyamot szervezett a Fegyverzetellenőrzési Hivatal és központok, állomások korlátaihorvát társszerve a kecskeméti repülőtéren. Hat ország húsz katonája vesz részt az elméleti és gya- ra, illetve ajtókilincseire kenve
korlati képzésben.
.
MTI Fotó: Újvári Sándor okozhat tömeges mérgezést.

Ukrajna és a NATO
KIJEV (MTI)
A NATO bátorítja Ukrajnát euroatlanti integrációs törekvéseiben, de konkrét ígéretekről vagy
határidőkről a tagsággal, vagy
akár a tagsági cselekvési programra való jelentkezéssel kapcsolatban nem esett szó az
észak-atlanti szövetség George
Robertson főtitkár vezette küldöttségének háromnapos ukrajnai látogatásán. Elutazása előtt,
szerdán az ukrán főváros nemzetközi repülőterén
Anatolij
Zlenko ukrán külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján

George Robertson hangsúlyozta:
„Megvizsgáljuk, hogyan fejleszthetnénk tovább együttműködésünket. Ehhez valószínűleg új
dokumentumok vagy cselekvési
tervek kidolgozására lesz szükség, de egyelőre csak tanulmányozzuk ezt a lehetőséget." A
szövetség főtitkára sikeresnek
nevezte az Észak-atlanti Tanács
tagjainak
látogatását.
Mint
mondta, a NATO osztja azt az
álláspontot, hogy napjaink Ukrajnája az euroatlanti térségbe
vezető úton jár, és komolyan, határozottan követi ezt az irányvonalat.
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Szeged volt a legmelegebb, a kánikula miatt egyre többen elájulhatnak

Hőség tombol az országban
Az országban tegnap Szegeden
volt a legmelegebb, 37 fok. A
kánikulában egyre több a dolga
a mentősöknek. Az ANTSZ folyamatosan ellenőrzi a vendéglátóhelyeket és az élelmiszerboltokat. A melegben egyre több
ventilátor és légkondicionáló
berendezés fogy.
Az országban tegnap Szegeden
mérték a legmagasabb hőmérsékletet. Csongrád megye székhelyén 37 Celsius-fokot mutattak a hőmérők, Budapesten
34-et, Miskolcon pedig „csak"
33-at. Az elmúlt öt év azonos
időszakához viszonyítva tegnap
volt a legmelegebb Szegeden. Tavaly július 10-én 30, 2000-ben
27,1998-ban pedig csak 23 fokot
mértek a Tisza-parti városban.
Az Országos Meteorológiai
Szolgálat szegedi állomásának
előrejelzése szerint ezen a héten
jelentősebb változás nem lesz
megyénk időjárásában, marad a
kánikula. Átlagosan 34-35 Celsius-fokra kúszik fel majd a hőmérők higanyszála. Gyenge szél fújhat, esővel nem kell számolni.
Az időjárás-változás csak vasárnap késő délután, este várható.
Pár fokkal csökken a hőmérséklet és záporok, zivatarok is kialakulhatnak megyénkben.
Július közepe mindig a legforróbb. Többnyire tartja magát a
meleg, ritka a hirtelen időjárás-változás. A műholdfelvételek
szerint a héten hazánkat elkerülik a felhők. Európában csak
Franciaország fölött kavarognak
felhők, amiket a szél Skandinávia felé terel.

SZETEY ANDRAS

Fotó: Kamok Csaba

Ilyen forró napokon elkel a ventilátor.
A néhány héttel ezelőtti rekord
melegben 20 százalékkal több hívása volt a Csongrád megyei
mentőszolgálatnak, mint átlagos
napokon. A most visszatért kánikula első napjaiban még nem
emelkedett észrevehetően a hívások száma. Zentay Attila mentőfőorvos szerint, ha hosszú ideig tart a sivatagi hőség, akkor
várható a rosszullétek számának
emelkedése. A meleg napokban
legtöbbször ájuláshoz riasztják a
mentőket.
A Szegedi Tudományegyetem
belgyógyászati intenzív osztá-

lyán évek óta van légkondicionálás, ez nélkülözhetetlen, hiszen
az üvegfallal körülvett, úgynevezett körintenzíven az üvegházhatás miatt akár 50 fok is lehetne
klímaberendezés nélkül. Az osztályon jelenleg zajló felújítási
munkák miatt most ideiglenes
helyen, a belklinika egyik szintén légkondicionált kórtermében
helyezték el a betegeket. Az intenzív osztály vezetője, Rudas
László docens egyébként nem
szívesen beszél arról, hogy a szívérrendszeri betegeket veszélyezteti legjobban a kánikula, mert

A FORROSAGBAN KELENDŐK A KLIMAK
Az elviselhetetlen forróság miatt egyre többen
szeretnének klímát vagy ventilátort vásárolni.
Átlagosan 10-15 százalékkal nő ilyenkor Csongrád megyében a kellemesebb hőmérsékletet biztosító berendezések vásárlása. A hipermarketekben, nagyobb áruházakban minden árfekvésű
klímát vesznek és visznek, míg a félmillió forintosat is. N e m mindenki engedheti meg magának, hogy drága berendezést vásároljon. Termé-

szetesen a néhány ezer forintos ventilátorokból
is kánikulában adják el a legtöbbet.
Klímák forgalmazásával és felszerelésével foglalkozó cégeknél is ilyenkor van a csúcs. Az üzletekben a legmelegebb napokra időzítik a különféle akciókat. A vásárlók többsége szinte napokon
belül már a lakásában akarja élvezni a kellemes
hőmérsékletet. A szerelők n e m győzik a munkát.

mint mondja: ezt a negyven fok
körüli hőséget mindenki megszenvedi. Több orvos állítja, a
beteg emberek, kivált a szívbetegek ilyenkor minden óvintézkedést megtesznek saját védelmük
érdekében.
A megyei ÁNTSZ munkatársai
az idegenforgalmi időszakban,
függetlenül a hőmérséklettől folyamatosan ellenőrzik az éttermeket, a közétkeztető helyeket, a
szabadtéri rendezvényekhez kitelepült büféket, valamint az élelmiszerboltokat.
Az
élelmezés-egészségügyi ellenőrök tapasztalatai szerint a legtöbb probléma a hűtőtárolással és az ételszállítással van. A szakemberek
különös figyelmet fordítanak az
élelmiszertermékek szavatossági
idejére, s minőségvédelmi bírságot rónak ki, ha lejárt határidejű
élelmiszert találnak.
Szegeden
legutóbb
június
28-án volt nagyszabású ellenőrzés, amelynek során 18 szegedi
élelmiszerboltban
vizsgálták,
árulnak-e lejárt határidejű terméket, 11 ilyen árut találtak.
K. K.-K. T.

Balogh László lesz a ma esti demonstráció szónoka

Szavazatokról a vértanúk terén
Demonstrációt tart ma este hat
órakor áz Aradi vértanúk terén
az M D F szegedi szervezete. A
szónokot, Balogh László országgyűlési képviselőt a rendezvény
céljairól kérdeztük.
- A párt városi elnöke szerint a
szavazatok
újraszámolása
miatt tüntetnek. A demokrata fórum megkérdőjelezi a választások eredményét 7
- Nem. A Magyar Demokrata
Fórum a választások eredményét
meg n e m kérdő jelezve azt mondja, hogy a jelenlegi társadalmi feszültségek nagyban csökkenthetők lennének egyetlen aktussal, a
szavazatok újraszámlálásával.
- Újraszámolták,
mindenütt,
ahol kétségek merültek fel.
- A listás szavazatokat n e m
számolták újra, lesöpörték az ellenzék előterjesztését, amelyet
elfogadva pedig törvényes úton
lehetett volna megejteni az újraszámlálást. De nem ez lesz a demonstrációnk fő célja.
- Hanem 7
- Álljt mondani a megfélemlítésnek. A minapi budapesti tüntetésen olyan rendőri atrocitások
történtek, amilyenekre húsz éve
nem volt példa ebben az országban, nevezetesen, hogy újságírókat verjenek és tartóztassanak le.
Ilyet még Milosevics se csinált!
A Hét riporterét úgy tartották
fogva, hogy n e m közölték, tanú
vagy vádlott. Az MDF elismeri,
hogy az a tüntetés n e m volt törvényes, de szolidáris a megvert

Érted vagy
ellened

és megfélemlített emberekkel.
Mi azért demonstrálunk Szegeden, egyébként hatodik éve most
először, hogy
megmutassuk:
n e m hagyjuk megfélemlíteni
magunkat.
- Az Erzsébet hídon a rendőrök mintha jobban féltek volna
a tüntetőktől, mint fordítva...
- Jellemző, hogy a taxisblokád
idején - amikor egyébként az
MDF azt képviselte, hogy nem
szabad rendőri erőszakot alkalmazni, pedig a blokád törvénytelen volt - az újságírók a tüntetőkkel voltak szolidárisak! Most
meg az újságírókat is verő rendőrökkel?
- Nem sok köze van egymáshoz a taxisblokádnak
és az Erzsébet hídon történteknek,
de
nem ez a témánk. Meghívták a
polgári köröket is az Aradi vértanúk terére 7
- Erre is válaszolok, de még
mindig nem jutottunk el a demonstrációnk fő céljához. A sze-

tokvalamennyi adata a KGB-hez
került.
- Nem kellene az
ítélkezéssel
megvárni az ön által
vezetett
bizottság munkájának
végeredményét7
- Objektív vizsgálat lesz, ezt
megígérem.
- És addig is tüntetnek 7
- Most tüntetünk, még egyszer
mondom, hat év után először.
- Nem tart attól, hogy összemosódik így az MDF a politikai
szélsőségekkel 7
- A kérdésfeltevést is visszautasítom. Az MDF nyugodt,
konzervatív erő, mentes minden
Balogh László: objektív vizsgá- szélsőségességtől. És hogy az
lat lesz.
Fotó: Schmidt Andrea előbbi kérdésre is válaszoljak, a
demonstrációra
meghívtunk
gedi tüntetés Medgyessyről szól, mindenkit, aki n e m akarja, hogy
arról, hogy nem nyugodhatunk a Kádár-rendszer szt-tisztje lebele, hogy az ország miniszterel- gyen az ország miniszterelnöke,
nöke egy olyan ember, aki az ide- aki nem akar félni, és akit meggen megszállás alatt lévő ország nyugtatna a szavazatok újratitkosszolgálati tisztje volt. Mint számlálása.
tudjuk, az akkori titkosszolgálaS. E.

G A Z D A K O R O K TILTAKOZASA
A Csongrád megyei gazdakörök keddi együttes
ülésükön határoztak az országos vezetőség által
kezdeményezett tiltakozó megmozdulásról. Ennek lényege, hogy mivel a kormány által javasolt
mezőgazdasági tárgyú törvénymódosításokkal
n e m értenek egyet, július 15-én, hétfőn félpályás
útlezárással tiltakoznak.
A Csongrád megyeiek - kedden hozott döntésük értelmében - egyöntetűen támogatják az
országos vezetőség állásfoglalását, s hétfőn ki-

vonulnak a röszkei, a nagylaki határátkelőhely
elé, valamint az E5-ös országút szegedi bevezető szakaszára és félpályás útlezárással tiltakoznak az általuk kifogásolt módosítási javaslatok
ellen.
„Eredeti célunk, hogy felhívjuk a.kormány és a
közvélemény figyelmét a mezőgazdaságot hátrányos helyzetbe hozó javaslatokra, s ennek érdekében folytatunk békés tüntetést", mondják a
gazdakörök képviselői.

Szegedért Egyesület.
Az elnevezés kétségkívül szép. Már-már pátoszos. Egy társaság,
amely közösen, szeretett városáért dolgozik. Számomra
ennyit
jelent. Ám mióta tisztes távolból követem e - politikai 7, társadalmi7 - szervezet működését, sok pozitívumot nem
tapasztaltam.
A jó szándékot véletlenül sem szeretném elvitatni, de nézzük a
tényeket!
A Szegedért Egyesület vezetősége többször, több fórumon hangoztatta a jelenlegi városvezetés alkalmatlanságát.
A Bartha
László irányította, tagadhatatlan eredményeket maga mögött tudó önkormányzatot jó néhányszor feljelentette, hol egy-egy képviselőt, hol többet egyszerre. Árnyékot vetett - csak kapásból Bartha László, Tímár László, Török Csaba és Katona András nevére. A vádak egyetlen esetben sem jutottak el elmarasztaló bírósági ítéletig sőt tárgyalásig sem.
Ugyanakkor egyéb „vívmányokra" nem nagyon emlékszem az
egyesülettel kapcsolatosan. Nem rendeztek jelentós visszhanggal
járó eseményeket, nem álltak élen a nemes ügyekért adakozók
hstáján, de még csak a különböző, nagyszabású városi rendezvényeken is csak elvétve képviseltették
magukat.
Persze, a visszahúzódás és a feljelentósdi is a
véleményalkotás
egyformája, ám ilyen névvel, mint a „Szegedért Egyesület" azért
mégis mást, többet vár az ember.
Most, a helyhatósági választásokra készülve egyre többet hallottunk az egyesületről. Előbb azt, hogy a szociahstákkal karöltve kívánják leváltani a Fidesz-vezetésű önkormányzatot.
Aztán azt,
hogy alpolgármesteri posztot kérnek, meg hogy több körzetben
győzelmi eséllyel indulnak majd ősszel.
Később kiderült: a baloldal nem kér az egyesületből. Jól megvan
nélküle is. A jobboldal, ugye, érthetően szóba se jött. Az elhanyagolható közép, a Centrum, kijelentette, balra tart. Akkor mi lesz
veled, Szegedért 7 Gyorsan bedobták a jól ismert,
korábbi
MSZP-politikus, Fritz Péter nevét lehetséges
polgármesterjelöltként.
A történet folytatása a fentiek tükrében nem meglepő. Fritz Péter bejelentette, már esze ágában sincs harcba szállni a polgármesteriposztért.
Az egyesület elnöksége kettészakadt, Csapó Balázs elnök a lemondást fontolgatja, a tagságnak meg fogalma
sincs, hogyan tovább.
Itt tart a tragikomikus történet. És ami engem leginkább zavar:
miért kell mindebbe belekeverni a „Szegedért" szót 7

Fritz Péter nem vállalja a polgármester-jelöltséget

Kettészakadhat
a Szegedért Egyesület

Személyeskedéstől sem mentes,
szokatlanul hosszú, csaknem
kétórás sajtótájékoztatón jelentette be tegnap Fritz Péter, hogy
nem indul az őszi önkormányzati választásokon a Szegedért
Egyesület polgármesterjelöltjeként.
Lapunkban beszámoltunk arról,
hogy kedden a Szegedért Egyesület (SZE) jelenlegi és korábbi elnökségi tagjai közül hatan titkos
ülést tartottak egyebek mellett
azzal a céllal, hogy Csapó Balázs
elnököt háttérbe szorítsák. Az
SZE székházában tegnap megtartott csaknem kétórás sajtótájékoztatón megjelentek a titkos
ülés résztvevői is. Csapó Balázs
az előre meghirdetett forgatókönyv szerint beszélt az egyesület helyhatósági választásokra
kidolgozott stratégiájáról és Fritz
Péter egykori szocialista országgyűlési képviselő személyében
bemutatta az SZE polgármesterjelöltjét. Ugyanakkor harmadik
napirendi pontként szólt a n e m
hivatalos elnökségi ülésről. Az
elnök elmondta, hogy még februárban együttműködési megállapodást írtak alá az MSZP helyi
szervezetével az országgyűlési és
helyhatósági választásokkal kapcsolatosan, amit a szocialisták
n e m tartottak be. Elhangzott: a
parlamenti választások után az
MSZP folyamatosan halogatta
az egyeztetések időpontját, majd
amikor tárgyalóasztalhoz ültek a
felek, a szocialisták elfogadhatatlan és az eredeti megállapodásnak ellentmondó feltételeket
szabtak.
Csapó mindezt úgy jellemezte,
hogy „hiába akartak ők házasodni, amikor az ara kézzel-lábbal
tiltakozott az esküvő ellen". A
több hónapig tartó tárgyalássorozat végén úgy döntött az SZE elnöksége, hogy önálló képviselőjelölteket állít, és önállóan jelöl
polgármestert Fritz Péter szemé-

lyében. Mert, mint mondta, „nagyon szerencsétlen dolognak tartaná, ha Szeged városa csak a B.
Lászlók közül választhatna polgármestert".
Az egykori szocialista parlamenti képviselő, volt MSZP megyei elnök - aki februárban felfüggesztette párttagságát - hangsúlyozta a tájékoztatón, hogy
senki ellen nem akar harcolni.
Látva az egyesületen belüli széthúzást és megosztottságot, jelen
körülmények között n e m vállalja a polgármester-jelöltséget.
Fritz Péter arra kérte az elnökség
tagjait, hogy üljenek le egymással és beszéljék meg újra a dolgokat. Azt is bejelentette, kérte az
MSZP helyi vezetőit, hogy tárgyaljanak újra az egyesülettel,
mert a négypárti megállapodás
hiányos az egyesület nélkül.
Csapó elmondta még, Szondi Ildikó hazudott, amikor azt nyilatkozta, hogy az elnök sokszor
nem az elnökség által elfogadott
álláspontot közölte a nyilvánossággal, hanem saját véleményét.
A tájékoztató végén n e m csupán a sajtó munkatársai, de a titkos ülés résztvevői - köztük
Szondi Ildikó elnökségi tag - is
szerettek volna kérdezni, reagálni az elhangzottakra, ám Csapó
Balázs először n e m adta meg a
szót Szondinak. Később Szondi
és Ábrahám László volt elnökségi tag is elmondta a véleményét a
kialakult helyzetről. Mindketten
azt hangsúlyozták: az SZE-nek
továbbra is képviselnie kell a civil eszméket, ugyanakkor kompromisszumkészebbnek kell mutatkoznia a tárgyalásokon. Szondi közölte: ha Csapó nem tud
változtatni a stílusán, akkor ne
vezesse tovább az egyesületet.
Csapó Balázs n e m tudott arra
az újságírói kérdésre válaszolni,
hogy ezek után kettészakad-e az
egyesület, illetve lemond-e az elnöki posztról.
SZ. c . s z .
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Szenzációs díszítőfestést találtak a patinás cukrászdában

Ismét Szegeden az Eötvös Cirkusz

A legenda tovább él

Ősszel nyithat a Virág

A világhírű Eötvös Cirkusz pénteken érkezik Szegedre. A fennállásának tizedik évfordulóját ü n n e p l ő társulat műsorát a januárban elhunyt Eötvös Gábor emlékére ajánlja.
Szegedi szereplése idején, fennállásának 10. évfordulója alkalmából
ajándékkal kedveskedik mindenkinek az Eötvös Cirkusz. A július
12-től, szombattól kezdődő előadás-sorozatra egy jeggyel két személy
léphet be. A műsort a társulat az idén elhunyt Eötvös Gábor emlékére
ajánlja. A családi hagyományt, a világszerte ismert „Van másik!" produkciót a nézők i f j . Eötvös Gábor Jászai Mari-díjas cirkuszművész
előadásában láthatják. Az emlékműsorban humorral, nevetéssel és
magas színvonalú produkciókkal találkozhat a közönség: Eötvös
Chily és Hegedűs Krisztián csodálatos varázslatokkal embereket és
állatokat tüntetnek el. Egy másik híres cirkuszdinasztia tagja, Picárd
Attila és családja is több produkcióval lepi meg a közönséget, igazi
csemege makákó majmokkal bemutatott műsorszámuk, mellyel a
franciaországi Massy cirkuszfesztiváljának fődíját is elnyerték.

A szegcdi Virág cukrászda felújítása közben olyan, XIX. századi díszítőfestést találtak a
mennyezeten, amely egyedülálló Magyarországon. A feltárási
munka lelassította a patinás
cukrászda rekonstrukcióját, így
az várhatóan csak ősszel nyílik
meg a nagyközönség előtt.
Már a harmadik nyár telik el úgy,
hogy a szegedi Virág nem fogad
vendégeket. A Klauzál téri patinás cukrászda és kávéház felújítását tavaly év végén kezdte el a
tulajdonos, az Első Ingatlanhasznosító és Ingatlanforgalmazó
Kft., amely egyben a Kis Virág
bérlője is. A százmillió forintosra
becsült beruházás földmunkákkal kezdődött, amelynek során
az ötszáz négyzetméteres pincéből a megfelelő belmagasság elérése érdekében kihordták a földet, majd megerősítették az alapot és szigetelték a helyiséget. A
pincében raktárakat, hűtőkamrákat és szociális helyiségeket
működtet majd az üzemeltető.
Mivel a Virág műemléki védettség alatt áll, az építkezés során a
tulajdonosnak
folyamatosan
egyeztetnie kell a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal - ismertebb nevén műemlékvédelmi felügyelet - szegedi regionális irodájával - tudtuk meg Hadfi Jánostól. A tulajdonos jogi képviselője lapunknak elmondta, hogy a
földszinti részek felújítását és átalakítását tavasszal kezdték el.
Jóllehet korábban úgy volt, hogy
már nyáron megnyitják a cukrászdát, lelassította a rekonstrukciós munkálatokat, hogy a
falkutató díszítőfestést talált a
Zöld Szalon, valamint a Klauzál

A cirkusz vezetője, Eötvös Tibor ígéri, hogy az 50 fős társulat 120
perces műsora felejthetetlen élményt nyújt minden korosztály részére. Az első előadás pénteken délután 6 órakor kezdődik az SZVSE-pályánál felállított sátorban, ezt követően július 21-ig, hétfő és kedd kivételével látható a produkció ebben az időpontban. Mindkét szombaton és vasárnap délután 3 órakor is lesz előadás.
W.A.

Bőgőmajomkölyök
született Szegeden
M á r a harmadik nyár telik el úgy, hogy a szegedi nagy Virág nem fogad vendégeket.
téri szalon egy traktusának
mennyezetén.
Az örökségvédelmi hivatal szegedi regionális irodájának megbízott igazgatójától,
Széphegyi
Lászlótól megtudtuk: a műemléki védettség alatt álló épületek
felújításánál minden esetben kötelező a falkutatás, amire a hivatal adja ki az engedélyt. A Virágban eleddig mintegy 25 négyzetméternyi építéskori, azaz XIX.
századi díszítőfestést talált a falkutató. Ennek védelme a tulajdonos kötelessége. Széphegyi kifejtette, jóllehet a hivatal nem kötelezheti a tulajdonost arra, hogy

restauráltassa a díszítőfestést,
azt mindenképpen konzerválnia
kell. A konzerválást és a restaurálást, aminek az értéke meghaladhatja a tízmillió forintot, csak
szakember végezheti. Ha a tulajdonos nem állítja helyre a díszítőfestést, akkor a konzerválás
után le kell takarnia azt. Az igazgató szerint azonban vétek lenne
letakarni a XIX. századi munkát,
mert az csak növeli a cukrászda
értékét. Magyarországon csak
egy gyulai és egy budapesti cukrászdában látható hasonlóan
szép és patinás festés. Megtudtuk: a Virágban az oldalfalakat is

Vásárzárás után - egyenleg
csarnokok, még több kiállító fogadására nyílik lehetőség. A csaknem egyhetes rendezvényt követően sokan megjegyezték, hiányoztak azok az útbaigazító táblák, amelyek segítették volna a kijutást a
vásárvárosba. Arról n e m is beszélve, hogy az ország
más tájairól érkezettek sem tudhatták pontosan,
merre is kell menniük, ha a Szeged Expót keresik.
Az eligazító táblák elhelyezésért a Városkép Kft. - a
vásárt szervező Kamara Expo Kft. egyik tulajdonosa - volt a felelős.
Mint ahogy azt Nyúl Zsolt úgyvezető igazgató elmondta, a feladattal elkészültek, húsz helyre ki is
tették az eligazító jelzéseket, kék színű, saját út- és
utcajelző tábláik alá. A gond az volt, hogy a felirat
túlságosan apró betűsre sikerült, ám ezért nem
őket terheli a felelősség. Hiszen a grafikai tervezés
a vásárigazgatósághoz tartozott.
Rill Ágnes elismerte, a táblák n e m az autósok
szemmagasságába kerültek, ráadásul több információt helyeztek el rajtuk, emiatt használtak kisebb betűket. Túl az első expón, tanultak a hibából,
és a legközelebbi vásárra hatalmas táblákat készíttetnek, amelyeken csak egy nyíl, valamint az Expó
felirat lesz olvasható.

A több mint tízezer eladott belépő, valamint a
mintegy kétezer tiszteletjegy arról tanúskodik,
hogy az új és még „ismeretlen" hely ellenére odataláltak az érdeklődők az első Szeged Expóra. Annak
ellenére is, hogy a Fonógyári útról nyiló Kereskedő
köz sosem esett az átlagos szegedi útjába. Rill Ágnes, a Kamara Expo Kft. ügyvezető igazgatója úgy
értékelte, sikeres volt az elsó Szeged Expó, szervezettségben, a kiállítók és a látogatók számában egyaránt.
Idén dupla annyian nézték meg a vásárt, mint tavaly a legutolsó, még a Mars téren megrendezett kiállítást.
Az ügyvezető igazgató azt is hangsúlyozta, három-ötéves távlatban éri majd el a Szeged Expó a
célját, azt, hogy az ország legnagyobb vidéki kiállításává'váljon. A mostani vásár egy főpróba volt,
amelynek nagyon kedvezőek a tapasztalatai - tette
hozzá. Egy év múlva újabb hajókkal bővülhetnek a

ek.

A fergeteges Feydeau-bohózat
után mától három estén át a Turay Ida Színtársulat előadásában
Vadnai-Márkus-Harmath
A
csúnya lány című háromrészes
zenés vígjátékát játsszák a Tisza
Lajos körúti fúrdőudvarban.
Annak idején Jávor Pál, Muráti
Lili és Kabos Gyula főszereplésével forgattak sikerfilmet a fordulatos, népszerűvé lett darabból,
amit most Kovács István színművész rendezésében láthat a
szegedi közönség.
A szereposztás n e m kevésbé
vonzó, mint a filmé volt, hiszen
a jóképű ügyvédet Nemcsák Károly, a szép-csúnya, ugyanakkor
gyönyörű hangú titkárnőt Pápai
Erika, Stux Artúrt - Kabos régi
szerepét - Szacsvay László alakítja. A további szerepekben Sajgói Erika, Haumann Petra, Kelemen István és Lobosi András lép
fel.
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BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

CIB Classlc belét
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ilyennel díszítették, ám azokat
évtizedekkel ezelőtt leverték.
Hogy mennyire bonyolult a feltárás, jól mutatja, hogy a tulajdonosnak névre szóló engedélyt
kell kérnie arra vonatkozóan,
hogy ki restaurálja a festést.
Első körben a tulajdonosnak
kell finanszírozni a restaurálást,
ám később az állam a műemlékvédelmi alap terhére átvállalhatja a beruházás költségét. A nyitással kapcsolatosan Hadfi János
elmondta, hogy ősszel már szeretnének vendégeket fogadni a
Virágban.
SZ. c . s z .
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1 hó

6.750

(6,84)

6.800

(6,89)

6,900

(7,00)

7,050

(7,15)

3hó

6,750

(6,84)

6.800

(6.89)

6,900

(7.00)

7,050

(7,15)

6hó

6,500

(6,59)

6,550

(6.64)

6,650

(6,74)

6,800

(6,89)

12 hó

6,500

(6,59)

6,550

(6.64)

6,650

(6.74)

6.800

(6,89)
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EBKH

0 - 50 e Ft-ig

2,000

2,05

50e Ft - 2M Ft

4,500

4,66

2M Ft lelett

7,000

7,33

KINCSEM 2003 kötvény (min. 106 Ft)
Evaakamal (%)

EHM*

1 hó

6,850

6,85

3hó

6,850

6,85

6 hó

6.600

6,60

12 hó

6,600

6,60

Magánszemélyek részére
ÉVMVMtmi
CIB Személyi kölcsön
3M Ft-ig
20,99 vagy 23,99
3M Ft felett
17,99 vagy 20,99
THM: 20,02 39,15%, 1-5 eves lutamaiani. A kamatláb mértéke
a jóváhagyat] hitel Összegétől ás az adéaminóeltés evadmánySMUgg
Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata
12,99%
egyéb célú hitel kamata
15,99 %
THM: 1S.1F - 22.12% t -10 éves Mamidóre
CIB Otthonteremtő hitel
t éves kamatperiódus
5 éves kamatperiódus

5,75%
4,50%

CIB U| Otthon hitel

2,99%

' Az EHM kamatai az éves kamattal
megegyezöek.
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• HANSA Polo egykaros mosdócsaptelep
I0MRM•R
t w h M Í | % ) EBKH

A napokban bőgőmajomkölyök
született a Szegedi Vadasparkban, ezzel együtt összesen már
három található az országban.
A fekete bőgőmajom egyébként
állatkertekben ritka, Európa öt
országában összesen ötvenhét
található. Éppen az említettek
miatt a mostani születés igazi
szenzációnak számít. Magyarországon mellesleg először született bőgőmajombébi, aki a Cselló

nevet kapta. Azt, hogy az újszülött fiú-e vagy lány, még n e m
tudták megállapítani, ugyanis a
kicsi egész nap anyja hasa alatt
csimpaszkodik, és eddig még
egyetlen pillanatra sem maradt
magára.
A háromtagú család a majomerdőben, általában a fák csúcsa
közelében ugrál, ezért csak etetési időben lehet őket közelebbről
megnézni.
T.K.

A csúnya
lány

Keresték az expótáblákat a szegediek

Az elmúlt héten nemcsak a Szeged Expót lehetett
nehezen megtalálni, hanem a vásár útbaigazító
tábláit is. Egyébként az elenyészőnek mondható
kellemetlenség ellenére dupla annyian voltak
kíváncsiak a vásárra, m i n t tavaly a Mars térire.

Fotó: Karnok Csaba

1 0 . 1 3 3 Ft

• HANSA Polo egykaros kádtöltő csaptelep 13.133 Ft
• HANSA Polo egykaros álló mosogató csaptelep 14.388 Ft
• Idrabagno modulációs vízmelegítő
• Beretta CIAO 24 CAI kombi, ion, kém
I • D K 600 Star lapradiátorok

28.500 Ft
114.500 Ft
-26%eng.l

• 0 20 x 2 mm PP padlófűtéscsö

54 Ft

• Termomax Color 25/E öntöttvas, ion.

121.793 Ft

• Termomax Color PAE 3 v. 25 kW 100L tároló

208.635 Ft

I • Radiant 2 4 k W hőközpont 120L tárolóval

209.900 F t l

Ariston EURO SGA 100L gázbojler

52.990 Ft

Siemens heti programos termosztát

10.250 Ft

6728 Szeged, Dorozsmai út 33.
Bejárat a Budapesti útról!
Tel.: 62-569-130 • Fax:62-559-131

Fotó: Karnok Csaba

Anya és gyereke.

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
az épített környezet a l a k í t á s á r ó l és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében

KÖZZÉ TESZI
a Szeged, „régi" Szentmihály
területének településrendezési
tervét
és építési szabályzat
tervezetét
azzal a céllal, hogy az érintettek a közzététel ideje
alatt a tervvel kapcsolatban észrevételt tehessenek.
Közzététel ideje:
2002. július 8-tól augusztus 7-ig.
A szabályozási terv megtekinthető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a városi
főépítésznél (Szeged, Széchenyi tér 11.)
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Orvoskar: lesz béremelés
A szeptemberre beígért általános béremelést nem érinti a
Szegedi Tudományegyetem orvoskarának adóssága. Az 1 milliárd 200 millió forintos tartozás részben annak is köszönhető, hogy a tulajdonos szerint
az orvosoktatáshoz nem tartozik szorosan hozzá a betegellátás.
Évek óta halmozódik a Szegedi
Tudományegyetem
orvoskarának adóssága, ami jelenleg 1 milliárd 200 millió forint. A kiegyenlítetlen számlákból fakadó
tartozás egyik oka - fejti ki Lonovics János professzor, orvoskari
dékán - , hogy az universitas létrejöttekor gazdaságilag is szétvált az orvosegyetem három kara: a gyógyszerész, az orvos és az
egészségügyi főiskolai. Az orvoskar akkor 309 milhóval tartozott
a másik két karnak. Ennek az
összegnek a törlesztése is terheb
az orvoskari kasszát.
A nagyobbik problémát azonban az jelenti - folytatja a dékán
- , hogy az orvoskar tulajdonosa,
az Oktatási Minisztérium csak

az orvostanhallgatók képzését finanszírozza, a betegellátást nem.
A tárca álláspontja szerint
ugyanis az orvosoktatáshoz nem
tartozik szorosan a betegek gyógyítása.
Az egyetemi klinikák működési költségét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fizeti, ám
az OEP nem ad pénzt műszerfejlesztésre, beruházásra, mert a
törvényre hivatkozik, miszerint
ez a tulajdonos, azaz az Oktatási
Minisztérium feladata (lenne).
Az egymásra mutogatásból pedig
az orvoskar kerül ki vesztesen.
Annak ellenére, hogy a Tisza-parti klinikákon Szeged lakóit (is) gyógyítják, a városi önkormányzat n e m támogatja anyagilag a klinikákat.
- A kifizetetlen számlák okozta nagy adósság miatt elveszíthetjük hitelképességünket
a
szállítóinknál, s ha ez bekövetkezik, az már veszélybe sodorhatja
a betegellátást - mondja Lonovics professzor.
- A műszerfejlesztések és a beruházások elmaradásának következtében a legrosszabb kórházak

Modellszereplők
a vasutasnapon

színvonalára süllyedhet az egyetemi orvoslás színvonala. Műszerparkunk
korszerűtlensége
miatt
óriási
pénzpazarlásra
kényszerülünk, hiszen az elhasznált, korszerűtlen gépek, eszközök javítására évente 200-300
milliót kell költenünk - tette
hozzá a professzor.
- Az új egészségügyi vezetés által is támogatott struktúraátalakítás n e m történhet m e g a pénzügyi konszolidáció nélkül hangsúlyozza a dékán, s hozzáteszi: az átalakítás logikus lépése
lenne, ha az Egészségügyi Minisztérium is tulajdonjogot szerezne az új struktúrában. Az orvoskar egyébként már dolgozik
az átalakítás előkészületein.
A kormányzat által szeptemberre ígért 50 százalékos egészségügyi béremelést nem veszélyezteti az orvoskar jelenlegi
anyagi helyzete.
A megemelt bérek fedezésére
szolgáló összeget külön célzott
támogatásként kapja meg az orvoskar, s így ez a pénz csak a bérekre fordítható.
KALOCSAI KATALIN

A STABILIZÁLT OXIGÉNRŐL
AKÁVÉHÁZBAN
Fogy az oxigénje? címmel rendeznek kávéházi estet ma 18 órától a Royal Szállóban a stabilizált
oxigénről, mint természetes életerőről. Az est vendége lesz: Kohán József orvos és Kohán Mária
közgazdász. Az összejövetel háziasszonya Telekné Tóth Anna
tanár.
PALÁSTHY-TÁRLAT
A B GALÉRIÁBAN
Szuromi Pál művészeti író nyitja
meg ma délután 6 órakor a Bartók Béla Művelődési Központ B
Galériájában Palásthy Klára kiállítását. Közreműködik Markovits Bori színművésznő. Az érdeklődők a tárlatot augusztus
9-ig tekinthetik meg.

Leesett morzsák helyett komoly munkákra számít a ruhagyár

Átvészelt három hónapot

M á r folyamatos a termelés.
Éppen negyedéve annak, hogy a Trifex Kft. megvásárolta a ruhagyárat. Eleinte akadozott a m u n ka, ma azonban m á r az őszi megrendeléseket
sorolják a tulajdonosok.
- Üres gyárat vettünk át április 2-án, a dolgozókon
kívül mást nem találtunk - foglalta össze tömören
a három hónappal ezelőtti helyzetet Ódor Zsolt, a
ruhagyár megvásárlására alakult Trifex Kft. egyik
tulajdonosa, a Trióda Rt. vezérigazgatója. Ezzel a
mondattal azt próbálta érzékeltetni, a legfontosabb, a munka, a megrendelések hiányoztak az átvett közel 300 dolgozó keze alól. Akkoriban mindenki csodát várt az új vezetéstől, ám az embereknek csalódniuk kellett: akadozott a szalagok ellátása, hol dolgoztak, hol az állásidő kifizetése mellett
otthon voltak. (Korábban kényszerszabadságra
küldték őket, az új vezetés azonban visszaadta számukra az elvesztegetett pihenőidő egy részét.) Persze mindennek megvolt az oka: a ruházatiparban
az adott szezon előtt fél-háromnegyed évvel kötik
meg a szerződéseket a gyártókkal, hogy az áru időben az üzletekbe kerüljön.
Mára odáig jutottak el, hogy mindennap folyamatos a termelés, van mit varrni. Igaz, ezek nem a
legfényesebb megrendelések, még mindig a bérmunkások bérmunkásaiként dolgoznak a szegedi
asszonyok, á m valahol el kellett kezdeni. - Amit
három hónap alatt el lehetett érni, az elértük - folytatta Odor - , s ez a csoda kategóriájába tartozik.

Fotó: Schmidt Andrea
Azt mondtuk, mindegy, milyen áron szerezzük
meg a megbízást, csak munka legyen.
Ugyanez a véleménye a Trifex Kft. június l-jén
kinevezett új ügyvezetőjének, Engi Imrének is, aki
közvetlenül irányítja a termelést. A mérnöki diplomával rendelkező fiatal igazgató már április óta figyelte a munkát, konzultált a korábbi vezérigazgatóval, Orvos Lászlóval is. Szerinte jó szakmai vezetést örökölt, az eltelt időszak pedig arról szólt, hogy
sikerült stabilizálni a termelést, javítani a vállalási
árakat. - Lassan akár csúcsra is járathatjuk a ruhagyárat - fogalmazott az ügyvezető - , hiszen szeptember végéig sikerült lekötni a kapacitást.
Az új vezetés, valamint a tulajdonosok, a Trióda
és a Feketevár Rt., az Excellent Kft. képviselői azt
szeretnék, ha a ruhagyári asszonyok újra azt a terméket varrnák, ami a céget ehsmertté tette, és
amelyhez a géppark is a legmegfelelőbb: a honvédségi, rendőrségi egyenruhát. Ezekben á napokban
éppen egy katonai tender eredményhirdetésére várnak. Abban reménykednek, véget ér az az időszak,
amelynek során csak a morzsák estek le számukra,
a húsosabb falatok pedig másoknak jutottak.
A ruhagyár tehát lassan révbe ér. A tulajdonosok
fontosnak tartanák, hogy az állam a jövőben megrendeléseit hazai gyáraknak adja, ne külföldieket
bízzon meg. Hogy a város ne csak az induláskor,
hanem az elkövetkezőkben is álljon ki termelőegysége mellett.
FEKETE KLÁRA

Bírósághoz fordul egy Szeged környéki lakos

A kiskertes polgár él és címet akar

Mozgó modelleket is l á t h a t t a k azok, akik tegnap délután felkeresték a MÁV Rt. szegedi igazgatóságát. Az 52. vasutasnap mai és
holnapi rendezvényein többek között lesz koncert, tréfás sportvet é l k e d ő és k é z i h a j t á n y v e r s e n y is.

Fotó: Gyenes Kálmán

Rendőröknek nyújt olcsó szállást az egykori bölcsőde

IPA-vezetők jártak
a megyeszékhelyen
Magyarország tizenegy éve tagja a Nemzetközi Rendőri Szervezetnek, amelynek vezetői tegnap Szegedre látogattak, és hivatalosan is bejegyezték a néhány hete átadott IPA-házat.
A második világháború után egy angol rendőr őrmester fejéből pattant ki az az ötlet, miszerint munkaidőn túl is érdemes lenne közelebb hozni egymáshoz a rendőröket. Eleinte csak Nagy-Britanniában
működött ez a kezdeményezés, majd 1950-ben európai méretű lett.
A Nemzetközi Rendőri Szervezetbe, vagyis az IPA-ba ma már 59 országot vettek fel, s mintegy 360 ezer rendvédelmis a tagja. Magyarország 1991 -ben csatlakozott a szervezethez.
Szegeden néhány hete Lukács János dandártábornok, Csongrád
megyei főkapitány adta át hazánk első IPA-házát. A Tisza Lajos körúti egykori bölcsődét alakították át szállodává, ahol egyszerre két
apartmanban tíz főt tudnak elhelyezni. Az IPA ma Balatonfüreden
tartja a nemzetközi ülését. Egy nappal korábban a szervezet elnöke, a
ciprusi Michael Odusseous és alelnöke, a finn forma Ahonnen, valamint a magyar szekció elnöke, Jenei Zoltán hivatalosan is bejegyezte
a szegedi házat a nemzetközi hálózatba.
Az IPA-házakban a külföldi tagokat és családjaikat szállásolják el,
ha nyaralni utaznak. Itt akár 30-40 százalékkal olcsóbban is lakhatnak, mint más szállodában vagy panzióban. A magyar tagok pedig
ugyanilyen kedvezményesen pihenhetnek egy-egy külföldi IPA-házban.
K.T.

A Szeged környéki városrészek
lakói négy éve próbálják az önkormányzatnál elérni, hogy hivatalosan is lakóhelyüknek nevezhessék kiskerti otthonukat.
Egy tápai kiskertes elunta a várakozást, bírósághoz fordul annak reményében, hogy precedens értékű ítélet születik ügyében.
Amint arról lapunkban már írtunk, a subasai, tompaszigeti,
gyálaréti, baktói, tápéi, marostői
és bodomi kiskertek belterületbe
vonását finanszírozási problémákra hivatkozva nemrégiben
utasította el a szegedi közgyűlés.
Nóvák István főépítésztől megtudtuk: a kiskertek belterületbe
vonása jelenlegi árakon több
mint ötmilliárd forintjába kerülne az önkormányzatnak. A szükséges infrastruktúra, így a csatornahálózat és az utak kiépítésére
azonban a város 2005. december
31-éig n e m tud forrást biztosítani. A képviselő-testület májusi
ülésén úgy döntött: azoknál a területeknél, ahol a közművesítést, illetve a belterületbe vonással kapcsolatos valamennyi kritériumot teljesítik, a közgyűlés
egyedi elbírálás alapján rendelkezhet a belterületbe vonásról.
A ma még több helyen számmal ellátott utcák elnevezésével
kapcsolatosan úgy határozott a
testület, hogy a választói névjegyzék megbízható adatainak
biztosítása érdekében csak az
őszi önkormányzati választások
után tartják meg a keresztelőt.
Ez n e m felelt meg a kiskerteseknek, akik a döntés után aláírásgyűjtésbe kezdtek.
A június végi közgyűlésen Gila
Ferenc sürgősséggel terjesztette

területén lehet építeni. A tápéi
kiskertesek szószólója, Tóth Péter a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992-es törvényt
idézte.
A ma is érvényben lévő jogszabály szerint „a polgár lakóhelye
annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több helyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár otthonául
használ. Továbbá az a helyiség,
ahol valaki szükségből lakik,
vagy - amennyiben más lakása
nincs - megszáll".
A Szeged környéki kiskertekben egyre többen élnek kényszerűségből. Ennek elsősorban az az
oka, hogy itt alacsonyabb a rezsi,
mint a városban. Tóth szerint a
családok minden további nélkül
bejelentkezhetnének a kiskertes
övezetekbe, ha a közgyűlés végre
nevet adna az utcáknak. Ami
még fontos, a kiskertesek állandó lakosként helyben élhetnének
A tápéi kiskertek lakói is címre várnak.
Fotó: Gyenes Kálmán a választójogukkal. Ezt most elutasította a képviselő-testület,
be egyéni képviselői indítványát vazhatnak majd az őszi helyha- így marad továbbra is a fiktív cím
a kiskertek utcanév-elnevezése tósági választásokon, ahol élnek. és az illegabtás.
kapcsán, amihez mellékelte a A képviselő úgy véb, a városvezeA szószóló úgy véb, az önkorcsaknem kétszáz nevet tartalma- tők attól tartanak, hogy a külte- mányzat sérti az alkotmányos
zó aláírásgyűjtő ívet is. A köz- rületen élők n e m szavaznának a alapelveket, ha nem engedélyezi,
gyűlés azonban leszavazta az ön- polgári oldal jelöltjeire, mivel az hogy a Szeged környéki városrékormányzati képviselő előter- elmúlt négy évben hiába kérték a szek lakói hivatalosan is lakójesztését, így a kiskertesek ügyét kiskertek belterületbe vonását.
helyüknek nevezhessék kiskerti
legkorábban az ősszel felálló ú j
Legutóbb az a kifogás hangzott otthonukat. Megtudtuk: egy tátestület tárgyalja. Mindez azt je- el, hogy ha állandó lakosként be péi kiskerttulajdonos elunta a
lenti, hogy 5-7 ezer ember to- lehetne jelentkezni a hobbiker- várakozást. Amennyiben a hivavábbra is „illegahtásban" kényte- tekbe, akkor még többen költöz- tal elutasítja állandó lakcímbejelen élni a külterületi városré- nének ki a külterületi ingatla- lentésre vonatkozó kérelmét, bíszekben.
nokba, amelyek lakóépületként rósághoz fordul. Reményei szeGila szerint a problémát tetézi, való használata szabálytalan. rint precedens értékű ítélet szühogy a kiskertesek közül sokan Ugyanakkor az is elhangzott, letikügyében.
nem abban a választókörben sza- hogy lakóházat csak a város belSZ. c . s z .
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KERTÉSZETI Ra*sel-HÁL0K/LAPKELMÉK
Szövési paraméterek:
38,3 gr/m'
Hosszúság:
50 fm
Szélesség:
1,2 m / 3,6 m /
7 m / 7,35 m / 8,35 m
Tekercssúly:
2,3 kg / 6,9 kg 113,5 kg / 14 kg/ 16 kg
Színek:
U.V.-stabilizált sötétzöld
Kivitel:
tekercsben
Kiszerelés:
hajtva, kötözve, védőcsomagolás nélkül

fonott fólia-termékcsalád
SZÁMOLJON VELÜNK - mi számítunk önre!
A FOLIAPLAST Kft. ( 6795 Bordány, Béke 9/A)
1991 óta gyárt polietilén extrudálásával számos felhasználási célnak megfelelő polietilén fólia-termékeket.
Aassel-fólia üzletágunk standard termékválasztéka a
legszélesebb vásárlói igényeket is kielégíti.
ÉPÍTŐIPARI JRassel-HÁLÓK
Szövési paraméterek:
Hosszúság:
Szélesség és tekercssúly:

50 gr/m
100 fm
2 m és 11 kg/tekercs
4 m és 22 kg/tekercs
Színek:
anyagában natúr, fehér, sárga, orange,
piros, zöld, szürke, fekete
Kivitel:
76 mm belső átmérőjű papírcsévére tekerve
Kiszerelés:
1 db tekercs védőcsomagolásban
Grafika:
Reklám célú szövegfeliratozás,
felár ellenében elkészíthető.

H I R D E T É S "

MEZŐGAZDASÁGI
Rassel-ZSÁKOK
Méretválaszték és minimális súly:
500x800 mm és 31 kg/1000 db
400x600 mm és 18,5 kg/1000 db
330x470 mm és 23 kg/2000 db
Színválaszték:
piros: burgonya, fűszerpaprika, sárgarépa
orange-narancs sárga: vöröshagyma
sárga: fehérpaprika
fehér: fokhagyma
zöld: gyökér, káposzta, uborka, borsó, kukorica
Kivitel:
szájbekötős: 500x800 és 400x600
szájbekötő nélkül: 330x470
Kiszerelés/csomagolás:
500x800, 400x600:
1000 db/bála, ill. 12000 db/raklap
330x470:
2000 db/bála, ill. 18000 db/raklap
Címkézés:
a zsákok nyomtatott címkével történő
feliratozása, egyeztetés alapján megoldható.

Árlistánkat a (62) 5 8 8 - 0 5 1 * t e l e f o n s z á m o n , v a g y a (62) 5 8 8 - 0 5 6 * k ö z p o n t i f a x o n t ö r t é n ő i g é n y l é s
alapján, postai úton megküldjük.
E-mail: foliaplast@vnet.hu

Kedvező
kamatú
Citibank
Személyi Kölcsön

Szeged.
Vásárhelyi Pál utca 3-5
Tel.: 62/547-662
Nyitva tartás:
H.-P.: 6.30-18.00
Szo.: 6.30-13.00
Nézzen be hozzánk,
megéri!

NYITASKORI AKCIÓNK FOLYTATÓDIK!
• Előhűtött csirkecomb
399 Ft/kg
• Fagyasztott puiykazúza
409 Ft/kg
• Fagyasztott pulykamáj
409 Ft/kg
• Fagyasztott pecsenyekacsamáj 440 Ft/kg
Figyelmébe ajánljuk előhűtött és fagyasztott
baromfitermékekből széles választékunkat, olcsó árainkat!
• Pecsenye grillkacsa (csökk. minőség)
445 Ft/kg
• Tyúk belsőséggel „A" minőség
370 Ft/kg

Személyzeti tanácsadó cégünk
multinacionális ügyfele részére keres

értékesítési munkatársat
(Csongrád vagy Békés megyei lakost)
B/10/9.

6722 Szeged, Béke u. 9/a
6 6 0 0 Szentes, Horváth Mihály u. 15.
® 62-555-200
Nyitva tartás: H-P 8-17
AI*X))tM«.te*: mAOY* MmpoMnig. tekúttetyl .*)V txtvAt nwWMH«i. 21-65 év kftífltt,tertkor.Mtetmum KW.
(tetem:roveétAWótntetetytetetén55.000 rt Mvt ntttA lövettetem. Mí.Ví- él éteti én* eletében 8S OOO Ft ttetto Jöveöetem
A Cltibéntt . kötciönt é Intett*itétl tvltét.t.i eteptAn. é líét tödéit Követően nytidie. A Irtf iúdésAOté. . tutetbéílat eveomé
nvetél tütjq. A Ivttetvtehket keociotetoi tovébtjt tétvHAoontá&ért lotdulton irtmetyesen mutkéUnutéthOk. ti é hjvdétél kiíí
i élte, . ttgyetemletketteit ivoMtie. >w"t tntnőittt nvtlvlnoi ejántetteieteek -tej, leteknvtatőn*. A ...fWk.évH a C Aqent2
Kit. (klékltetv Svdeoeil. váci a 35.: cééitévrékktéflv 01-09 5662871 é Citibank Rt. benktlövnöke tlzemettetl
A teljeshiteldfj-mutató értéke 25,57% - 44,99%.

Citibank

Elvárások: felsőfokú műszaki végzettség,
1-2 éves értékesítési tapasztalat,
kiváló kommunikációs készség.
Versenyképes jövedelem + autó biztosított!
Ha állásajánlatunk felkellette érdeklődését,
várjuk magyar nyelvű
szakmai önéletrajzát az alábbi címre:
MIILTI-MAM Személyzeti Tanácsadó Kft.
1067 Budapest, Eötvös u. 20.
Tel.: 302-7587, fax: 302-7589
E-mail: )elentkezes(«'multi-man.hu „
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RENAULT

Élvezze élőben!
Ráadás lóerők akár
220000Ft árelőnnyel!

hMM

júllus-augutztus

Lóeró Ráadás akciónk keretében júliusban és augusztusban több erőt adunk,
INGYEN! Például 1.6-os, 16 szelepes, 110 lóerős l a g u n a és l a g u n a Grandtour áráért 1.8-as, 16 szelepes, 120 lóerős motorral felszerelt modellt adunk,
ami Önnek 220 000 Ft árelőnyt jelent. Az crősebb motoron kívül játékunkkal
még közelebb kerülhet a Forma l világához, hiszen amennyiben júliusban
tesztvezetésen ves2 részt, Forma 1 belépőjegyet nyerhet a Magyar Nagydíj
augusztusi futamára is! A részletekről és feltételekről érdeklődön márkakereskedésünkben! www.renault.hu
Nálunk most ráadásul minden gépkocsinkat különlegesen
kedvező részletfizetési konstrukciókkal vásárolhat meg !
Már 109b kezdőrészlet is elgendö lehet, de 209b befizetése
esetén 3 hónap fizetési haladékkal kezdheti a törlesztést,
és lehetősége van 40% induló összeggel kamatmentes vásárlásra, maximum 36 havi futamidőre.

MOLNÁR AUTÓHÁZ KFT.
6 7 2 8 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 8.
Telefon/fax: (62) 4 2 0 - 2 3 7

RÉSZVÉNYTÁRSASÁGUNK GÉPKEZELŐKET
KERES - kapacitásbővítés miatt 3 műszakos
munkarendbe,
korszerű, számítógép által vezérelt gépparkjára.
Elvárásaink: szakmunkás-képesítés (műszerész), alapfokú
számítógép-kezelői ismeret, pontos, precíz munkavégzés.
Érettségi vizsga előnyt jelent.
Jelentkezni lehet a 62/553-280 telefonszámon,
9-16 óra között időpont-egyeztetéssel.
RotaPack Rt. Szeged. Dorozsmai út 35.
t e l e f o n o s m i r o e t e s f e l v e t e l 62/967-i

RMARKET

Makó, Csanád vezér tér 31.
• könnyű megközelíthetőség «több ezer,
élelmiszerből és napi cikkből álló választék
• kiváló frissárukínálat *SPAR márkajelű termékek
rendkívüli árelőnnyel * 4 korszerű pénztár

jeneseken

koncert]

^fiwshotu

• bankkártyás fizetés lehetősége • gyors, kényelmes
vásárlás • udvarias, szakszerű kiszolgálás
•70 ingyenes parkolóhely • szenzációs árak
• rendszeres akciók

BI0P0N
TAKARÉKOS
MOSÓPOR

6 kg
í M F H í 1-990.- helyett

Egy fergeteges,
izgalma*
programokban gazdag, nyereményekkel
teli kikapcsolodast kínaiunk Önnek es csaladjanak,
ahova szeretettel varjuk a cicákat es a kutyakat is. • • / J j ' / J / l f / l I / I
tyak -ram,na a szájkosár e i a porát kőtelező!
/
/ 4
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A megyében kétezren számíthatnak a segítségre

Megkezdődik
a fagykár enyhítése
A szőlő- és a gyümölcsültetvényeket tavaly télen és idén tavasszal jelentős fagy pusztította. A károk enyhítésére július
20-áig n y ú j t h a t j á k be igényüket
a termelők.
A Magyar Közlöny 2002/89. számában megjelent földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletet megyénkben mintegy kétezer gazdálkodó várta. Körülbelül ennyien jelezhetik joggal azon igényüket, hogy a fagyok
okozta károk enyhítéséhez állami segítséget is kérnek - tudtuk
meg az Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád
Megyei Hivatalában. Érdeklődésünkre Cserjési Lajos osztályvezető elmondta: mintegy négyezer
hektár összterületű ültetvényről
kaptak előzetes kárbejelentést,
ezek egy részének ellenőrzését
már megkezdték. Elsődlegesen a
meggy- és a cseresznyeültetvényeken végzik el a vizsgálatokat.
A későbbiekben az alma, a körte,
a kajszi, a szilva, az őszibarack, a
dió, a mogyoró, a mandula, a ribiszke, a málna, a szamóca és a
köszméte, valamint a szőlő termőhelyeken ellenőrzik a fagykárok mértékét. Akik előzetesen
nem jelezték a hivatalnál a kárukat, azok e hiányosságot a legkésőbb július 20-áig beadható kérelmek elküldése előtt még - bizonyos ültetvényeid esetében pótolhatják. Az igénylőlapokat a
hivatal már postázta, akik ezeket

a héten nem kapják meg, a falugazdászoktól is kérhetnek nyomtatványt.
A rendelet alapján csak az ötvenszázalékos, vagy annál nagyobb mértékű károk esetén lehet a támogatást igényelni, legfeljebb a tényleges kár ötven százalékáig. Az állami segítségnyújtásban csak azon nyilvántartásba
vett termelők részesülhetnek,
akik a művelési kötelezettségeiknek ez idáig eleget tettek. Továbbá: teljesítették a növényvédelmi
jogszabályok előírásait, azaz vezették a permetezési naplót és
a
növényvédőszer-nyilvántartást, és a kiadásaikat számlákkal
is igazolni tudják.
A károk enyhítésére szolgáló
támogatást két részletben vehetik majd fel a termelők. A jogosultak az igénybejelentést követően hektáronként 30 ezer forint
ültetvényművelésre
fordítható
előleget kapnak. Az előlegben részesült gazdálkodók ültetvényeinek kezelését ezt követően a falugazdászok
a
megyei
növény-egészségügyi és talajvédelmi szolgálat, valamint - szőlő
esetében - a területileg illetékes
hegybíró bevonásával minden
esetben megvizsgálják. A felmérés eredménye alapján a megyei
földművelésügyi hivatal október
20-áig állítja ki a kár összegéről
szóló igazolást, mellyel a támogatást legkésőbb november 15-éig
lehet igényelni az adóhatóságtól.
M. SZ. J.

CSALADI ESEMENYEK
HAZASSAGOT KÖTÖTT
Szalma Róbert és Lakatos Beáta,
Engi Béla és Tanács Erzsébet,
Keceli Mészáros Ákos és Budavölgyi Anikó, Szél Ferenc László
és Timár Mónika, Nóll Zoltán
és Cséke Nikoletta Zsuzsanna,
Tápai András Balázs és Schmidt
Krisztina, Laudisz Tamás és Fehér Éva Bojána, Vörös Zoltán és
Bagi Éva Mónika, Balla Róbert
és Soós Anita Edit, Pataki Ervin
Antal és Szabó Anna, Bogdán
Péter és Novkov Bojána, Hlaváthy László Sándor és Petrási
Ildikó.
SZÜLETETT
Virágos Bálint Lajosnak és Jékli
Mercédesz Évának Bálint, Zagyva Zoltán Albertnek és Dósa-Rácz Szilviának Rebeka Mária, Tóth-Godó András Istvánnak és Ábrahám Juditnak Olga,
dr. Szepes Attila Zoltánnak és dr.
Maráz Anikö Csillának Annamária Sára, Csesznegi Ferenc
Sándornak és Fekete Évának
Márk, Dóka Ferenc Zoltánnak és
Hebők Ildikónak Flórián Kristóf,
Temesvári Mártonnak és Fűz Katalinnak Szonja Hanna, Simon
Istvánnak és Körösi Erikának
Dániel, Kertai Zsoltnak és Kanyó Annamáriának Júlia Zita,
Ördög Zsolt Tibornak és Jonácsik Krisztina Évának Szabolcs
Ádám, Péter Zoltánnak és Márton Tünde Ilonának Zsombor
Zoltán, Andó Györgynek és Ésik
Klárának Viola, Bíró Tamásnak
és Németh Gabriellának Ádám,
Benkovics Oszkárnak és Bodnár
Edinának Richárd, Újhelyi Istvánnak és Péntek Évának Eszter,
Welker Józsefnek és Bárányi Katalin Ágnesnek Tamás, Terbán
Péternek és Elekes Tünde Andreának Ágnes, Zsótér Istvánnak
és Szél Anna Máriának Attila István, Sipos Attilának és Szauter
Szilviának Attila, Nagy Gábornak és Szögi Edinának Kata, Boronkai Tamás Kálmánnak és Gera Juditnak Fruzsina, Dékány Attila Zsoltnak és Tóth Erika Máriának Fanni Anna, Varga-Tóth
Zoltánnak és Fodor Patrícia Évának Krisztián, Kiss Lászlónak és
Szarka Erikának Dóra, Varga
Sándornak és Kis-Jakab Csillának Sándor, Köleséri Jánosnak és
Berkó Regina Máriának Dávid,

Bárkányi Zoltánnak és Szabó
Klárának Laura Veronika, Balogh
Attilának és Kurai Szilviának Attila, Korbély Zsoltnak és Fodor
Edit Mariannának Marianna Erzsébet, Bakai Mihálynak és Molnár Éva Editnek Adrienn, Martus Bélának és Laczkó Erikának
Béla, Zsoldos Bertalannak és
Oláh Angéla Editnek András,
Gál András Miklósnak és Bánfi
Katalinnak István, Sárdi László
Lajosnak és Szőri Anikónak Rebeka, Czellár Tamásnak és Debreceni Mónikának Botond, Göbölyös Istvánnak és Mityók Ibolyának Karina nevű gyermeke
született.
MEGHALT
Miklós János, Árvái Sándor Mihály, Szőke Mihály, Szerencse János, Dávid János László, Bózsó
Istvánné Németh Etelka, Hódi
Jánosné Sulyok Mária, Berninger
Jánosné Sajgó Margit, Pánczél
Antal Ferenc, Nagy János, Tóth
István, Simon László, Kurtyák
Antalné Mikó Mária Magdolna,
Vörös Sándor Sámuel, Adorjányi
Sándorné Ocskay Ágnes Anna,
Vig András, Pap Pálné Buknicz
Mária, Máthé Lajosné Sposzta
Irma, Fenyvesi Géza István, Szúnyog Mátyás István, Hemzó Imre Mihályné Holczwardt Mária,
Koza Ferencné Herczeg Anna,
Kordás István, Kotlár József, Takács Sándor, Czombos József, Jójárt Vincéné Szalai Viktória, Návai Lászlóné Lajos Margit, Szöllösi Zoltán, Tamás Gyuláné
Czesznak Anna, Racskó József,
Lovászi Antal, Balog Lajos, Juhász íózsef, dr. Varga-Dudás József, Vecsernyés György István,
Magony Józsefné Tóth Piroska,
Lippai Istvánné Dobák Erzsébet,
Bán Imre, Kakuszi Istvánné Rovó Veronika, Süli Józsefné Szabó
Erzsébet, Daka Imre, Vincze
Sándorné Miklós Anna, Váradi
Ferenc, Szalai Istvánné Vízhányó Julianna, Szegedi Dezsőné
Dienes Jolán, Török Antal, Harkai István, Gárgyán Istvánné
Nyári Margit, Sánta Imréné Balla Erzsébet, Makra Imréné Tanács Ilona, Tóth Lajos, Burány
Kázmér, Dr. Hanuska Sándor,
Kun Sándor Józsefné Szentesi
Margit, Mikuska Istvánné Valenti Erzsébet.
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Az egyetemisták közül egyre többen választják a lovárít

Cigányútra mennek
Egy fürgébb észjárású egyetemista öt nap alatt megtanulhatja a lókupecek nyelvét. A
cigány lovárit, az ismert reklámszlogenre utalva, úgy ajánlják egymásnak a végzős hallgatók, hogy „Ne ítélj elsőre! A
lovári ronda és finom". És praktikus, mert nyelvvizsgázni lehet
belőle.
Jóllehet lováriból korábban is le
lehetett tenni az állami nyelvvizsgát, e cigány nyelv mostanában lett igazán népszerű az egyetemisták között. Ennek pedig az
az oka, hogy megfelelő szintű
nyelvvizsga hiányában nem kaphatnak diplomát a végzős felsőiskolások. Lováriból országosan az
elmúlt évben csaknem kétezren
vizsgáztak le.
A Gandhi-nyelvstúdió június
végén indított intenzív cigány
nyelvtanfolyamot
Szegeden,
amelyre tízen jelentkeztek. A végzős főiskolásokból, önkormányzati és bírósági dolgozókból álló
csoportot Papp János tanítja. A
nyelvtanár lapunknak elmondta,
hogy a lovarit úgy oktatja, mint
bármely más európai nyelvet. Ezt
tükrözi a tematika is. Míg a
nyolcvanas években készült cigány nyelvtankönyvben másról
sem lehetett olvasni, mint arról,
hogyan lopott a roma, ki és miért
verte meg, addig a Gandhi-nyelvstúdió kétszáz oldalas könyvében
pozitív élethelyzetekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók. így
központi téma a család, a tanulás,
az utazás, a szabadidő hasznos eltöltése és a kulturált szórakozás.
A lovárinak egyszerű a nyelvtani
szerkezete, így nagyon könnyen
elsajátítható e dallamos cigánynyelv. Papp szerint száz óra alatt
meg lehet tanulni lováriul, ugyanis az alapszókincs mintegy ezer
szóból áll.
Megtudom, akadnak olyan
magyar szavak, fogalmak, amelyeknek nincs cigány megfelelője. A bank például n e m fordítható le lovárira. Ilyen esetekben
körbeírják a szót a romák - így

Elég ezer szót megtanulni ahhoz, hogy az ember á t m e n j e n a vizsgán.
lesz a bank lovengo kher, azaz a
pénz háza. Más esetben honosítják a magyar szót - így például a
baj cigány megfelelője, merthogy
az sem fordítható magyarra, a
bajo. Az orvos szót sem ismerik,
helyette a gyógyítót (sastyari)
használják. Ha a hallgató nem
tudja körülírni a szót a vizsgán,
akkor honosíthatja a magyar kifejezést, ami más nyelveknél elképzelhetetlen.
A fentiek miatt igen nagy az érdeklődés a lovári iránt. Papp János elmondta, hogy főként azok
az egyetemisták tanulnak cigány
nyelvet, akiknek elengedhetetlen
a diplomához az állami nyelvvizsga. De az önkormányzatok,
segélyszervezetek és munkaügyi
központok munkatársai, sőt tűz-

oltók és rendőrök is beiratkoznak a tanfolyamokra.
- Noha tanultam az iskolában
angolt, németet és oroszt, n e m
t u d n á m ezekből az európai nyelvekből két hónap alatt letenni a
nyelvvizsgát - válaszolt egy végzős főiskolás lány tegnap arra a
kérdésre, miért iratkozott be az
intenzív cigány nyelvtanfolyamra. A matematika-fizika szakos
tanárnak már megvan a munkahelye, ahol szeptemberben kezdhet. Jóllehet „leállamvizsgázott",
diplomával még nem rendelkezik, ahhoz ugyanis fel kell mutatnia egy megfelelő szintű
nyelvvizsgát. Tudomása szerint
sokan vannak olyanok az évfolyamtársai közül, akik hasonló
problémával küszködnek. Azt

CSAK TOLMACCSAL ÉRTIK EGYMÁST
A magyarországi oláhcigányok között a lováriknak van a legnagyobb presztízsük. Nevük a cigány lóvo (pénz) és a magyar ló szóból származik. Szó szerinti jelentése: lókupec. A lovári nyelvet főként Csongrád, Békés, Borsod-Aba-

új-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a másik ismert cigány nyelvet, a beást viszont jórészt csak Baranya megyében beszélik a
cigányok. Bármennyire is furcsa, de a lovárik és a
beások nem értik egymás nyelvét.

Fotó: Schmidt Andrea
nem tudta megmondani, hogy
használja-e majd valamikor is a
lovárit. Szerettük volna megkérdezni a bíróságon és az önkormányzaton dolgozó tanfolyami
hallgatókat, hogy ők miért tanulnak cigányul, de nem kívántak
nyilatkozni az ügyben.
Demeter Éva, a Szegedi Tbdományegyetem Idegen Nyelvi Központjának vezetője lapunknak elmondta: a lovárit két-három évvel ezelőtt akkreditálta az Idegen
Nyelvi Továbbképző Központ
(ITK), ismertebb nevén a Rigó utca. Az ITK szerette volna, ha az
angol, német és francia mellett cigány nyelvből is vizsgát tehetnek
a hallgatók a szegedi egyetemen,
ám ezt az Idegen Nyelvi Központ
nem tudta felvállalni.
Megtudtuk: az SZTE-n a karok
szuverén módon döntenek arról,
hogy elfogadják-e a cigány nyelvből tett vizsgát. Korábban eszperantóból is lehetett vizsgázni, ám
később olyan döntés született,
hogy a hallgatók csak élő nyelvből tehetik le a diplomájuk megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgát.
SZ. c. s z .

Az orvosi pályához különleges lelkület kell

Mindenkin lehet segíteni
Alig van olyan kórkép, a m i n nem lehet segíteni - vallja Hartai
Tamás fül-orr-gégész szakorvos, akit a Semmelweis-nap alkalmából a vásárhelyi Erzsébet-kórház osztályvezetőjévé neveztek
ki.
Fül-orr-gégész édesapja és gyógyszerész édesanyja mellett egy pillanatig sem volt kétséges, hogy Hartai Tamás a szegedi orvostudományi
egyetemen szerez diplomát. A kórbonctani munka után fül-orr-gégész szakvizsgát tett, és a megyeszékhelyen kezdett gyógyítani. Mivel
azonban azt vallja, mindig ott kell dolgozni, ahol a legnagyobb szakmai kihívással néz szembe az ember, Ausztriában, majd német kórházakban kezelte a betegeket.
Hartai Tamás hat évig volt főorvos külföldön, majd Kalocsán és Békéscsabán vezette a fül-orr-gége osztályt, mielőtt Vásárhelyre jött.
Az osztályvezető mindössze négy hónapja gyógyít az Erzsébet-kórházban, de úgy érzi, végre olyan környezetbe került, ahol vevők az ötleteire. Az országban elsőként hozta létre a szaglásambulanciát Vásárhelyen, és szeretné a fül-orr-gége osztályt európai színvonalúvá
fejleszteni, elérni, hogy senkit ne kelljen máshová küldenie. Megnyugtatónak érzi azt is, hogy ugyan kis kórházban dolgozik, de itt
szinte minden szakterület képviselteti magát, és nagyon magas színvonalú munka folyik körülötte.
Persze az orvosi pálya tele van buktatókkal. Hartai Tamás, mint
mondja, nem tűri a kudarcot. Szerinte alig van olyan kórkép, amelyen ne lehetne segíteni - ha másképp nem, fájdalomcsillapítással, a
páciens testi és lelki panaszainak csökkentésével.
Az egy-egy beteg elvesztése természetesen hatalmas lelki teher, de
az osztályvezető vallja: a halálesetek nem tántoríthatják el attól, hogy
tovább gyógyítson. Ehhez a szakmához ugyanis különleges lelkület
kell. Hartai Tamás állítja: orvosnak született, és minden egyes sikeres
Hartai Tamás modern, európai színvonalú fül-orr-gége osztályt operáció után érzi, megéri a pályán maradni.
szeretne létrehozni Vásárhelyen.
Fotó: Tésik Attila
SZÖGI ANDREA

Sziluett
A DELMAGYARORSZAG
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MELLÉKLETE

NŐKNEK • SZERKESZTI

Szegeden egyre több fiatal hölgy plasztikáztatja a kebleit

Divatosak a nagy mellek
tét mellett? mikor szeretne gyermeket vállalni? milyen méretet
kíván magának? - hangzanak a
rutin kérdések. Kapitány Klára
fontosnak tartja, hogy a műtétre
jelentkező fiatal lányok ne csak
testileg, hanem szellemileg és
lelkileg is érettek, felnőttek legyenek, pontosan tudják, hogy
mire vállalkoznak. Bár az emlőimplantáció a későbbi terhességnek és szoptatásnak n e m akadálya, ha a műtétet követően gyorsan babát vállal a hölgy, akkor az
implantátumok
elmozdulhatnak, ami újabb beavatkozást igényelhet.

EGY NO NEZZEN KI NŐNEK! - FOGALMAZ DR. KAPITÁNY KLÁRA
EGYETEMI ADJUNKTUS, A SZEGEDI
BŐRKLINIKA ÉGÉSPLASZTIKAI OSZTÁLY VEZETŐJE, AKI TIZENHAT ÉVE
VÉGEZ MELLPLASZTIKAI MŰTÉTEKET. A BEAVATKOZÁSOK SZÁMA AZ
ELMÚLT ÉVEKBEN JELENTŐSEN
NÖVEKEDETT.
Bár pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, a tapasztalatok szerint, az elmúlt pár évben
Szegeden jelentősen növekedett
a mellplasztikai műtétek száma.
Javarészt a húszas éveik elején
járó, szépül ni vágyó lányok és a
szülés utáni középkorosztály
hölgytagjai keresik fel a szakembereket. - Manapság hetente három-négy ilyen műtétet végzünk
el - mondja dr. Kapitány Klára
egyetemi adjunktus, a szegedi
bőrklinika égésplasztikai osztály
vezetője, aki tizenhat évvel ezelőtt végzett először mellplasztikái műtétet. Akkoriban évente
csupán néhány beavatkozásra
volt igény.

GABRIELLA

Lehet-e szép
a szilikonkebel?
EGYRE TOBB NO DONT UGY, HOGY SZEPITESZETI BEAVATKOZASSAL DÚSÍTJA FEL KEBLEIT, BÁR A FÉRFIAK NAGY RÉSZE AZT ÁLLÍTJA. JOBBAN SZERETI A TERMÉSZETES IDOMOKAT
Canjavec Béla szervizmérnök:
- Az igazi az jobb, bár nem ítélem el azt, aki úgy dönt, hogy
szüksége van szilikonbetétekre.
Egyszerűen nem rokonszenvezem ezzel a megoldással. Aki pedig többször is megváltoztatja a
mellméretét, mint Pamela Anderson, az nem tudja, mit akar,
és inkább el kellene felejtenie
azt, hogy plasztikai sebészek is
vannak a világon.

Czélois Zsolt tanuló:
Mindenkinek
magánügye,
hogy eldöntse, kicsi, vagy nagy
mellekkel érzi jól magát. Ebbe
nincs beleszólása senkinek. Ennek ellenére szerintem egy nő
úgy szép, ahogyan Isten megteremtette. Én sosem arra figyelek,
hogy kinek milyen és mekkora.
Ennél sokkal fontosabb, hogy
milyen a lelke, a személyisége.
Ez engem jobban megfog.

A férfiak ö r ö m é r e

K ü l ö n b ö z ő igények
A szakemberhez forduló hölgyek egy része egészségügyi
okokból kéri a műtétet: vannak,
akiknek súlyos betegség miatt
kell eltávolítani a melleit, míg
mások a keblek fejlődési rendel• lenességeitől szenvednek, és előfordul, hogy az emlők óriási mérete okoz hátfájást, bőrbetegséget
és ezért a páciens emlőredukcióra szorul. Az esztétikai emlősebészetet igénylők pedig elégedetlenek kebleik méretével és formájával: ha túl kicsi, akkor nagyobbat, ha pedig nagy, akkor
szerényebb méretűt szeretnének.
A szegedi hölgyek egy jelentős
része határozott kéréssel keresi
fel az orvost, pontosan megmondja, milyen mellet szeretne
magának. Ez a nehezebb eset. A hatalmas méretű
keblek

KECZER

Míg egyes férfiaknak a dús keblek...
ugyanis nem minden esetben valósíthatók meg, hiszen a testi
adottságok behatárolják a lehetőségeket - magyarázza a doktornő. Attól függően, hogy a saját
emlőállomány milyen zsírtartalmú, a bőr mennyire feszes és rugalmas, illetve különféle problémák nagyban befolyásolhatják
az esztétikai helyreállítás lehetőségeit. Vagyis kis mellekből nem
lehet az eredeti többszörösét
odavarázsolni. A beavatkozást
kérők közel egyharmada nem ismeri saját fizikai lehetőségeit, és
a divat sugallta hatalmas melleket szeretne csináltatni magának. - Mindig is szobrász akar-

tam lenni - meséli dr. Kapitány
Klára. Mint ahogy a művészetnél,
a testszobrászatnál is éppoly fontos a helyes arányok megtalálása
és a formázás. - MUyenek az igazán szép női mellek? - hangzik a
kérdés, amire a szakember lassan, átgondoltan válaszol: - Egy
női mell akkor szép, ha arányos a
test többi részéhez: a vállához, a
derék hosszúságához, illeszkedik
a mellkas szélességéhez és hoszszához. A szép női kebel a nőiesség legnyilvánvalóbb külső jele,
sokan szeretnék a beavatkozás
segítségével fokozni a látványt. A
legtöbben a kordivatnak megfelelő méretet követik, ami azonban
sokszor nem illeszkedik a hölgy
alkatához és súlyához.

M o n r o e és Ttoiggy

... másoknak pedig a szerényebb mellméretek tetszenek. (Fotók: MTI)

A ruhadivattal majdnem egyidős a mell méretének a hangsúlyozása. A hatvanas években
tűnt fel a legendás Édes élet című
olasz filmben a hatalmas kebleiről is ismert gyönyörű színésznő,
Anita Ekberg. Akkoriban az extraméretű mellek voltak igazán
szépek. Pár évvel később viszont
a természetes teltséget megszemélyesítő szexszimbólum, Marliyn Monroe hódított. A teljesen
lapos, szálfa méretű angol manöken, Twiggy pedig egy újabb korszakot nyitott a hetvenes években. A példájára hölgyek ezrei
kezdtek bősz koplalásba, hogy
megközelítsék a modell bálvány
- mai szemmel csöppet sem kívánatos - soványka mellméreteit. Manapság viszont ismét a
nagy a divat, sokak számára a Pamela Anderson-féle bő kebel a
követendő mintakép. Mára a
mellműtétek éppolyan felkapott
divattá váltak, mint a tetoválás.
Ha valaki a beavatkozás után
meggondolja magát, korántsem
olyan egyszerű az eltávolításuk.
A szegedi doktornő gondos és
elővigyázatos, minden esztétikai
műtétre váró hölggyel hosszasan
elbeszélget: miért döntött a mű-

Maga az implantátum nagyjából félgölmb alakú, szilikonzsákba töltött zselé. - Az emlőműtéteknek a megfelelő biztonsági rendszabályok betartásával
nincsen egészségkárosító hatásuk - fogalmaz a szakember.
Rendkívül sokféle alakú és fajtájú cmlőimplantátum közül lehet
választani, amiknek az árai is
igen változatosak: anyagtól és
mérettől függően 80-tól 300 ezer
forint között ingadozik darabjuk.
Fontos tudni, hogy minden
emlőműtét után hegek maradnak vissza, amik az idő múlásával szépülnek és finomodnak, de
soha nem múlnak el teljesen. A
beavatkozást huszonnégy órás
megfigyelés követi. Két nap után
a hölgy be tudja hátul gombolni a
melltartóját. Tíz nap után veszik
ki a műtéti varratokat, hat hétig
pedig kötelező éjjel-nappal melltartót viselni. A szakember elárulja: a hölgyek többsége elsőre
n e m ismeri be, talán picit restelli, hogy a műtétre nem maga miatt, hanem szerelme kedvéért válallkozott.
L. G.

Cicicsodák

a kés alatt

Daniella
Westbrook
idáig
négy beavatkozáson van túl.
Az utolsóra azért volt szükség, mert bal melléből ereszteni kezdett a szilikon.
Pamela Anderson a műmellek avatatlan királynője,
bár a színésznő gyakran változtatja mellbőségét. Miután
megszabadult
szilikonimplantátumaitól, úgy döntött,
mégiscsak jobban hódít a
Baywachban megismert telt
idomokkal.
Christina Ricci, az Adams
Family és a Casper bájos
gyermekszínésznője nemrégiben határozott úgy, hogy lekicsinyíti melleit. Ezzel a lépéssel több szerepajánlathoz
szeretne jutni.
Demi Moore Pamela Andersonhoz hasonlóan többször is változtatott keblei méretén, bár a színésznőnek
nem nagyon van olyan porcikája, amihez ne nyúlt volna
plasztikai sebész.
Lolo Ferrari szó szerint a
szilikon
áldozatává
vált.
Számtalan beavatkozás után
sikerült elérnie a több mint
177 cm-es mellbőséget. Temetésén állítólag le kellett
ereszteni az implantátumokat, hogy a pornószínésznő
beleférjen a koporsóba.

Vörös József nyugdíjas:
- Sokszor van szó erről a témáról
a rádióban és a televízióban, de
nem szoktam odafigyelni. Annál, hogy ki milyen szépítészeti
beavatkozáson esett át, szerintem sokkal fontosabb dolgok is
vannak. Nem értem, hogy miért
kell akkora figyelmet fordítani
erre a jelenségre.
FOTÓ: KARNOK CSABA,
SZÖVEG: PATARICZA KATA

LELEKBUVAR

A hisztéria
AZ OKORIG0R0G0K A HISZTÉRIA KIALAKULASAT AZ ANYAMÉH RENDELLENES ELMOZDULÁSÁVAL MAGYARÁZTÁK ÉS ÍGY KIZÁRÓLAG A NŐKRE JELLEMZŐ BETEGSÉGNEK TARTOTTÁK. MIND A MAI NAPIG SOKAN
ÚGY VÉLIK, HOGY CSAK A NŐK LEHETNEK HISZTÉRIKUSAK. VALÓJÁBAN
FÉRFIAK ÉS NŐK EGYARÁNT LEHETNEK A PSZICHÉS EREDETŰ BETEGSÉG ÁLDOZATAI.
A hisztérikus emberek általában túlérzékenyek és beteges hajlamúak. A környezetükben élőket extrém viselkedéssel, váratlan
kirohanásokkal próbálják érzelmileg manipulálni. A kisgyerekek
esetében elfogadott, hogy bizonyos életkorban még szűnni nem
akaró ordítással vonják magukra mások figyelmét, és képesek jelenetet rendezni, hogy felmérjék a szülők és általában a felnőttek
tűrőképességét. Ez a magatartás helyes nevelési módszerekkel eltüntethető a gyermek általánosan alkalmazott viselkedési repertoárjából. A hisztérikus jelleműek ezzel szemben életkortól függetlenül képesek ijesztő kirohanásokat produkálni.
A hisztérikus férfiak jellemzően társaságkereső lények. Szeretnek a központban lenni, azt akarják, hogy velük foglalkozzanak.
Élvezik, ha lehengerelnek másokat vagy elcsábítanak nőket. A
hisztérikus nők nagyon szeszélyesek, érzékenyek és gyengédek is
egyben. Mindkét nemre jellemző az érzelmi labihtás, a hisztérikák rendkívül komplikált, ingatag személyiségek.
A hisztérikus egyént a szerelmi életben is halmozottan érik csalódások nehezen elviselhető természete miatt. A harmonikus
párkapcsolatban szükség van kompromisszumokra, amire a hisztérikus nő vagy férfi n e m kifejezetten kapható. N e m képes az alkalmazkodásra, csökönyösen ragaszkodik a saját igazához. Az
észérveket, logikus következtetéseket nem fogadja el, n e m képes
érzelmein uralkodni. Ezek a jellemvonások a párkapcsolatokat
nagy valószínűséggel rövid idő alatt tönkreteszik.
A hisztéria nem csak viselkedésben nyilvánul meg, okozhat
pszichoszomatikus tüneteket is. Az egyénben uralkodó lelki zavarok szervi bajokban jelennek meg. Felléphet gyakran ismétlődő, erős fejfájás, amit gyógyszerekkel nem lehet csillapítani. Előfordulhat a nyakizmok összehúzódása, ami megnehezíti a légzést
és a nyelést.
Nők esetében gyakran alakulnak ki különböző gyomorproblémák, bélgörcsök. A hisztéria jele lehet a frigiditás és az abból fakadó, fájdalmat okozó szexuális közösülés.

•
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Mázsás súlyok és a barokk furulya esete

s z t a r k o k t e l

Júlia Roberts
házasságot kötött
A 35 éves filmcsillag csütörtökre virradóra fogadott örök hűséget
barátjának, Dániel Moder operatőrnek az új-mexikói Taosban. Az
éjféli szertartásról részleteket n e m közöltek.
Júlia Roberts szerelmi életének szövevényei rendszeresen első oldalon szerepeltek a bulvárlapokban. 1991-ben Kiefer Sutherland
amerikai színész menyasszonya volt, de röviddel a házasságkötés
előtt szakított vele. Két évvel később hozzáment Lyle Lovetthez, a
közismert countryénekeshez, ám 21 hónap után elváltak. A szakítás után Roberts Benjámin Bratt oldalán keresett és talált vigaszt,
de az álompár útjai három és fél év után szétváltak.

Michael Jackson,
a fociigazgató
Az Exeter City brit futballklub tiszteletbeli igazgatójának nevezték
ki Michael Jacksont - jelentette be július 3-án a klub társigazgatója,
a popsztár régi barátja, Uri Gelltr. A 44 éves sztár nyugat Angliában tett látogatása alkalmával kereste fel a harmadosztályú csapatot, melynek védnöke a magyar származású parafenomén. „Amikor megkérdeztem tőle, hogy mit tud a fociról, azt felelte, semmit,
de szereti az Exeter Cityt" - mondta. Geller az újságíróknak, aki
azért is elégedett azzal, hogy Jackson elfogadta az igazgatói tisztet,
mert így csapatának nevét az egész világ megismeri majd. Az üzletből a popsztár is profitál, hiszen szabad bejárása lesz a klub mérkőzéseire, és a díszpáholyból nézheti végig a meccseket, valamint a
csapat autóján utazhat a vidéki mérkőzésekre. Az más kérdés, hogy
milyen sűrűn fog élni a futballt nem ismerő énekes ezzel a kiváltságával. Továbbá szavazati joga van a csapat összeállítását és edzésterveit illetően.

Isabelle Adjani
esküvőre készül
A 47 éves francia színésznő és a szintén francia származású zenész,
fean-Michel Jarre csupán néhány hete ismerték meg egymást, és
máris azt tervezik, hogy örök húséget fogadnak egymásnak. A románc néhány héttel ezelőtt egy baráti társaságban eltöltött éjszakába nyúló vacsorán kezdődött, ahol a pár órák hosszat beszélgetett,
majd másnapra találkozót beszéltek meg, és azóta szinte elválaszthatatlanok, írja a „Paris Match" nevű lap legutóbbi száma. A pár
nemrég egymást megölelve mutatkozott a fotósok előtt, kapcsolatukat hivatalosan is bejelentették, és nem titkolják, hogy szó esett
házasságról is.

Bernadett Venezuelába tart

ERŐEMELŐ JUNIOR EUROPA-BAJNOKI EZUSTERMÉT ÜNNEPELHETTE A KÖZELMÚLTBAN SZABÓNÉ NAGY BERNADETT, AKI TANÁRKÉNT BAROKK
FURULYÁTOKTAT.
Mégis, mivel tölthetné leghasznosabban a
szabadidejét egy olyan asszony, aki mondjuk
barokk furulyát és zeneelméletet tanít egy általános iskolában? Ha azt mondom (s ezzel
csöppet sem járok messze az igazságtól), hogy
a szegedi tanárképző főiskola ének-művelődésszervező szakát végzi, aligha szolgáltam
meglepő hírrel. Am ha hozzáteszem, hogy a
hölgy a Testnevelési Egyetem erőemelő szakán is tanul, fitneszedző, sőt mi több, naponta
több tonna súlyt megmozgat edzéseken, talán
már többen felkapják a fejüket. Márpedig
tény: a 22 éves Szabóné Nagy Bernadett immár az öreg kontinens egyik legerősebb hölgye
- a közelmúltban Balatonlellén az erőemelő
juniorok Európa-bajnokságán súlycsoportjában a dobogó második fokára állhatott fel. Ha
már súlycsoportnál tartunk: a 160 centi magas Bernadett mindössze 48-49 kiló. S a törékeny alkatú nő 75 kilóval a vállán guggolt le, s
állt fel a versenyen, fekvenyomásban 47,5 kilót teljesített, míg a felhúzás után 105 kiló állt
a neve mellett az eredményjelző táblán. Parádés teljesítmény, különösen, ha hozzátesszük:
Szabóné egy korábbi sérülése miatt szinte sántikálva lépett a dobogóra.
A súlyok említése után, ugye mondanom
sem kell: Bernadett gyermekkora óta nagy híve a testmozgásnak, kedvenc időtöltése a futás, úszás, kerékpározás, ám 19 éves koráig
soha nem sportolt versenyszerűen. Aztán három éve előbb a testépítést kezdte el magasabb szinten művelni, míg néhány hónappal
ezelőtt edzője, Horváth Zoltán biztatására
egyre intenzívebb erőemelő edzésekbe kezdett. Nem nehéz megjósolni: szép sportolói
karrier előtt áll az Erőtér SE versenyzője.
Ugyanis már eddig sikerült begyűjteni az EB
ezüst mellé egy felnőtt magyar bajnoki második helyezést, s megnyerte a junior magyar
bajnokságot is. Nyáron pedig azért edz, hogy
kiutazhasson Venezuelába, ahol a világ legjobb erőemelő hölgyei küzdenek majd a súlyzókkal. S hogy mi történne akkor, ha Bernadettet, a zenepedagógust mondjuk a profik
táborába csábítanák?
- Nagyon komolyan veszem ezt a sportágat, keményen edzek, s minden vágyam az,
hogy a világ legjobbjai közé beverekedjem
magam. Ezért aztán vállalnám a profizmus-

Szabóné Nagy Bernadett minden nap órákat tölt a vastárcsák között. (Fotó: Miskolczi Róbert)
sal járó terheket is - fogalmazott az Eb-ezüst
tulajdonosa.
Az e sorokat olvasó hölgyek közül pedig nagyon sokan arra gondolhatnak - te jó ég, mi
lesz ezzel a csinos lánnyal, ha még több súlyt
emelget? Bernadett szerint a sok edzés egyáltalán nem veszélyezteti alakját, ha betartja a

Pierre Cardin divatakadémikus nyolcvanéves

k ü l c s í n

A Malévnak is tervezett
PIERRE CARDIN FRANCIA DIVATTERVEZŐ NYOLCVANÉVES. TERMÉKEINEK FORGALMA EGYMILLIÁRD
DOLLÁR KÖRÜL VAN ÉVENTE, ELNYERTE A DIVAT OSCARJÁT, ÉS Ő AZ
EGYETLEN DIVATDIKTÁTOR, AKI
AKADÉMIAI TAG, MÉGHOZZÁ ANNAK
ELLENÉRE, HOGY LEGMAGASABB
ISKOLAI VÉGZETTSÉGE EGY ESTI
TANFOLYAMON SZERZETT KÖNYVELŐI KÉPESÍTÉS. EGYENRUHÁT TERVEZETT A MALÉV SZEMÉLYZETÉNEK
ÉS A MAGYAR OLIMPIAI CSAPATNAK.
Nyolcvan éve, 1922. július 2-án
született Olaszországban Pierre
Cardin francia divattervező. Eredetileg Pietro Cardininek hívták,
s gazdag borkereskedő apja azt
szerette volna, ha fia építészetet
tanul. Ok azonban már ifjú korától a ruhakészítés érdekelte. Miután a család a franciaországi Saint-Etienne városába költözött,
beállt egy szabóhoz, s itt készítette első ruhakreációját, majd
szabászatot tanult egy férfiruhaúzletben. 1944-ben Párizsban
lett divatrajzoló a Paquin divatháznál, s 1946-ban részt vett a
Jean Cocteau rendezésében készült A szépség és a szörnyeteg
című film jelmezeinek tervezésében. Ezután a Christian Dior körül csoportosuló kis körhöz csatlakozott.
1949-ben önálló divatházat
alapított. A korábbinál csinosabbá, elegánsabbá tette a női diva, tot, mégis elsősorban férfiöltö-

Jean Cardot, Laurent Petitgirard ós Pierre Cardin.
nyök készítőjeként, a férfidivat
forradalmasítójaként
szerzett
hírnevet. Szakított az angol merevséggel, s a ruhák mellett kiegészítőket is tervezett az erósebbik nem számára.
1959-ben az exkluzív modellek
mellett _pret-a-porter divatot is
kreált. O volt az első, aki híres
divattervezőként kis szériában
női készruha-kollekciókat gyártott, amelyek darabjait a Lafayette áruházban árulták. Kollégái
közül többen azzal vádolták
meg, hogy a siker reményében eladta tehetségét. Amikor azonban
üzleti számításai beváltak és vagyona rohamosan gyarapodni
kezdett, kritikusai hozzá hasonló utat kezdtek követni.
Cardin divatszabászatának termékeit szélesebb körre kiterjesztette, a kézi varrást gépire cserélte, csökkentette az árakat, így a
ruhaköltemények olcsóbb válto-

zatát a gyengébbik n e m gyengébben eleresztett tagjai is meg tudták venni.
Cardin a hatvanas években
aratta
legnagyobb
sikereit,
1962-ben mutatta be futurisztikus kollekcióját, amivel a szakmát és a közönséget is elkápráztatta. Ezek jellegzetessége a merev, rövid tunika, a sisak és a védőszemüveg volt, bemutatásukat kedvenc manökenjére, a japán Hirokóra bízta. Híres volt
avantgárd stílusáról. 1966-ban
találta ki az uniszex divatot.
Az elsők között gyártatott védjegyével ellátott készruhákat férfiak és nők számára a világ számos országában, közel húsz éve
Magyarországon is. Egyenruhát
tervezett a Malév személyzetének, valamint ő jegyezte a calgaryi téli és a szöuli nyári olimpiára
utazó magyar sportolók egyenviseletét. Divatbemutatót tartot-

szigorú étkezési szabályokat. Egy percig sem
tart attól Szabóné, hogy egyszer majd brutális izomzata miatt kap szemrehányásokat
férjétől. Elete párja egyébként is minden támogatást megad ahhoz, hogy sportkarrierje a
lehető legmagasabbra íveljen.
BÁTYI ZOLTÁN

tak ruháiból Moszkvában, a Vörös téren, s ő vezette be Kínába és
Japánba a klasszikus francia divatot.
A ruhatervezésen kívül számos
más dologgal is foglalkozik. 1970
óta az Espace Pierre Cardin Theatre tulajdonosa, ami színház,
kiállítóterem és vendéglátóegység egyszerre. Éttermi hálózata a
világ több nagyvárosában működik Maxim néven, így Moszkvában és Pekingben is, s az elnevezéssel virágokat, csokoládét és
borokat is forgalmaz.
Ma már nevével babakocsit,
tollat, órát, szemüveget, finom
konfekció-ipari termékeket, parfümöt (Cardin, Choc és Énigme
néven) árulnak, bútorokat is terveznek, sőt repülőgépet és autót
öltöztetnek fel Cardin védjegygyei.
A Pierre Cardin márkájú termékeket előállító vállatok együttesen 200 ezer embert foglalkoztatnak világszerte, ideértve a bedolgozókat is, szabadalmainak
száma meghaladja a nyolcszázat.
Divattermékeinek 40 százaléka
a férfiruházattal kapcsolatos, a
Cardin-termékek forgalma egymilliárd dollár körül van. Közel
húsz film kosztümjét tervezte.
1985-ben elnyerte a divat Oscarját, 1991 -tői az Unesco tiszteletbeli nagykövete, emellett a
francia Becsületrend kitüntetettje. Ó az egyetlen divatdiktátor,
aki akadémiai tag, méghozzá annak ellenére, hogy legmagasabb
iskolai végzettsége egy esti tanfolyamon szerzett könyvelői képesítés.
PERGE ZITA

Gyümölcspakolások
EGYRE NAGYOBB NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVENDENEK A TERMÉSZETES
ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT KOZMETIKAI TERMÉKEK, MELYEK A GYÜMÖLCSÖKBEN TALÁLHATÓ VITAMINOKAT, TÁPANYAGOKAT HASZNÁLJÁK
FEL BŐRÜNK, HAJUNK ÁPOLÁSÁRA. GYÜMÖLCSÖS PAKOLÁSOKAT HÁZILAG IS KÉSZÍTHETÜNK.

Eper
Az eper kitűnő C- és E-vitaminforrás, alacsony kalóriatartalm ú és a kozmetikában is kiválóan alkalmazható gyümölcs. A belőle házilag is elkészíthető arcpakolás hatékonyan lassítja a ráncok kialakulásának folyamatát, lágyítja a bőrt.
Pakolás készítése: 2 nagyobb szem érett epret villával pépesre
törünk, és hozzákeverjük egy tojás fehérjét. Az egészet felverjük.
A letisztított arcbőrre felkenjük az epres pakolást és fél órán keresztül az arcon hagyjuk. Langyos vízzel öblítjük le.

Banán
A banánból készült gyümölcspakolás kitűnően hidratálja, táplálja a bórt.
Pakolás készítése: Egy egész hámozott banánt, egy evőkanál
mézet és négy evőkanál rozslisztet villával jól összedolgozunk. A
masszát pépesre keverjük. A pakolást egyenletesen eloszlatjuk az
arcon, kivéve a szem körüli bőrfelületet. Körülbelül 15 percig az
fennhagyjuk, majd ezt követően langyos vízzel lemossuk.

Narancs
A természetes anyagokból készült narancspakolás zsíros, mitesszeres bőr hatékony ápolására alkalmas.
Pakolás készítése: 3 evőkanál natúr joghurtot, 2 evőkanál
rozslisztet és 2 evőkanál reszelt narancshéjat alaposan elkeverünk, mígnem egyenletes, krémszerű pépet kapunk. A pakolást a
szem körüli részek kivételével elkenjük az arcbőrön, és 15-20
percig állni hagyjuk rajta. Végül langyos vízzel leöblítjük.

Avokadó
Az avokadó A- és E-vitaminban, valamint fehérjékben gazdag
gyümölcs. A belőle készült hajpakolás kitűnő hajkondicionáló,
amely revitalizálja és táplálja a fejbőrt és a hajszálakat.
Pakolás készítése: Egy darab avokadót meghámozunk, félbevágjuk és magját kivesszük. Az egyik felet 1 evőkanál oh'vaolaj jal
és 1 nyers tojássárgájával jól összedolgozzuk. Frissen mosot,
nedves hajra tesszük a masszát, majd gyengéd, masszírozó mozdulatokkal a bőrbe dolgozzuk.
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Gyakran utazik vonaton7i

CSOROG A PANNON G S M
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Bódé 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.
GAZ
Újpetőfitelepen, a Délceg utcánál a 21Y-os busz végállomásánál található területen derékig
érő gaz nőtt - telefonálta olvasónk a 475-098 telefonról. A
közterület-fenntartási kht. ügyintézője, Porcsik Zoltán elmondta, hogy intézkednek a terület
kaszálásáról.

NACSA JUDIT
tanuló:
Az iskolai kirándulásokra mindigvonattal megyünk, de a családi utazásokhoz inkább az autót
választjuk, mert az gyorsabb és
nem kell az állomáson keresgélni, hogy mivel lehet tovább utazni. De szeretem a vonatot is, fóleg az intercityt, mert az csak
kétszer áll meg.

M

KLEZLI JÓZSEF
nyugdíjas
MAV-dolgozó:
Én ingyen utazhatok a vonatokon,
úgyhogy ezt ki is használom, hetente akár többször is megyek valahova. De ha nem lenne ez a kedvezmény, valószínűleg akkor is a
vasutat választanám, mert sokkal
kényelmesebb, mint a buszok és
nem annyira zsúfolt. Egyetlen baja, hogy nem elég tiszta.

POSTABONTÁS

•

A Szegedért Alapítvány
nem a Szegedért Egyesület!
A Délmagyarország július TO-i
számában cikket közölt a Szegedért Egyesületnél tartóff „elnök
nélküli, titkos ülésről". A cikkhez
mellékplt fotó aláírása: „Röpgyűlés a Szegedért Alapítványnál".
A Szegedért Alapítvány elnökségi ülésein több alkalommal is
felmerült már az a probléma,
hogy az elnevezés hasonlósága
miatt a közvéleményben keveredik a két szervezet (jó ideig a telefonos tudakozó iS a Szegedért Alapítvány telefonszámát adta meg,
ha a Szegedért Egyesület után érdeklődtek). A mostani sajtóhiba
kapcsán egyértelműen tisztázni
szeretnénk, hogy a Szegedért Ala- •
pítvány céljai és tevékenysége, valamint az alapítvány testületeiben lelnökség, kuratóriumok, felügyelőbizottság) résztveyök személye messzemenően különbözik az egyesületétől. Az alapítvány díjakat, támogatásokat ítél
oda, és díjait minden évben nagy-

szabású gálaműsor keretében adja át a város kiemelkedő személyiségeinek (a színházi eseményt a
Szeged Televízió közvetítésében a
széles közönség is láthatja). A
Szegedért Alapítvány következetesen tartózkodik a közéleti és politikai kérdésekben történő megnyilvánulásoktól, választásokra
jelölteket nem állít. Mint közhasznú, szervezet a hatályos jogszabályok szerint nem is foglalkozhat direkt politikai kérdésekkel, dletve nem tarthat fent kapcsolatokat pártokkal. Közel másfél évtizedes sikeres tevékenységünk egyik alapja éppen a politikától történő távolmaradás, s e
gyakorlatunkhoz tartjuk megunkat jelen időszakban is.
DR. BÓDI GYÖRGY,
A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY
TITKÁRA,
GREGOR JÓZSEF,
A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY
SOROS ELNÖKE

Tisztelt 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.

H0R0SZK0P
O l KOS: Sokat aggódik munkája miatt.
/ • J úgy érzi, mindent egyedül kell megcsinálnia ahhoz, hogy időben kész legyen.
Lehet, hogy ön nem tudja jól átadni a feladatokat.

I

MÉRLEG: Egyik ismerőse magánéleti válságát látva örül, hogy önnek sokkal harmonikusabbak a kapcsolatai,
bár a mennyiséggel még elégedetlen. Több
barátra, ismerősre vágyik.

^ ^ BIKA: Ügyeljen arra, hogy ne köSKORPIÓ: Ne tervezzen túlságo; _ « j | v e s s e n el szarvas hibákat, melye» J l s a n hosszú távra, ma ez egyáltalán
ket nagy erőfeszítések árán tudna csak ki- nem divat és nem célszerű, mert komoly
javítani. Egyik rosszakarója állandóan figye- csalódást okozhat elsősorban saját magáli, hátha mégis becsúszik valami.
nak, ha nem jön be.
( V l

KISS ADRIENN
tanuló: •
Osztálykirándulásokra és á családdal is vonattal szoktunk utazni. Kényelmesebb és olcsóbb,
mint a busz. Az intercity színvonalas járat, viszont nagyon drága. Mi mindig gyorsvonattal,
másodosztályon utazunk, az viszont sokszor koszos. Szerintem
elkelne egy-két új kocsi.

IKREK: Rendkívül boldognak és ki' egyensúlyozottnak érzi magát. Természetesen megtartja magának sikerei titkát. nehogy a kíváncsiskodók és az irigyek
túlhajszolják.

J \ , NYILAS: Fiatal munkatársa túlzár^Á i sokba esik és megsérti az ön magánszféráját. Kiborul és kiabál, majd pedig
szégyenkezik önmaga miatt. Pedig erre
semmi szükség.

^ ^

RÁK: Üzlettársaival nem tud közös
nevezőre jutni egy fontos kérdésben. Ez rossz hatással van a közös munkára és az ön lelkivilágára. Hamarosan rendeződik a dolog.

J ^ BAK: Szerelmével vitás helyzetbe
T I K . I kerül már kora reggel, és ez sajnos
elveszi a kedvét az egész napos munkától.
Elindul egy kis kiruccanásra, hogy megnyugodjon.

OROSZLÁN: Minél hamarabb kijar
•Ivítja a korábban vétett hibáit, annál
gyorsabban túlesik a pangási időszakon. Ha
kellően meggyőző, sokat nyerhet a mai tárgyaláson.

VÍZÖNTŐ: Fiatal, energikus embeI t M Í ! rekkel beszélget, s ez feldobja. Humorának köszönhetően sikerül feloldani egy
kialakuló veszekedést. Mindenki hálás önnek ezért.

SZŰZ: Szomszédai bulit rendezé s i n e k , amitől hangos lesz az egész
környék. Azon gondolkodik, melyik a jobb
megoldás, ha cirkuszol vagy. ha egyszerűen
csatlakozik hozzájuk.

^ É j HALAK: Új barátja révén érdekes
i emberekkel ismerkedik meg, még
mindig érik meglepetések is. Legyen nyugodt. sikerül az elképzelése, utána nyugodtan mehet szabadságra.

RADAK ETELKA
rokkan
tnyugdíjas:
Igen, rendszeresen utazok vonattal. Ha tehetem, mindig ezt választom, mert még az autónál is jobban
szeretem. Nekem kedvezmény jár
a jegy árából, de a teljeset is biztosan kifizetném, mert szerintem
nem drága. Meg vagyok elégedve a
szolgáltatással is, nekem még soha
nem volt bajom a MAV-val.

AKTUALIS NOVENYVEDELEM

„Arató" időjárás
Visszatért a kánikula, kevés csapadékkal. Ezek az ökológiai viszonyok
továbbra is a rovar- és atkakártevőknek kedveztek. Ismét felhívjuk a
figyelmet az amerikai kukoricabogarak tömeges rajzására, amely
nagy létszáma a többéves termesztésű táblákon a jövő évi súlyos lárvakártételre figyelmeztet. Ellene a piretroid készítmények adnak jó
eredményt, közülük a Sumi-Alfa 5 EC emelhető ki, kiváló hatékonysága miatt.
Csemegekukoricában számolni kell a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke lárvakártételére is. Védekezésre a rövid várakozási
idejű biológiai készítmények (pl. Dipel) javasolhatók. Az utóbbi említett lárvák a zöldségféléket sem kímélik, ha a paprika, paradicsom,
uborka termésén vagy a káposztaféléken rágással találkozunk, haladéktalanul végezzük el a permetezést. Gyümölcs-, zöldségféléken és
dísznövényeken egyre feltűnőbb a takácsatkák felszaporodása, amit a
leveleken megjelenő szívásnyomok jeleznek. Ha ilyen tünetekkel találkozunk, speciális atkaölő készítményt használjunk, pl. Nissorun
10 WR Danitol 10 EC, Ortus 5 SC, Flumite 200 stb.
Az atkák gyérítésére megfelelőek a környezetre teljesen ártalmatlan
olajok is, mint a Bio-Sect, Biosol vagy Vektafid. Szőlőben - ahol van
termés - a fürtzáródás miatt olyan készítményt (pl. Quadris) vagy
olyan kombinációt (pl. Trifmine 30 WP + Clortosip L) válasszunk,
amely a peronoszpóra, a lisztharmat és a szürkepenész ellen egyaránt
hatékony.
MILE-MÁNDOKI-PEREI, NÖVÉNYVÉDELMI TÁRSASÁG, VÁSÁRHELY

E-MAIL-UZENETEK
Tisztelt olvasók! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.
Tisztelt Szerkesztőség!
E-mail üzenet című rovatukban megjelent írásra szeretnék
reagálni! Dr. M.J.-nek igaza van,
megosztja a szegedieket a zajkommandó. Én most a másik oldal nézőpontját szeretném egy
kicsit megvilágítani. Nevezetesen a „jobbára leittasodott
és/vagy bekábítózott csápoló" oldalét. Én személy szerint igen
sértőnek találom, ha azt a zenét,
amitől én jól érzem magam, legyen az bármely stílusirányzathoz tartozó, „kútmérgező silányságnak" nevezzék. Én a világból
ki tudok szaladni, ha Lisztet kell
hallgatnom. Nem azért, mert
rossz, vagy „alpári", csupán

azért, mert én nem szeretem.
Kérdem én, hét végén, amikor
szórakozni szeretnék, ne tehessem meg, csupán pár maradi és
vaskalapos dr. miatt? Vagy ők
nem voltak fiatalok? Én biztos
vagyok benne, hogy ők is szórakoztak valahol és az akkori idősebbeknek nem tetszett. Miért
akarja, hogy mi ne érezhessük
magunkat jól? A zenék változnak, ahogy az idő is múlik. Természetesen én sem szeretem a
kötekedő, kukákat dobáló és borogató alakokat, de ilyenek mindig is voltak és lesznek. Próbáljunk meg engedni, és ez most
mindkét oldalra vonatkozik, ne
keserítsük meg egymás életét a
szükségesnél jobban, mert az
senkinek sem jó! Hadd szórakozzunk mi is, kérem!
Tisztelettel: S. J. M.

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

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

VIRÁGOK
S. É. szegedi olvasónk a Kárász
utcán sétálva úgy érezte, mintha
a felújított házakban senki sem
lakna. Egyetlen egy virágot sem
ültettek az ottlakók, nincsenek
az ablakokban virágládák.

PANNON GSM

V+TT+ A2 é l v o n a l .

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok
miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

SZEGEDI VAKACIO
FOGLALKOZÁSOK
GYERMEKEK RÉSZÉRE
Népzenei és kézművestáborba
lehet jelentkezni a Péteri-tóhoz.
Tánc-, kukucska 4 - 6 éves gyermekeknek; kerékpáros és halásztábor indul Deszken. Jelentkezni
a Százszorszép Gyermekházban,
július 17-éig, naponta reggel
8-tól délután fél 5 óráig lehet.
A Juhász Gyula Művelődési
Központban július 15-étől üvegfestő, július 22-étől kézművestábor indul.
Az Alkotóházba (Árboc u.
1-3.) július 12-én nemezelést,
gyertyakészítést, bőrműves tárgyak készítését és gyöngyfűzést
tanulhatnak a gyermekek.

A tápéi (Tápé, Csiki u. 8.) tűzzománctanoda
alkotótáborába
szintén várják az érdeklődőket.
Jelentkezni a 495-440-es telefonszámon lehet.

SMS-ÜZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a le- TV műsorát sehol sem láttam.
velek, a telefonhívások mellett szívesen fo- (Laci) (ingyenes sms)
gadja a 06-30/218-11-1 l-es számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véle- KÖSZÖNET
Utólag szeretnék
köszönetet
ményeiket köszönjük!
mondani annak a buszsofőrnek,
aki július harmadikán a 18 óra 5
VÁLASZ SMS-RE
A július kilencedikei lapszá- perckor induló 7F-es busszal a
munkban megjelent sms-ekre Plaza előtt megvárt engem.
válaszolt Szélpál Gábor, az SZKT (30/352-1524)
marketing- és pr-osztály vezetője: a Dugonics téri villamos vál- TELEFON
tója nem zajosabb, mint egy átla- Miért kellett bezárni a V-fon ügygos villamosváltó. Az SZKT em- félszolgálati irodáját Makón? A
berei azonban dolgoznak azon, telefon így is drága, most utazhogy csendesebbé tegyék a Dugo- zunk Szegedre ügyet intézni? Kinics téri szerkezet működését. nek van erre ideje? (70/294Készül egy hidraulikus csillapító- 8079)
elem, mely beépítésekor már
nem csapódik vissza a villamos KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK
sín, s megszűnik a váltó zaja.
A közlekedési lámpák hasznoA kecskéstelepi villamos közle- sak, ha a tilos jelzést n e m hagyják figyelmen kívül a gyalogosok
kedés menetideje n e m változott,
a követési idő ritkult, de nem rit- sem! Kisgyermekes szülők! Jön a
ka, hiszen a tíz percről csupán ti- busz, futás át a piroson? Jó példa!
802/975-2600)
zenkét percre változott. Ha hoszszabb várakozási időt tapasztalnak az arra közleke3ők, annak SZÚNYOGINVÁZIÓ
valamilyen műszaki hiba lehet Szőregen esténként a szúnyogokaz oka. Ebben az esetben hívják tól nem lehet a szabadban tartózközönségkapcsolatok telefonszá- kodni. Miért nem irtják erre, itt
mát.
is laknak emberek. Iványi Aurél
(30/953-2381)
SZEGEDI NYÁR
Öt-hat évvel ezelőtt fullon volt KÖRFORGALOM
programmal Szeged: rakpart, La- Szép lett a körforgalom. Szép a
pos, múzeumkert, liget. Ezek világítás, szép a gyep, szépek a vimind rendezvényekre és szerve- rágok, szép a megálló, szépek a
zőkre várnak. Egy kihalt város padok. Szép is marad a szép. Renem vonzza turistákat. (70/263- mélhetőleg! (20/418-9108)
2803)
KÁBELTELEVÍZIÓ
A budapesti Matáv-kábeltelevízió hálózatán (mit ad Isten) van
VIVA zenecsatorna, de a Szeged

(ilesiel
a

Kapcsolat

MEGJÖTTÜNK

s.o.s.

SZEGED
KOVÁCS EM1K0
Július 9., 11 óra 10 perc, 3920 g. Sz.: Fazekas Judit és Kovács Kornél (Szeged).

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

SZENTES
HALMAI BRIGITTA
ANDREA
Július 8., 17 óra 20 perc, 4430 g. Sz.: Botos
Andrea Ilona és Halmai János (Szentes).

PINTÉR KRISZTIÁN
Július 9., 3 óra 35 perc, 2790 g. Sz.: Bata
Éva és Pintér László (Szentes).
LUDÁNYI LEVENTE
Július 9., 17 óra 30 perc, 3800 g. Sz.: Ternai
Szilvia és Ludányi András (Szentes).
TAKÁCS VENDEL
Július 9., 18 óra 40 perc, 3220 g. Sz.: Boda
Éva és Takács Endre (Szentes).
Gratulálunk!

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. JULIUS11.
0.15 Háború Amerikai kalandfilm.
2.35 Aktív A TV 2 magazinja (Ism.)
3.10 Vers éjfél után

TELEVÍZIÓMŰSOR

RTL Klub
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 9 . 0 0 Kultúrpercek 9 . 0 5 Szünidei matiné 1 1 . 0 5 Szeretni kell Német tévéfilmsorozat,
1 8 . 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 1 3 . 0 0 És mégis mozog a Föld Jókai Mór regényénektévéfilmváltozata, 3. (ism.) 1 4 . 0 0 Együtt
Velünk élő kisebbségek 1 4 . 5 0 Merlin-kommandó
1 5 . 0 0 Alpok-Duna—Adria 1 5 . 3 0 Több mint
doktor Olasz tévéfilmsorozat, 1 6 . 1 6 . 2 0 Mai hitvallások Dizseri Tamás orvos-igazgató 1 6 . 5 0 „Én
semmi nagyot nem csináltam" Gbdel Hilda

6.30Reggeli 9.00Receptklub (ism.) 9.10Minimax-rajzfilmek 9.40Teleparti 1 0 . 0 5 Top-shop
1 0 . 4 0 Teleparti 1 1 . 0 5 Top-shop 1 1 . 3 5 Delelő Vidám show. Benne: 12.00Hiradó - Déli kiadás 1 3 . 1 0 Teleparti 13.55Klipktib 1 4 . 1 5 Milagros Perui filmsorozat, 2 7 9 . 1 4 . 4 0 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.45Melrose Place Amerikai filmsorozat, 78. Mondj csak nemet! 1 5 . 3 5 Receptklub 1 5 . 4 5 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 5 . 5 0 Hegylakó Amerikai kalandfilmsorozat, 19. Az örökség

17.50 Körzeti híradók
18.00 Híradó hatkor, időjárás
18.05 Dempsey és Makepeace
Angol bűnügyi tóvéfilmsor.
A védőangyal
19.00 Szórakoztató műsor
19.30 Híradó este
19.53 Sporthírek, időjárás
20.05 A fekete város

16.45 Vad szenvedélyek
Argentin filmsorozat
17.35 Kell egy csapat! Napi
kvízshow Kokéval
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz Közszolgálati
magazin
19.20 Fókusz-ráadás Kulturális
magazinműsor
19.25 A Bohóc Német akciófilmsorozat, 4.
20.25 Barátok közt Magyar

21.10
22.30
22.50
22.55
23.10
23.15
0.10

Tévófiimsorozat, 2.
Szemet szemért.
Sipos Tamás: Látástél
vakulásig Tévéfilm
Aktuális
Híradó este, időjárás
Théma
Kultúrpercek
+ 1 Kulturális háttárműsor
Világhíredé

2 2 . 4 0 Kolozsvári operamesék 2 3 . 3 5 Összkép
2 3 . 5 0 Hírek 2 3 . 5 5 Műsorismertetés, vers

5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
Ma reggel 9 . 0 0 1 0 0 kép a XX. századról Magyar
kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 2 3 . 9 . 1 5
A kushita királyság - A halál birodalma Angol dokumentumfilm 1 0 . 0 0 Moloney Amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat, 19.10.50Magyarház Palackposta 1 1 . 1 5 Három erdélyi tánc 1 1 . 2 0 Kalandozás
a régiókban Dél-Dunántúl régié 1 2 . 0 0 Déli harangszó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 147.
1 2 . 3 0 Pillangó-sziget Ausztrál tévéfilmsorozat, 2.
Kannibál a szigeten 1 3 . 0 0 Híradó délben 1 3 . 5 5
Pesty Fekete Doboz Pesty László műsora 1 4 . 2 0 A
Sonny boytól a Meseautóig Válogatás 5 0 év filmslágereiből 1 5 . 0 5 Ókori elődeink titkai Angol kultúrtörténeti sorozat 3. A szürakuzai karom 15.55 45éves
az MTV: A világ metrói Budapest 1 6 . 5 5 Kultúrpercek 1 7 . 0 5 Iskola utca 1 8 . 0 0 „Képes könyv"
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa Hősköltemény 4
énekben 18.55 Keleti palóc népzene 19425 Esti mese 1 9 . 4 5 Théma 2 0 . 0 0 Híradó este 2 0 . 2 5
Sporthírek, időjárás 2 0 . 3 0 Kajak-kenu portrék
2 0 . 4 5 Cseh Tamás Dokumentumfilm. 2. 2 1 . 3 0
„Az én XX. századom": Szerelmes biciklisták Magyar
film. 2 3 . 1 0 Záróra 0 . 1 0 Aktuális

filmsorozat, 1637-1638.

20.55 Nyári filmkoktól: Sólyomasszony Amerikai kalandfilm.
23.15 Híradó - Késő esti
kiadás
23.35 Nyáresti találkozások
23.40 C-16: szuperügynökök

0.30
5 . 4 5 Faluvilág 6 . 0 0 Ablak Európára 6 . 3 0 Jó
reggelt, Magyarország! Színes hírmagazin 9 . 0 0 1 2 . 5 0 Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9 . 0 0 Barátok és szerelmek Mexikói filmsorozat 9 . 3 0 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin filmsorozat 1 0 . 0 0
Rosalinda Mexikói filmsorozat 1 0 . 3 0 Sonadoras
- Szerelmes álmodozók Mexikói filmsorozat 1 1 . 1 0
Közvetlen ajánlat 1 1 . 5 0 Claudia 1 2 . 5 5 Arany
a prórin Olasz westernfilm 1 4 . 5 0 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 1 5 . 2 0 Ifjú Indiana Jones kalandjai Német-amerikai kalandfilmsorozat, 2 5 . 1 6 . 1 5
Helen szemei Francia filmsorozat, 9

17.15 Yago Spanyol-argentin
kalandfilmsorozat, 19.
18.00 Aktív A TV 2 magazinja
18.30 Tények Hírműsor
19.05 Jé barátok Amerikai
víglátáksorozat, 136.
19.30 Száguldó Vipera Námetamerlkal akciófilm-sorozat
20.30 Tények röviden
20.35 Sítúra a halálba

Német akciófilm
22.35 A kiválasztott -

Az amerikai látnók Amerikai
akciósorozat, 14.
2 3 . 3 0 Jó e s t é t , M a g y a r o r s z á g !

M Ű S O R *

1.00
1.30
2.00

Amerikai akciósorozat, 5.
Stella Mozi Klub
Mozimagazln
.hu Multimédia-magazin
Fókusz, Időjárás-jelentés
(Ism.)
Divatklip

Duna TV
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
Nyári mabné 8 4 5 Szívtipró gimi Ausztrál ifjúsági filmsorozat 9 . 3 0 A pilóta Amerikai játékfilm 1 1 . 0 0
Talentum Találkozás Zenthe Ferenccel 1 1 . 5 0 Híradó
1 2 . 0 0 Déli harangszó, műsorismertetés, vers
1 2 . 1 0 Gazdakör 1 2 . 2 5 Isten kezében A gályarab
prédikátorok emlékezete 1 2 . 5 5 Madách - Egy ember tragédiája Magyar játékfilm 1 4 . 1 5 Életem, Afrika Dokumentumfilm dr. Sáska Lászlóról 1 5 . 1 5
Utazás szent helyekre Olasz ismeretterjesztő filmsorozat 1 6 . 1 0 Isten áldja a tisztes ipart Magyar ismeretterjesztő filmsorozat 1 6 . 2 5 Neptunusz zászlaja
alatt Német animációs filmsorozat 1 6 . 5 5 Öt órai zene 1 7 . 0 0 Kalendárium 1 7 . 5 0 Hej, hej, helyes be- szád! Balázs Géza műsora 1 8 . 0 0 Híradó, sport
1 8 . 3 0 Mese 1 9 . 0 0 Kalendárium 20.00Jób lázadása Magyar játékfilm 2 1 . 3 5 Népszerű operamelódiák Verdi: Otelló - Ave Maria 2 1 . 4 5 Híradó, sport,
meteorológia 2 2 . 1 0 Miért? Kérdések a közéletről
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mészetfilm. 1 8 . 3 0 Életutak - dr. Tóth Ferenc múzeumigazgató. 1 9 . 0 0 Híradó. 1 9 . 1 0 Rajzfilm gyermekeknek. 1 9 . 4 0 Hírháló - kulturális hírmagazin.
2 0 . 0 0 Természetfilmek. 2 1 . 0 0 Forró szél - Surda. Jugoszláv filmsorozat. 2 3 . 0 0 Képújság

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 Thalassa - természetfilm. 1 6 . 4 0 Expedícxió-természetfilm. 1 7 . 3 0 Híradó. 17.45Anap
kérdése. 1 8 . 0 0 Plénum - közéleti magazin. 1 8 . 4 0
Mozidélután. 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5 A nap kérdése (ilm.). 2 0 . 2 0 Prérifarkas. Amerikai film. 2 2 . 0 0
Piénum (ism.). 2 2 . 4 0 Híradó (ism.). 2 3 . 0 0 Expedíció - természetfilm. O.OO-tó! Képújság

A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a
www.delmagyar.hu
honlapon is olvashatnak.

MOZIMŰSOR
Du. 2,4 és 6 óra: Szilaj - A Vad völgy pairpája. Színes,
m. b. amerikai animációs film; este 8 óra: A Gyűrűk Ura
-A Gyűrű Szövetsége. Színes, m. b. amerikai film.

19.30 Hírháló.

Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra:
Aranyhere. Színes spanyol film.

BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Üvegtigris. Színes
magyar film.

2 0 . 0 0 Esti z ó n a .
2 0 . 3 0 Természetfilm - hegycsúcsok.

PLAZA CINEMA CITY

21.00 Forró szól. Jugoszláv
filmsorozat, 3. rész.

Szilaj: 13,14.45,16.30,18.15,20 óra. Bövér szálló:
14,16,18,20 óra. Jékorszak: 13,14.45,16.30,18.15,
20 óra. 40 nap és 40 éjszaka: 13,15,17 óra. Vidocq:
20.30 óra. Pékember: 13,15.20,17.40,20 éta. Tiszta
ügy: 14.45,17.15,19.45óra.StarWars2.: 17.30,20.15
óra. Penge 2:15,17.30,20 óra. Pán Péter: 13,14.30
óra. Szörny Rt.: 13.15,15.15 óra. Valami Amerika: 16,
18.15 óra. Traffic: 19.30 óra.

2 2 . 0 0 Híradó (Ism.).
2 2 . 3 0 Képújság.

Telin TV
2 2 . 0 0 1 8 . 0 0 Hangos képújság 1 8 . 0 0 Peda
Negr Argentin filmsorozat, 30. rész. 1 8 . 4 5 Cellulitisz kezelése vákummal. 1 9 . 0 0 Pályairány 7. rész.
19.30 Kábel Tv ajánló. 2 0 . 0 0 Tiszatájék - Csongrád megyei magazin. 2 0 . 3 0 Lakáskulcs - lakberendezési tanácsok. 2 1 . 0 0 McKenzye-show.

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Na végre, itt a nyár! Színes
magyar vígjáték; este 8 óra: Pánikszoba. Színes
amerikai thriller.

SZENTES

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

VTV Makó
6 . 0 0 Hírháló - egészség és környezet hírmagazin.
6 . 3 0 Dokumentumműhely. 7 . 0 0 A szerdai adás ismétlése. 9 . 0 0 Képújság 1 7 . 0 0 Megvédett városmag Kecskeméten - dokumentumfilm. 1 7 . 3 0 Nyomorultak. Rajzfilm-sorozat. 1 8 . 0 0 Thalassa - ter-

Du. fél 6 óra: Végtelen és képtelen. Színes, m. b.
amerikai akció-vígjáték; este 8 óra: Hart háborúja.
Színes amerikai háborús film.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4 . 3 4 Határok nélkül (ism.) 5 . 0 0 Reggeli krónika
9 . 0 4 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.05 A

Erste Plusz Betét

8,31%

FM 95.4. Tel.: 62444-088, www.radio88.hu Címünk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6.5.55-tő! 8.55ig félóránként, 9.55-től és 18.55-ig éránként hírek,
időjárás 6 . 4 0 7.40 8 . 4 0 11.40 és 1 5 . 4 0
kor sporthírek. 6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese és Sövény Tibor). 10.00 Száraz Ferenc. 1A.00 Bende Gábor. 1 6 . 0 0 Media Maiirt slágerlista. 1 7 . 0 0 Kívánságműsor (Bende Gábor). 1 9 . 0 0 Szonda (Patkós Attila). 2 0 . 0 0 Közélet (Zoltán Csaba). 2 2 . 0 0 Éjszakai zenemix.

TISZA RÁDIÓ, SZEGED

4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok. Km.: Celine Dion, a V' MotoRock, a Jacksons, a Pa-Dö-Dő, a Roxette, Grover 6.03 Kívánságreggel 8.45 Sportregge!
9 . 0 0 Délelőtt 9.52 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A vélemény szabad... 10.45 Zenesarok 1 1 . 1 0 Gordiuszplusz 1 2 . 0 0 Nótacsokrok 1 3 . 0 0 Verkli 1 4 . 0 0
Kabarécsütörtök 17.00 Háztól házig 1 8 . 0 1 Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 1 5 Unikum
20.00Váltóhang 21.04 Nyugat-keleti díván 22.00
Modemidők 2 2 . 3 0 Droghíradó fél érában 2 3 . 1 5
Telestúdió 0 . 0 0 Éjfél után... 3 . 0 3 Melódiakoktél
4 . 0 3 Cigánynóták

A lövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 1 0 2 MHzes városi kábelfrekvencián, televízióban: az S8-as információs csatomán. Telefonfax: 495-495 SMS:
06-30-31-91-777. E-mail: tiszaradio@mail.tiszanet.hu 6 . 0 0 Zenesziget 1 7 . 0 0 Tisza-party (fiataloknak szélé hírek, információk, érdekességek, pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00
Coctail (Egy pár korty slágerzene) 2 1 . 0 0 Rádió Dance. 2 2 . 0 0 Rádió Dream.

BARTÓK
6 . 0 3 Muzsikálé reggel 8 . 0 6 Az AngoLKamarazenekar játszik 9 . 1 1 Femando Corena operaáriákat énekel 9.38 Hollós Máté műveiből 1 0 . 0 5 Rádiószínház:
Hellász 1 1 . 0 0 Romantikus kamaramuzsika 1 1 . 4 5
A Varsányi együttes felvételeiből 1 2 . 0 6 Az Ukrán Rádió Szimfonikus Zenekara játszik 13.16 Karasszon Dezső Koloss István műveiből orgonál 1 4 . 0 5 Katherine
Mansfield: Gyönvör 14.35 Jeritza Mária operafelvételeiből 15.00 Népszerű dallamok 15.45 Rádiósok
a zenétől 16.05 Muzsikáló délután 18.05 Jaime Márquez Manuel Ponce-műveket gitározik 1 9 . 0 9 Ahol az
ösvény véget ér... Madarak a betonrengetegben, I H
1 9 . 3 9 Felejthetetlen hangversenyek 2 1 . 1 5 Arany
János balladáit elmondja: Latinovits Zoltán, Kállai Ferenc 21.30 Zenei műsor Kb. 23.30XVIII. századi szonáták 0 . 0 0 Szózat 0 . 0 5 Notturno

RÁDIÓ SZEGED
Szeged 9 3 , 1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29

MHz 5.55 9.00 Óránként hírek. 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.: Forgách Ilona.
6 . 0 0 Reggeli krónika (Kossuth). 6.20 Jegyzet. 6 . 3 0
Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. programajánlat és
szegedi lapszemle. 6 4 5 Reggeli párbeszéd. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7 . 2 0 Aktuális beszélgetés.
7 . 3 0 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. 7 . 4 5 Országos lapszemle és programajánlat 8 . 0 0 BBC világhíradó Londonból. 8 . 1 5 Aktuális riport, interjú.
9.05-11.57 Hétfőtől péntekig: Kossuth - Napközben. 12.00 Déli Krónika (Kossuth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről. 1 3 . 0 5 Hétfőtől péntekig:
Kossuth. 15.05 Délutáni magazin. Szerkesztő: Bozé
Beatrix. 1 5 . 1 0 Egészségügyi magazin. 1 6 . 0 0 Délutáni Krónika - Kossuth. 1 6 . 2 0 MOJ - Kossuth.
1 7 . 1 5 Sporthírek. 1 7 . 4 5 Hírek tudósítások a DélAlföldről. 1 8 . 0 0 Esb Krónika. 18.30-tól 22.30ig Országos nemzetiségi műsorok a Kossuth URH adón
és a Regionális Stúdiók műsora.

JUVENTUS RÁDIÓ SZEGED
FM 100.2MHz Cím: 6 7 2 4 Szeged, Kossuth L. sgt.
4 8 Tel: 6244-22-44; kívánságműsor: 063 0 3 0 - 3 0 2 4 4 SMS: 0 6 3 0 3 0 2 4 4 Web
www.juventus.szeged.hu E-mail: juventus@juventus.szeged.hu 6.00 Juventus Reggel (D. Töth Jútia, Hegyesi Sándor). 1 0 . 0 0 Genscher. 1 4 . 0 0 Vass Marian. 1 7 . 0 0 Juventus Kívánságműsor (Molnár „Óhaj"
Balázs). 19.00~6.00 A csak zene rádiója.

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 2 4 éráig szerkesztett műsorok a
97.6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677. telefax: 533-678. Az adás ideie alatt hívható teleionszám:
5 3 3 7 7 7 és 5 3 3 7 7 8 SMS 3 0 2 6 7 7 7 7 7
Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér 7 1 (piaccal szemben). 5 . 0 0 Jó reggelt! Zenés, információs
műsor, félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a nemzetközi környezetvédők
Tisza-túrája. Vendég: Kaknrits Judit a Greenpeace magyarországi irodájának szóvivője. 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló. 1 3 . 0 0 A nap kérdése. 1 3 . 3 0 Humorpercek.
1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Full extra.
2 0 . 0 0 Csütörtök esti dínom-dánom. 2 3 . 3 0 Délalföldi hírmondó (ism.).

RÁDIÓ SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 érájában 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 315-482. E-mail: radioszentes@mail.bszanethu Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45 ig 6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók,
útinform, lapszemle. 9 . 0 0 Riportok - interjúk. 10.00
Zeneóra. 1 1 . 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 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Portré.
Utazási körkép. 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 1 8 . 0 0 Orvos, mikrofonnak 1 9 . 0 0 Esti mese.
2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.

MOSTTEGYE KÖZZÉ NYÁRI AJÁNLATÁT!
Szórakozás, kulturális és sportrendezvények,
. vendéglátás, turisztika.
2002. JÚLIUS IÁ, CSÜTÖRTÖK í*. A BLL/KAIzKlMKtiMÍSMi fii*Í.LLkUXt:

HIRDETÉSI LEHETŐSÉG
50% KEDVEZMÉNNYEL!

* EBKM. 750.000 Ft feletti lekötött összeg esetén, eves kamat 8,2%.
Az akció 2002. Június 7-tól július 31-ig tart.
A üank a kamatvsitoztatas jogfrt fenntartja

ERSTE II

06-40-555-444

RÁDIÓ 88

PETŐFI

BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM

BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
6 . 0 0 Estelő (Ism.). 7 . 0 0 Lélektől lélekig (Ism.).
7 . 3 0 Zenevonal. 1 3 . 0 0 Képújság 1 5 . 0 0 Zenevonal. 1 7 . 0 0 Dokumentum Műhely. 1 7 . 3 0 Cégvilág 1 7 . 4 5 Lássuk, hogyan növekszik... 1 8 . 0 0
Estelő. 1 9 . 0 0 Híradó.

Szabó család (ism.) 11.35 Rádiószínház: A szökevény
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 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá!
1 6 . 0 0 Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról
jövök..." 1 7 . 0 5 Vállalkozásklinika 17.45 Kékbolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30
Sportvilág 1 9 . 5 0 Mese 2 0 . 0 4 Aranyemberek
2 0 . 3 5 Kiszáradt az én örömem zöld fája 2 1 . 1 0 A
XX. századtitkai2 2 . 0 0 Késő esti krónika 2 2 . 3 0 Iskolapélda 2 3 . 0 4 „Számomra minden út Bartókból
indult..." Kárpáti János zenetörténésszel

SZÍNES MELLÉKLET A D É L M A G Y A R O R S Z Á G B A N !

Hirdetési képviselő: Végh Zsolt (30/9251-992, 62/567-844)

•

ENT

RENAULT

nmwm

Leone

Élvezze élőben!
Ráadás lóerők akár

líiius-augusaus

2 2 0 0 0 0 Ft árelőnnyel!

után

2 szabad órája?

VSzeretné
^Szeretné mindezt
kiegészítem jövedelmét? lakókörnyezetében tenni?

MUNKAIARSAT KERESÜNK'

Nyerjen belépőjegyeket az Eötvös Cirkusz
július "17-i, 18 órai előadására! Jelölje be a
helyes választ, majd vágja ki és küldje vissza a

Szegvár, Derekegyház, Székkutas, Szeged és
Csanádpalota környékére.

szelvényt a Délmagyarország Kiadó címére!

A lds összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban
Nagy-Britanniábari alapított Provident Financial
Magyarországon dinamikusan fejlődik.

Az előadás helyszíne: SZVSE pálya
l ó e r ő Ráadás akciónk keretében júliusban és augusztusban t ö b b erőt adunk, INGYEN! Például 1.6-os, 16 szelepes. 110 lóerős Laguna és Laguna Grandtour áráért 1.8-as, 16 szelepes. 120 ióerős motorral felszerelt modellt adunk, ami Önnek
220 0 0 0 Ft árelőnyt jelent. Az erősebb motoron kívül játékunkkal még közelebb
kerülhet a Forma l világához, hiszen amennyiben júliusban tesztvezetésen vesz
részt, Forma 1 belépőjegyet nyerhet a Magyar Nagydfi augusztusi futamára is! A
részletekről és feltételekről érdeklődjön mátkakereskedésünkben! WWW.renault.hu

\0

par

Eötvös Cirkusz
Levélcím: 6/20 Szeged, Siefánia 10.
A borítékra írják rá: Eötvös Cirkusz Kvízjáték

DÉLMAGYARORSZÁG

munkaidő

» ' v »"*»" ?'«"»'

b e l é p ő j e g y e t

sorsolunk

Beküldési határidő:

TTTT
Telefonszám: I
A nyertesek névsora a július 16-i Délmagyarországban lesz olvasható

Fogyasztás (vegyes hasznüat) liter/100 km: +,7-10.3 C0 2 kibocsátás g/km: 126-2+0

Nyerjen

2000
eurót vagy
500000
forintot!

Munkatársunkként az Önfeladataaz otthonához közel
élő ügyfelekkel történő kapcsolattartás lesz, továbbá
készpénzkölcsönök átadása, törlesztőrészletek
összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.
AMIT KÍNÁLUNK:

A R e n a u l t Fejes A u t ó h á z a j á n l a t a :
A k i augusztus 2 0 - i g b á r m i l y e n
új R e n a u l t t í p u s ú g é p k o c s i t
vásárol {vagy m e g r e n d e l )
sorsoláson vesz részt és e n n y i t
n y e r h e t vissza a v é t e l á r b ó l .
Sorsolás augusztus 2 1 - é n .

RENAULT FEJES A U T O H A Z
Hódmezővásárhely, Táncsics M. út 21. Telefon: (62) 231-801
Nyitva hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

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

Kétjük, hívja munkaidőben a

Provident Pénzügyi Rt-t
belföldről, helyi tarifával hívható telefonszámon:
0 6 - 4 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0
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•
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pVc ts tys

Albérletet keres

NONSTOP

Állást kínál

Q
Q

Bútor

• AUSZTRIAI m u n k a lehetőség
mindenkinek!
Nyelvtudás nélkül is. Érd.:
06-30/271-40-86,
06-30504-02-33
telefonon.

Egészségügy

6

Egyéb

7

Élelmiszer

e

É p í t é s i telek

(14107237)

9

Építőanyag

10

Földterület

• BIZTONSÁGI szolgálat
nagy munkabírású és megbízható vagyonőröket keres
szegedi hipermarketbe. alkalmazotti munkaviszonyba.
06-30/411-58-83. (14107209)

D
19

Gazdit keres
Qépjármüvezetó-képzéa

13

Hagyaték

14

Járműalkatrész

m

B
§ m

• GYAKORLATTAL rendelkező nemzetközi gépkocsivezetőt
keresünk
24
tonnás gépjárműre. Érd.:
30-9550-633. Kiss Péter,
Szeged. (14107381)

Közlemény
Könyv
Magénház

18

Oktatást vállal

19

Régiségek

20

Rendezvény

21

Ruhézat

22

Sport, hobbi

23

Szakképzés

• JCB 3CX f ö l d m u n k a gépre
kezelőt
keresek
azonnali kezdéssel Szeged,
06-30-475-6930. (14107423)

24

Szolgáltatás

25

Tanfolyam

26

Tanya

27

Téglaépftésü lakás

28

Termény, takarmány

29

Tüzelőanyag

30

Üzlethelyiség

31

Utazás

1

A l b é r l e t e t kínál

• 80 NM-ES összkomfort
igényesnek, kaucióval, bútorozatlanul kiadó, 45000
Ft/hó. 62/444-522, Szeged
(14107308)

• SZEGEDEN, Belvároshoz
közel 2 diákfiúnak (fiatal
föbérlös)
szoba
kiadó
szeptembertől, 10.000 +
rezsi + kaució. 06-30/45868-77. (14107206)
2

Állást kínál

CUKRÁSZT
és

MOSOGATÓT
keres munkatársnak.
Jelentkezni
személyesen

s

az üzletben, vagy

|

a

M NYÁRI munkalehetőség!
Diákokat keresünk mezőgazdasági munkára. Munkavégzés ideje: két hét.
Minimális életév: betöltött
15. életév Kereseti lehetőség: teljesítményarányos
Napi háromszori étkezés,
szállás, kulturált munkafellételek. szabadidős programok Érdeklődni: Szeged.
Boldogasszony sgt 17. Tel :
62/543-275. (14107313)

I

\/iZJ&t
-SZERELESI
ANYAGOK

• MELEGKONYHÁS é t terem keres szakképzett
szakácsot, konyhai kisegítőt.
Jelentkezni az üzletvezetőnél: 62/495-481, Szeged.
(14107131)

A Virág Cukrászda
szakképzett

és

M MAKÓI divatáruüzletbe
igényes, szakképzett, fiatal,
nem
dohányzó,
leinformálható eladót felveszünk.
Kézzel Irt bemutatkozó leveleket július 17-ig "Divat
014107170" jeligére a Délvilág makói
szerkesztőségébe. (14107170)

M ÉLELMISZERÜZLET keres: szakképzelt, gyakorlattal rendelkező pénztárost
és eladót. Érd.: 30/200-1935, 9 órától. (Szeged)

62/541-360,
62/310-139-es
telefonon.

m A CSONGRÁD Megyei
Önkormányzat Pszichiátriai
Otthona Opusztaszer mérlegképes könyvelői képesítéssel vagy költségvetési
gyakorlattal
rendelkező
munkatársat keres Jelentkezni a gazdasági vezetőnél
személyesen, vagy a 62575-570-es telefonon lehel
(14107602)

• A MÁV Vasútör Kft legalább középfokú vagyonvédelmi képesítéssel rendelkező diszpécserekel keres Szegeden. Elbeszélgetésre
előzetes
időpontegyeztetés a 62/542-721
telefonszámon
kérhető,
munkanapokon 10-14 óra
közölt. (14107179)

M ÉPÜLETGÉPÉSZETTE 1
foglalkozó kft. keres jogosítvánnyal rendelkező, hegeszteni tudó csőhálózatszerelöket
Szeged
és
Szeged környéki munkákra.
Tel.:
06-30/278-2506.
(14107431)

3

Autó

Gazdit keres

I11 3

is)

(13601232)

M LADA 2107-es, 1988-as,
2003 márciusig műszakival,
ló állapotban 350 E Ft-ért
eladó. Érd.: 06-20/9446701. (14107274)

M NISSAN PRIMERA 1.6Í
SLX full (1998, metálkék, 4
ajtós) eladó Felszereltség:
klíma, ABS, szervokormány.
4
légzsák,
elektromos
ablakok és tükrök, rádióelőkészítés 4 hangszóróval,
központi zár. ködlámpa.
Irányár: 2200 ezer Ft.
Érdeklődni: (30) 9633-666.
(Szeged) (14107354)

Élelmiszer

Építési t e l e k

MANTIK BÚTOROK,
RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés 62/315322, 06-30/9558-979, Sze-

M DOMASZÉK belterületén
300 négyszögöl, teljes közmüvei ellátott telek eladó.
06-30/494-50-58. (14107268)
9

Egészségügy

M CANDIDIASIS (gombafertőzés) számitógépes kimutatása és komplex terápiája szak-természetgyógyászati rendelőben. Szegeden! Beielentkezés: 62431-422. (14006427)
M KOMPLEX szakorvosi
szűrés Szegeden, szombatonként. várakozás nélkül!
Július 13-án, július 20-án.
I.C.C. = A vállalkozó ember
egészségügye
Bejelentkezés: 06-20/9611-111 Dr
Pohl. (14006207)

(13905432)

- Résztetfizatés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- ás videokazetta-kölcsönzés
- Számilóoépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermék
2
Szagod. loadMd krt. 1*.
%
Telelőn 62/426-433
5

Járműalkatrész
• JAPÁN autóbontó M a darason. 79/458-197, 06-

Mi E TA L L, =1

20/322-41—45. (14005723)

15

1:62/541-760

A Juhász Gyula Művelődési
Központ július 15-19-ig
f hetes ÜVEGFESTÖ TÁBORT
szervez gyerekek és
július 22—26-ig 1 hetes 5
TŰZZOMÁNC TÁBORT
szervez felnőttek számára.
Érdeklődni a 62/425-248-as
telefonszámon lehet.

M ATI CSÁSZÁRNÉ Bt
Nehézgép, könnyűgép, targonca, ADR, TIR. TAXI-vezetö, TAXI-vállalkozó, belföldi
fuvarozó.
belföldi
buszvezető szaktanfolyamokat indit. Szeged, Berlini krt.
16. Tel.: 62/422-240, 0620-943-14-44. (13904707)
Közlemény

A DÉMÁSZ Rt Szegedi Déli
Üzemeltetés vezetőség értesíti a lakosságot,
"hogy Deszk, Kossuth utcából a Csalogány utca leié leágazó
20 kV-os légvezetéket, tr.-állomást, valamint az onnan kiinduló
kisfeszültségű hálózatot 2002.07.12-én feszültség alá helyezi,
, 1073a2
melynek érintése életveszélyes.

Földterület

Oktatást vállal

M MATEMATIKA-FIZIKA
ANALÍZIS pótvizsgára, főiskolára felkészítés gyakorlott középiskolai magántanárnál, 62-458-020. (Sze-

16.00 óra között szakaszosan a Vajda u. végig, a
Lázár u. 33. sz.-tól 59. sz.-ig, a György u. végig, a
Damjanich u. 1. sz.-tól 45. sz.-ig, valamint 2. sz.-tól
42. sz.-ig, a Rigó u., a Kígyó u.-tól 15. sz. és a 20.
sz.-ig, a Kígyó u. végig, a Szög u. 1. sz.-tól 5. sz.-ig,
Gy. és a Damjanich között.

j

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

|

üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz

LUDÁNYI

SÁNDORT

60. születésnapján köszönti:

X&Hfo-'

Felesége,
ifj. Ludányi család
és a Karai
család Algyőről

K ü l d j ö n
i p u n k o n

üzenetet
keresztül
az

ü n n e -

peltnek!

VANNAK, vagy

• MATEMATIKATANÁRNÖ
általános,
középiskolások
korrepetálását, pótvizsgára
felkészítését vállalja: 62498-127, 06-20/373-9946,
Szeged. (14107444)

MEGŐRIZNI, akkor

2001. július 12-én,
(péntek) 18 órakor
várjuk
S n g e d , Közép fasor
l - l . alatt.

Régiségek

MANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK,ÓRÁK,
PORCELÁNOK, ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással Szeged, Tisza
Lajos krt. 59. Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62/315-322, 0630-9558-979. (13905445)
HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szeglü u. 1-3.
Tel./lax 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.

16.00 óra között szakaszosan a Madách u. végig,
a Dózsa Gy. u. 1. sz.-tól 7. számig, valamint 2. számtól
8-as számig, a Zsoldos u. végig, a Lázár u. végig, a
Rigó u. 1. számtól 13. számig, valamint 2. számtól

Nyizsnyay u., a Lázár u. és a Bakay u. között, a
Hódi Pál u „ a Bakay u. és a Lázár u. között.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

®TOYOTA
Nyílt hétvége!

2002. július

Wéhli
13-14.

Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen

jj

hívható
ZÖLD
számon
tehetik meg.

Szombatonként
a 466-847-es fővonalon.

jcs/PIPI

SzáHMEIL

Ruházat

VÁSÁR

cipőbolt
Szeged,

Tisza Lajos krt. 40.
Fekete sas u. 22.
Mikszáth K. u. 26.
Kálvária tér 23/A

2 2 Sport, hobbi

EGYES CIPŐKRE ÉS RUHÁKRA

„20-50%
engedmény!

I

| adidas

KSTUS.

Zalakerámia
(EIÁ8UNFI

teljes

A kívül-belül

megújult
extrával!

Toyota Avensis

megtelt

Már 4 990 000 forinttól

- az

összes

CO z kibocsátás (g/km): 158-208, üzemanyag fogyasztás (kombinált 1/100 km): 5,9-8,6
"Az ajánlat az Avensis 1.6 WTi (110 LE) Sedan és Liltback modellekre vonatkozik A Liftback változal éra 5 180
000 Ft. Az említett árak a metél lényezést nem tartalmazzák!

3 év vagy 100 ezer kilométer garancia

választékát (padk
falicsempék, szanift|ráruk)
2
-es

kapható!*

TOYOTA AVENSIS A mind külsejét, mind belsejét tekintve megújult autó megtelt minden létező extrával. A vezetési kényelmet többek között az automata légkondicionáló berendezés,
a kormánykerékről vezérelhető 6 hangszórós CD-rádió, a fedélzeti számítógép, a börborftású kormánykerék és váltógomb nyújtják, míg a külsö-belsö eleganciáról a könnyűfém keréktárcsák, a fényezen lökhárító, az integrált ködfényszórók, a fényezett oldalszegély és a visszapillantó tükrök, valamint az alumínium kúszöbborítás gondoskodik. Mindez akár már 4 990 000*
forintért az Öné lehet! Részletek a Toyota márkakereskedőknél!

vnww.toyota.hu

S z e g e d , Textilgyári út 3. Tel.: 62/458-764

£
$

kezelés és vérnyomásmérés.

u. között, a Zrínyi u. 16. számtól a Madách u.-ig, a

M CSONGRÁDON, K i s rétben,
Holt-Tisza-parton
1923 m2 földterület eladó.
06-30/292-5380. (14107284)

létező

szülelésnapot!

IZÜLETI BÁNTALMAI

az Adidas boltban!

Hódmezővásárhelyen 2002. július 16-án 8 . 0 0 -

Szüleinket, dr. REGDON GÉZÁT és RIBU ÉVÁT

MEGLEPETESEN
GONDOLKODIK:

MAGASVÉRNYOMÁSA.
ALLERGIÁS BETEGSÉGE

SZENZÁCIÓS
AKCIÓJELENETEK

A DEMASZ Rt.
hódmezővásárhelyi

Házassági évfordulótokra

Boldog

Meghívó
Ha KERINGÉSI PROBLÉMÁI.

AZ EGÉSZSÉGÉT SZERETNÉ

atulálunk

. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel
köszöntik gyermekeik: Szilvia, Tímea

Rendezvény

CIPŐ-

Hódmezővásárhelyen 2002. július 15-én 8 . 0 0 -

18. számig, a Bakay u., a Nyizsnyay u. és a Madách
10

(13904079)

NYÁRI MARKO

üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy

M OLTOTT mész, cement,
homok, sóder, hullámpala,
járdalap stb kapható Stuxitelep.
62/471-882,
203345-171. Szeged. (14006818)

(13905317)

18

21

valamint 2. sz.-tól 8/a sz.-ig, a Kazinczy u., a Dózsa

M SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi. bánya- és termőhomok
szállítása 3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák. Héttonnás IFA
autódaru bérelhető. Érd.:
62/484-133,
62/467-724,
munkanapokon.
Szeged.

H RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.

20

19

Közlemény

hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz

62/271-407

H RÉGISÉGKERESKEDÉS a
legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos
is!), festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt,
teljes hagyatékot. Azonnali
készpénzfizetés!
Vidékre
díjtalan kiszállás. 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged. (13904521)

A helyszínen ingyenes

BAKAY NÁNDOR u. 29.

marosdckílamper

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

M SÁNDORFALVÁN kétszobás magánház eladó.
Irányár: 8.5 M 06-30/3989996. (14107474)

g e d ) (14006775)

A DÉMÁSZ Rt.

szállítása.

M BÚTOROK, régiségek,
teljes hagyaték vétele! 0662/216-324.
06-30/3837116, Szeged. (13904525)

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés 62/315-322.
06-30-9558-979. Szeged

Folyamatosan indítjuk
személygápkocsl-vezotöi
tanfolyamainkat
MINÖStG. SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON

15

M KÜLFÖLDI befektetők
részére eladó ingatlanokat
keresünk!
06-1/210-4904.
210-4673. (14006577)

hódmezővásárhelyi

Megrendelhető telefonon: s

g e d (13905439)

á m u l j - *

Könyv

Sm|Í M a g á n h á z

Hagyaték

Építőanyag

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY ÉS FÖLD

Bútor

Ű

pénteken és szombaton,
8.00-14.00 óra között
a Fehértói
~
Halgazdaságban.
|

• BORDÁNYl, 1900 nm-es
építési telek eladó 322208. (Szeged) (14006694)

(14107259)

Szeged, Kígyó „. 3. Tel./lex: 62/460-383, 62/484-225.
Mérey >. 6/B, IV. 404. TeL/Ieu 62/422-264.
H i r d e t . íred* Szeged, Thze U krt 83. leL/iezi 62/474-557.

AUTÓSISKOLA

8

• OPEL Corsa Swing 1.4,
1994 04 , 48000 km-rel,
fehér, gyönyörű állapotban
eladó
Hódmezővásárhely,
20/9417-820. (14107375)

HIRDETÉSFELVÉTEL SZEGEDEN:

P O N T Y kapható

normál 14 Ft/db-tól,
jérce 10 Ft/db-tól kapható!
étkezési pulykatojás
ismét kapható 13 Ft/db áron!
Szeged Mars tér 12. alatti
tojásszakúzletben.
Telefon: 62/547-700
Nagybani vásárlásnál
árengedmény
Szegeden, Hódmezővásárhelyen
díjtalan kiszállítás.
Kotogány János 0M107430

M EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT
Intermobil Szeged,
Rákóczi tér, 62/541-410.

5

fi

Barna héjú, étkezési
tyúktojás

(13904977)

Gépjárművezető-képzés

16

M HASZNÁLTKÖNYVFELVÁSÁRLÁS, KÓNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged, 62315-322. (13905441)

M HAGYATÉKOT f e l s z á molok, mindenféle régi bútorokat, régiséget vásárolok,
azonnali készpénzfizetéssel!
06-62/216-324, 06-30/3837116, Szeged. (13904495)

a r 0 n

friss, élő és konyhakész

7

M ÁTÍRÁS leggyorsabban,
biztosltáskötés Füredi 9/B,
62-426-464.
(Szeged)

4

^ H

t e r m e l ő i

Érdeklődni lehel
°
a 62/461-444-as telefonszámon.

M X RENT autókölcsönző.
Személy, teher 06-30/4456000 (Szeged) (13905386)

(14107332)

(14006633)

11

Egyéb

M HÁROM p i c i c i c á t jó
gazdiknak elajándékoznánk.
Tel.: 62/317-810. (14107270)

M VW POLO Fox (kombi),
1400-as, dízel, 3.8 1/100 km
fogyasztással, kifogástalan
állapotban eladó. 06-30240-86-22.
(Szeged)

M TERÜLETI képviselőt keresünk az ország délkeletmagyarországi
részére,
személygépkocsival rendelkező, fiatal, agilis, törekvő
ember személyében. Pályázatokat fényképpel együtt
kérjük elküldeni a Casabella
Kft 6724 Szeged, Szatymazi u. 2/b címre. Szeged

(üzenetrögzítő

(14107459)

Preh.Tr*
Magyar

•M

M MISTER Minit 20-50 év
közötti férfi munkatársakat
keres kulcsmásolás, cipőjavítás munkakörbe Szakképzettség
nem számít.
Jelentkezés önéletrajzzal a
Tesco Áruházban, a Mister
Minitnél, 06-20/9-518-058,
Miknyóczki Mihály (Szeged).
M SZÍVESEN vezetné ö n
dinamikusan fejlődő reklámstúdiónk
adminisztrációs
osztályát, vagy tárgyalna illő
elismerés mellett? Cégünk
1-1 főt keres értékesítési
vezetői posztra és mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezőt adminisztrációs vezetői posztra.
Küldje el kézzel Irt, lényképes önéletrajzát
bizonyítvány
fénymásolataival
elmünkre: Komplex Reklámstúdió Kft., 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25. Tel./fax:
62/424-985. (14107425)

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

• KŐMŰVESEKET ós. burkolót
felveszek.
06-209669-592
(Szeged)
(14006534)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

CSÜTÖRTÖK, 2002. JÚLIUS 11.

Apróbörze

CsözdveV

Autó

TELEFONOS

H I R D E T É S "

Ragasztók, fugázók,
|j|*y v á l a c r t s Á k - l i a n 1
KőporcetóCi
Exkluzív olasz kőporcelán
burkolólapok óriási választéka.
Márkabolt: Szentes, Arany János. u. 8. Tel/Fax: 63/318-72b
Központ: Szeged, Kálvária sgt. 104. Tel/fax: 62/444-508

•

CSÜTÖRTÖK, 2002. JÚLIUS 11.

EJBSSH
• HÉTVÉGI felnőttképzés!
Nyolc általánossal dajkagyermekfelügyelő szakképzés indul Szegeden, állami
bizonyítvánnyal. Érdeklődés
válaszborítékkal, Euroszolg
Bt. 1024 Budapest, Lövőház
u. 17. Tel.: 06-1/316-87-96.
(14006172)

B

n

m

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁ-

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL (SZEGED
ÉS CSONGRÁD MEGYE).
TEL.: 06-30/9457-577, 0 6 62/533-999. SZÁSZ PÉTER.
(13905259)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
azonnal! 62-499-992, 0630/303-3424.
(Szeged)
(14006789)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20/3356-114, Szeged. (13904812)

VAL! SZEGED: 62/485-774.
(13803901)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F i h . 103.

• HELYSZÍNI ÜVEGEZÉS
vidéken
INGYENES
KISZÁLLÁSSAL! Időpontok:
július 9—13—ig. SZILÁNK
Szeged, Teréz u. 42. Tel.:
425- 555. (14006650)

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
06-62/267-554,
06-309550-537, Szeged. (13803405)

25

• LAKSPED. KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak s z á l lítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok!
62/497-358,
06-60/304690. (14005740)

JÓZSEF NÁDOR
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Iskolarendszerű, ingyenes OKJ-s szakmai képzéseket
indítunk érettségizetteknek a 2002/2003-as tanévben:
- Marketing- és reklám ügyintéző (1 év)
PR-munkatárs (1 év)
> Pénzügyi és számviteli ügyintéző (2 év)
" Idegenforgalmi technikus (2 év)
»• Idegenforgalmi ügyintéző (1 év)
g
INDUL Jogi asszisztensi képzés 2 éves, térítéses.
e
akkreditált, nappali és levelező rendszerben is.
Jelentkezés: folyamatosan, augusztus 9-ig.
Információk: www.miok.dslmagyar.hu
6724 Szeged, Rigó u. 24/D
e-mail: miok.szeged@deltav.hu

SIKER

Hogy Ön is

OKTATÁSSZERVEZŐ
BT.

• LAKÁSOK felújítását bízza az építöcsapatra: tetőtől
csempéig, festéstől kőművesmunkáig, anyaggal, törmelékszállítással,
06/30338-58-48.
(Szeged)
(14107287)

A SZEGEDI NEMZETI
SZÍNHÁZ
|
együttműködésével: §

Színész II.°

REDŐNY, RELUXA,

(segédszínész)

SZALAGFÜGGÖNY,

OKJ-s képzést indít.

HARMONIKAAJTÓ

Jelentkezési feltétel:
érettségi

ÁRENGEDMÉNNYEL. TEL.:

MIOK

Tanfolyam

• ANGOL, német intenzív,
beszédcentrikus nyelvtanfolyamok. Bábel Nyelvstúdió,
62/437-522.
(Szeged)
(13905029)

ÉGETŐNÉL,

2 3 Szakképzés

H I R D E T É S "

A jelentkezők 4 verssel

489-603, 06-60-381-147.

és 4 prózával

(13905106)

készüljenek, amiből
2002. augusztus 14-én
felvételi vizsgát tesznek.

HORUKK-SPEED BT.

Jelentkezés írásban
2002. július 31-ig.

Lomtalonít?
Költöztet? Szállíttat?

A HÓRUKK-ra számithat
013600027

(Siker Bt.
6701 Szeged, Pf.: 220)

mindennap

Bővebb felvilágosítás:
62/423-043

Telefon: 62/251-559,
62/277-332.
Rádióte!.: 70/311-7906
20/356-7058

Tel.: (62) 425-596,
426-587

13

• KISGÉPHAJÓ VEZETŐI
tanfolyamot indít az M Mariner Bt. Jelentkezni lehet
62/479-754, 06-30/24-93243. Szeged. (14107255)
• NYÁRI a n g o l - , németnyelv-tanfolyamokat indítunk
5 tudásszinten az Európa
Nyelviskolában, július 22-től.
Érdeklődni: Szeged, Kossuth L. sgt. 43., 62/486453; 70-241-7359. (14006801)

• LENGYEL u t c á b a n 2
szobás lakás eladó. 322208. (Szeged) (14006692)
• SZEGED, József A. sgt.
50. társasházban 3 - 4 szobás
lakások
leköthetők!
Szerkezetár:
110-125.000
Ft/nm, 06-20/980-5441, 62461-954 este. (13702066)

U J

I N L A

K

Szegeden a Bankó P. u.
26

Tanya

28

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 73 n m - e s irodahelyiség
eladó.
479-564.
(14006695)
• OSKOLA u. 10. alatti (18
nm-es) üzlet bérleti joga
eladó. Szeged, 06-30/2280702. (14006817)

Termény, takarmány

• ARPA ( 2 0 0 0 t) e l a d ó ,
20.000,-/t. Helyszínre szállítás 12 órán belül megoldható. 79/451-758, 309351-343,
Bácsbokod.
(14107476)

Szegeden a Bankó P. u.
3 , SZ, alatt épülő ingatlanon

3, SZ, alatt épülő ingatlanon

• ROMTANVA H ó d m e z ő vásárhely
mellett
eladó
300.000
Ft-ért.
Részletfizetés is lehetséges. Tel.:
06-20/438-7841. (14107282)
27

• SZEGED, Kárász utcai.
141 nm-es, I. emeleti, teljesen felújított lakás bérleti
joga eladó.
62/445-350.
(14107448)

lakások (I46 E Ft/nm),

|

garázsok (103 E Ft/nm)

§

és üzletek (160 E FT/nm);
61/410-818, 30/4888-081

«

Téglaépítésű lakás

• BELVAROSBAN, Szent
István tér 2. alatt épülő,
liftes társasházban 66; 78
nm-es lakások leköthetők.
06-20/9460-083.
Szeged.
• BELVÁROSBAN, csendes
helyen, Pusztaszeri
14/b
alatt induló társasházban
lakások leköthetők. 06-209460-083. Szeged. (14006918)
• BELVÁROSI, egyetemhez
közeli, 40 nm-es, teljesen
felújított lakás bérleti joga
3.800.000-ért megvásárolható. Szeged, 06-70/29462-59. (14107452)

Tanusítványszjám: 0 6 - 0 0 3 1 - 0 2 • MÓRA u t c a 3 2 . a l a t t
induló társasházban egyéni
igény
szerinti
kialakítású
HIRDETÉSFELVÉTEL SÁNDORFALVÁN:
lakások
leköthetők.
(62)
Ambrus József Alkotmány krt. 24. Telefon: 62/252-515
317-938, Szeged. (13803667)

U

m

Tüzelőanyag

61/410-818, 30/4888-081

31 Utazás
• AKCIÓS n y a r a l á s Fonyódon,
családoknak
Is.
Panorámahotel
Balaton.
Weboldal:
www.hotelbalaton.hu
Tel.:
06-20-961-11-11. (14006209)
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A d m K f t . Szeged,

A M A K K O S E R D Ő SORON.
JÚNIUSI Á T A D Á S S A L AZ A L Á B B I

Oskola u. 18. szám alatti

ÚJ. KULCSRAKÉSZ.

üzlethelyiségének

74.72 nm-eS:

|
f

és üzletek (140 E FT/nm);

• AKÁCFAAKCIÓ 1050 Ft/q
szállítással, és mindenfajta
szén megrendelhető. 72267-234 (Pécs). (14006706)

TÁRSASHÁZI L A K Á S O K ELADÓK:
földszinti. 2 szoba + konyha.

lakások (146 E Ft/nm).
garázsok (103 E Ft/nm)

164 nm alapterületű

BISC0S TOURS
sválc-rémetorszae
-franciaoiiszac
lürKtikhaffluuíw Bárlímburg
Moulhosr-Duni fonál Rijiui tizné
S mpreggtMiuguutus lO-tö) SS 000 ft
spahy0l0rszag
costa b r a v a
Autóbutiul. három oiagoi szálodában,
napi háromszori svédasztalos ell.,
II nap augusztus 23-töl IS 000 Fl
ÉS HES SZAZHATVAN
NYARAIOPROCAAfi IRODANKBAN!
Sngtd. tárása il 4 M_ U/4SI4ÍI
Snntes, Kossush «. II. W.: 4J/314-477
Hddawnvásárhdy, áranj). > I. W.: át/144401

határozatlan idejű
bérleti jogát értékesítené

10 237 DOO Ft

vagy elcserélné kb.

földszinti: 3+1 szobás. 94.07 nm-es:
13 283 000 Ft
első emeleti: 2 szobás. 64.06 nm-es
+ 7.03 nm erkély:
10 128 000 Ft
tetőtéri: 2 + 2 szobás. 116.26 nm-es
11 526 000- Ft

300 nm alapterületű,
földszinti
üzlethelyiségre.

F e M p o s f c REÁL HUNGARY KFT.
Szeged. Pacsirta utca 1.
let: 555-821.06-30-904-70-45
www.reathongary.hu

Irányár: 18 M Ft.
Érd., dm Kft.

|

2046 Törökbálint,

5

Depó, Pf.: 4
Tel.: 06-30/20-313-19

Hirdetését már 70 postahivatalban is feladhatja!

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Reménykedtünk, hogy egy rossz álom. De
elmentél tőlünk messzire, de szívünkben itt
leszel, míg élünk e világon."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiú,
testvér és rokon,

„Sírhalmod mellé halkan lépek, Csak
csókomat teszem fejfádra, Azt is lemossa
könnyem árja. Ez az a hely, ahová sírni járok,
Ide van eltemetve minden Boldogságom,
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, Csak egy
sugarat hagytál, fájó emlékedet, Úgy mentél
el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Mint
a kisgyermeknek, fognám még a kezedet, De
zokogva, jaj, miért kell, hogy elengedjetek.
Karomban voltál valamikor régen, Úgy
tündököltél, mint nap az égen, Egyszer
elsötétült előttem minden, Siratlak Téged,
ameddig én élek, Nézem a csillagot odafenn az égen, Egyszer találkozunk
odalenn a mélyben, Nem integet többé az elfáradt kezed, Nem dobog értem
jóságos szíved, Álmodtál egy jövőt, jót és szépet, De a halál kegyetlen
volt, mindent összetépett."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségemre,

SZABÓ ISTVÁNNÉ
EPERJESI ERZSÉBET

BALOGH TIBOR

életének 37. évében, tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése júhus 12-én, 11 órakor
lesz a Zákányszéki temetőben. Előtte 10 órakor gyászmise.
Gyászoló szülei, testvére és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk, ho^y

MAGYAR ANDRÁS

DR. TEISZL ISTVÁNNÉ
HORVÁTH HILDA

(volt erdész), kisteleki lakos 88
éves korában elhunyt. Temetése
15-én, 15.30 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
Gyászoló család

74 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2002. július 15-én, 14 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

IGAZ ISTVÁNNÉ
SZÉL ESZTER

i i

014107624

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett fiam,
Köszönetet mondok mindazoknak, akik.

SEBŐK MÁRIA

g y á s z o t ó család

Köszönetet mondunk mindazok,
nak, akik szeretett halottunkat,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztozva

utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

hamvait utolsó útjára kísérték.
Gyászoló család

01400029:

a

GOMBOS IMRÉT

MAJOROS KLÁRA

§1,

n m

&-

i *

014006927

^ y

RÁCZ GYÖRGY,

Hódmezővásárhely, Arviz u. 6.
sz. alatti lakos tragikus hirtelenséggel, 39 éves korában elhunyt.
Temetése júhus 12-én, 13 órakor lesz a római katolikus temetőben.
Gyászoló édesanyja
niiin7iB7

'

''

„Nem hal meg az,
ki szerettei szívében él tovább."
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
NY1TRAY JÓZSEF
építészmérnök
halálának 10. évfordulóján. Gyászmise 14én, vasárnap, 9 órakor az újszegedi templomban.
Felesége, fia, menye és unokái:
Ágica és Réka

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet háziorvosának és a makói
kórház belgyógyászati osztály kezelőorvosának és nővéreinek.
A gyászoló család,
Ferencszállás, Budapest,
.Székesfehérvár, Kiszombor

014107000

DR. KOCSIS
FERENCNÉ
KÁRÁSZI ANNA,

a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, életének 86. évében,
türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Búcsúztatása július 12-én, 17 órakor lesz a
római katolikus temetőben.
Gyászoló család, Makó
ni a 1/17471

'

'

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, volt édesapa, testvér,
sógor, unokatestvér és rokon,

BOROS MIHÁLY

hosszú, súlyos betegségben, életének 72. évében elhunyt. Temetése júhus 11-én, fél 11 órakor
lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló felesége

numtioc

'

CSONGRÁD

SZENTES

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

TYUKÁSZ GYÖRGY,

Csongrád, Pacsirta u. 27. sz. alatti lakos 88 éves korában elhunyt.
Temetése július 15-én, hétfőn,
10.30 órakor lesz a Csongrádi
temetőben.
„,«,„7445
Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

SZARVAS ISTVÁN,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PALOTÁS PÁLNÉ

MEGEMLEKEZES

014167461

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Fáradt tested megpihent már, de emléked szívünkbe
zár. Számunkra Te sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

SZŰCS ISTVÁN,
volt hódmezővásárhelyi lakos hosszú betegség után, 96 éves korában elhunyt. Temetése július 12-én, pénteken, 14.30 órakor lesz a hódmezővásárhelyi Kincses temető
ravatalozójából.
Gyászoló család

Szőreg, Barázda u. 14. sz. alatti
lakos 49 éves korában elhunyt.
Temetése július 12-én, 17 órakor lesz a Szóregi temetőben.
Gyászoló család

temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmamat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló testvére, István

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

GYÁSZHÍR

KOVÁCS ISTVÁNNÉ
ÖRDÖGH MÁRIA,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ÁGOSTON FERENC,

Maroslele, Hunyadi u. 3. sz. alatti lakos 77 éves korában, hosszú
betegség után elhunyt. Temetése
júhus 12-én, 15.30 órakor lesz a
Maroslelei temetőben.
Gyászoló leánya
és unokája Csaba

REISZ PÉTER

H00MEZ0VASARHELY

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

i

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesapám,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Tisztelt Hirdetőink!
Gyaszkoxleményeket a megjelenőt előtti
munkanapén 9 áráig tudunk elfogadni.
Gyásxközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatásai!
Köszönjük!

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

014107S37

014107412

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

halálának másfél éves évfordulóján.
Szerető és bánatos férjed

mw0677!

MAKÓ

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
o,«««7
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
szerető édesanyánkra
'

Csongrád, Zsinór u. 6. sz. (volt
Hársfa u. 41. sz.) alatti lakos 51
éves korában elhunyt. Temetése
július 12-én, pénteken, 10.30 órakor lesz a Csongrádi temetőben.
0,4,0747,
Gyászoló családja

drága szerettünk,

Derekegyház, Árpád u. 2. sz. alatti lakos 73 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
júhus 12-én, pénteken, 16 órakor
lesz a Derekegyházi temetőben.
Gyászoló család,
Derekegyház

VARGA MIKLÓSNÉ
FISCHER MARGIT,

a szeretett édesanya, nagymama
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Temetése szűk család körben
megtörtént.
Gyászoló család
(114107491

'

GYASZKÖZLEMENYEK FELVETELE:
Cs. M.-í Kegyeleti Kit.,
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986
Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.
Tel.: 62/246-605,62/248-775

0 /

(1141(17.147

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

utolsó útjára kísérték, akik őszinte fájdalmat éreznek elvesztésében.
Gyászoló család

(114167146

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

KOSZTOLÁNYI
MIHÁLYNÉ
TÓTH MÁRIA,

NÉMETH ISTVÁNT

BENYHE SANDORNE

halálának 10. évfordulóján.
Gyászoló családja

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

GULYÁS PÁL

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
014,07467
Gyászoló családja

'

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Égisz'90 Temetkezési Kft.,
6600 Szentes, Sima F. u.'45.
Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Föu. 17-19.
Tel.: 63/483-975

T

•MOZAIK*

14

CSÜTÖRTÖK, 2002. JÚLIUS 11.

Kerekes: kezdődhet az Eb!

Tornák előtt a Szegedi VK női pólósai

Indulnak a bajnokságban

KAJAK-KENU
Kerekes Péterre, a kajak-kenu
Európa-bajnokság szervező bizottságának koordinációs helyettesére 2001 szeptembere
óta sok feladat hárult. A hátralévő napokban már csak apróbb hiányosságokat kell pótolni.

- Tizenöt éves
kajakosmúlttal
nem meglepetés,
hogy helyet
kapott
az
Európa-bajnokság
szervezőbizottságában.
- N e m hiszem, hogy ez döntött, mert számos, nálam sokkal
eredményesebb versenyzőt is kitermelt már ez a sportág. A Démász-Szegedi VE elnöke, Vass
György, valamint az igazgató,
Petrovics Kálmán ajánlott az elnöknek, Füleky Andrásnak. Ezt a
jelölést a polgármester, Bartha
László támogatta, így koordinációs helyettesként dolgozhattam
a viadal előkészületein.
- Milyen feladatokat kaptak 7
- Az 1998-as világbajnoksághoz hasonlóan összeállítottuk a
Fotó: Schmidt Andrea szakmai grémiumot. A divíziók
kijelölése, majd a kezdeti költeddig tanultakról „élesben" ad- ségvetés elkészítése után fontos
nak számot a '87-beít vagy annál lett volna a Maty-ér tulajdonjokésőbb születetteknek. Mától gának a rendezése. Am ez sokkal
ugyanis három napon át részt bonyolultabb kérdés, és még
vesznek a vásárhelyiek három- most is dolgozunk a megoldácsapatos tornáján. Vasárnap pe- son. Időközben a Szabadkai úti
pályát nemzeti olimpiai centdig irány Siracusa!
- A házigazdák ificsapata és r u m m á avatták, ezt sikerként
rajtunk kívül a viadal résztvevője könyvelhettünk el.
lesz az olasz és az amerikai korosztályos válogatott. Vetélytársaink jóval előrébb tartanak, mégsem féltem az enyéimet. Tanulni
megyünk a tornára; a jobbtól sohasem szégyen kikapni.
Az itáliai rendezvény remekül MUNKATÁRSUNKTÓL
illeszkedik bele a jövőképbe.
- Az ősszel induló korosztályos Jászberényben rendezték meg a
utánpótlás-bajnokságokban több felnőtt országos görkorcsolyázóbajnokságot, melyen a Szegedi
csapattal szeretnénk indulni.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ Korcsolyázó Egyesület verseny-

Megyeri Attila már kilenc hónapja t a n í t j a vízilabdázni a lányokat.

VÍZILABDA
Szeged is csatlakozott azon városok sorába, ahol nem csak a
férfiak, hanem a nők is vízilabdáznak. A Szegedi VK utánpótlás lány csapatai indulnak az
augusztusban kezdődő országos
bajnokságban.
A Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub berkein belül a múlt
év októberében megalakult a nöi
póló szakág. Megyeri Attila vezetőedző szerint ennek épp itt volt
az ideje:
- Rea László, a klub elnökhelyettese találta ki, a férfi mellett
létre kellene hozni a nói szakágat

is. Edzőként rám gondolt, én pedig igent mondtam.
Azért esett Megyerire a sportvezető választása, mert a Szeged
egykori játékosa - aki 210 OB
l-es meccsen szerepelt a Tisza-partiaknál - évekkel ezelőtt,
amikor '97 és '99 között Ausztráliában vízilabdázott, már belekóstolt a trénerkedésbe.
- Közel kilencvenen látogatják
a foglalkozásokat, zömében 9-től
18 évesek - adott tájékoztatást a
létszámról a szakember. - Segítőimmel, Bóka Ferenccel és Rea
Lászlóval teljesen az alapoktól
indítottuk a képzést. Az eltelt kilenc hónapban rengeteget fejlődtek a lányok; tanulékonyak, fegyelmezettek, lelkesek.
Ezen és a következő héten az
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- Miben számított még Szegedre a
szervezőbizottság7
- Még szeptemberben kétfelé
választottuk a feladatokat. A
szövetség magát a verseny lebonyolítást vállalta magára, míg a
városnak - természetesen folyamatosan egyeztetve a szövetséggel - a helyi dolgok koordinálása
jutott. A szemétszállítástól a kiegészítő programokon át egészen
a megnyitóig, széles területet felügyeltünk, de akárhova is fordultunk, ott csak segítő kezeket találtunk. Pusztán jókat nyilatkozhatok, akárkiről is legyen szó,
különösen igaz ez a sportigazgatóra, Szovics Zoltánra.
Alaposan
átalakult
a
Maty-ér, korszerűbb
körülmények várják majd a
kontinens
legjobbjait. Minden az előre eltervezettek szerint haladt 7
- Való igaz, a lehetőségeink
jobbak, alkalmasabbak a rendezésre, mint '98-ban voltak. Akkor még az utolsó napokban is
dózerek dúrták a földet, az eső
pedig megnehezítette az időarányos befejezést. Egyetlen, aprónak tűnő gond maradt néhány
nappal a rajt előtt, mégpedig a

II. Síkvízi Kajak-kenu
e u r ó p a ^ j n o t o á q

Még 7 nap

vízfeltöltés. A nemzetközi előírások szerint m i n i m u m két méter
mélynek kell lennie a víznek, és
ez ugyan meg is van a Maty-éren,
amely az utóbbi napok esőzéseinek köszönhetően felduzzadt
2,5-2,6 méterre, ám az ideálist,
a 2,8 métert nem éri el. Ezért például át kell majd kötöznünk a
bójasorokat is. A felépítmények
időre készültek el, egyedül a vásárváros kábelhálózatának a kiépítése van még hátra.
- A televíziónézők
ugyanolyan magas színvonalon
kapják vissza az események
alakulását, mint a helyszínen
lévők7
- A szűkös költségvetés miatt
sajnos nem lesz mozgó kamera,
amely 1998-ban a kétszáz méteres startvonaltól követte végig a
kajak-kenusokat. Helyette azonban a vízen, a pályával szemben
egy állványon elhelyezünk egy
kamerát, mellette pedig plusz
közvetítési helyekkel kompenzáljuk a hiányt. így is élvezhető
lesz a viadal, de hiányzik majd a
futókamera.
- Megismételhető a négy évvel
ezelőtti vébé hangulata,
eredményessége7
- Biztos vagyok abban, hogy
igen. Akkor mindössze egyetlen
szegedi, a kajakos Kajner Gyula
volt tagja a keretnek, aki a kétszáz négyesben gyózött. Az Európa-bajnokságon
tizenhárom
számban találhatunk esélyes,
hazai egységet, és ez a tény szerintem rengeteg embert csal
majd ki az eseményre.
MÁDI JÓZSEF

Két bronzérem Jászberényből
zői is indultak. A Tisza-partiak a
váltószámokban két bronzérmet
szereztek, és a csapatversenyben
is a harmadik helyen végeztek.
A szegediek eredményei,
nők,
egyéni: 7. Lajtos Szandra, 8. Bo-

dó Réka, 12. Szalóky Jenni. Váltó: 3. Szeged (Lajtos, Szalóky, Bodó). Férfiak, egyéni: 5. Tütrai Tamás, 9. Varga Endre, 10. Nagy
Levente. Váltó: 3. Szeged (Nagy,
Hitrai, Varga).
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Bozó Péter, a kilenc életű csatár
LABDARÚGÁS
2002. január 16. Bozó Péter
második születésnapja. A mindszenti születésű, egykori diósgyőri csatár súlyos közlekedési
balesetet szenvedett. A helyszínre érkező mentősök nem
sok esélyt adtak neki. O azonban élni akart, a súlyos sérülések ellenére teljesen meggyógyult. Sőt, a megye I. osztályú labdarúgó-bajnokság 29.
fordulójában góllal tért vissza
jelenlegi csapatába, a Röszkébe.
Bozó Pétert nagy tehetségnek
tartották. Már fiatalon robbanékonyságával, gólerősségével kitűnt a többiek közül. A szakemberek is felfigyeltek rá, tagja volt
a magyar ifjúsági válogatottnak,
játszott az NB Il-es Diósgyőr, a
Szeged LC és a Hódmezővásárhely színeiben. Személyes élményem is fűződik a mindszenti
születésű focista miskolci éveihez, hiszen az egyik DVTK-Szeged LC meccsen rengeteg borsot
tört a vendégvédők orra alá. A
helyi közönség szerette, trénere a Dunaferr jelenlegi mestere - ,
Tornyi Barnabás dicsérte, kedvelte. Erről az egykori félelmetes
aréna lelátóján és az öltözőfolyosón is meggyőződhettem.
Miért n e m lett NB l-es futballista? Hihetetlen peches sportolónak vallhatja magát. Két térdszalagszakadás és egy gerincsérv
utáni operáció akadályozta meg

hét amnézia után egyre jobban
lett. Édesanyját és édesapját teljesen megviselte gyermekük állapota, azóta sem tudják elfelejteni
azokat a megrázó napokat. Két
hét budapesti kezelés után Vásárhelyen folytatódott a rehabilitáció, egy hónap után pedig hazatérhetett. Ekkor már hiányzott
neki a játék, a labda, az öltözői illat, amelyekhez az évek alatt teljesen hozzászokott.
Két hónappal a baleset után kiment a társakhoz a pályára. Ekkor még bicegett, barátai nem
hitték, hogy visszatér még valaha a pályára. A baleset után kilencven nappal már dolgozott,
majd május közepén játékra jelentkezett edzőjénél,
Gusztos
Gábornál. Mivel hihetetlen sérüléshullám tizedelte a röszkei
együttest, a tréner betette a csapatba. Öt hónappal azután, hogy
majdnem belerakták egy fekete
nejlonba, újból futballcsukát húzott. Az igazi visszatérés a 29.
fordulóban, Sándorfalván következett be. Az első félidő hajrájában, 2-1-es hazai vezetésnél, Bozó Péter a magasba emelkedett és
Bozó Péter életéről már a mentősök is lemondtak, ő azonban teljesen felépült súlyos sérüléseiből, és Zákány kapus hálójába bólintotismét rúgja a labdát.
Fotó: Schmidt Andrea ta a labdát.
Ez a gól különleges volt számáabban, hogy bemutatkozzon a mellett a tanulás is főszerepet tő másik gépkocsi áthajtott a föl- ra, egészen más, mint amit a dilegjobbak között. A futballt en- játszott már ekkor, Budapesten dön fekvő fiatalemberen. A kiér- ósgyőri, a szegedi vagy a mindjárt a pénzügyőri iskolába.
kező mentősök először nem szenti labdarúgócsapat színeiben
nek ellenére nem hagyta abba,
pénzügyőri munkája miatt a meIdén januárban is a fővárosban akarták elszállítani a zebrától szerzett. Ez egy hihetetlen akagyei I. osztályú Röszke együtte- tartózkodott, amikor bekövetke- húsz méterre fekvő Bozó Pétert - raterővel bíró ember jutalma
sébe igazolt. Rugdosta is a gólo- zett a tragédia. Január 16-án haj- nem láttak esélyt arra, hogy túl- volt, aki bebizonyította: semmikat, a csapat meghatározó játé- nalban a szállása közelében, a éli szörnyű sérüléseit. Csigolya-, lyen helyzetben nem adja fel a
kosának számított. Tavaly ősszel zebrán kelt át. Egy figyelmetlen boka-, kulcscsont- és agyalapi tö- küzdelmet. Élni, dolgozni, sportöbbször is sérüléssel bajlódott, sofőr nem vette észre, s elgázol- rést szenvedett, sőt a koponyájá- tolni akar.
kevesebbet játszott. Igaz, a sport ta. A balesetet okozó autót köve- ban egy vérrög is keletkezett. Két
SÜLI RÓBERT

Autókrossz Tápén
MUNKATÁRSUNKTÓL
A hét végén, július 13-án és
14-én rendezik meg a tápéi ringen az I. osztályú autókrossz
országos bajnokság és a Duna-kupa (autókrossz II. o. és
utánpótlás] soros fordulóját a
Hyperion Kft. nagydíjáért.
A nagy érdeklődésre számot tartó országos autókrossz-bajnokságra neveztek osztrák és szlovák
pilóták is, de természetesen jelen
lesz a teljes magyar élgárda, közel 60 autóra számítanak a szervezők. A résztvevők közül természetesen nem hiányozhatnak a
szegediek sem. A helyi színeket
az első osztályban Darázs Antal
(4000 kcm-es kategória], Darázs
Ágnes (1600 kcm, mindkettő
Roller SE) és Darázs Krisztián
(1600 kcm, Gold AMS Team);
míg a Duna-kupában Kakuszi
Sándor és Ruck fózsef (mindkettő Gold AMS Team) képviseli
majd. Utóbbiakért már most is
szoríthatunk: építik, javítják
ugyanis autóikat, amellyel remélhetően szombatra elkészülnek és ott lesznek a rajtnál.
- Óriási az érdeklődés - árulta
el az egyik szervező, Nagy Gyula

Lékó Péter nagy győzelme

- , szinte szünet nélkül csengenek a telefonjaink. Olyan induló
is akad, aki az idén először, erre a
viadalra „törli le a port" az autójáról. Érdemes lesz kilátogatni a
pályára, mert a várhatóan izgalmas futamokon kívül is lesz látnivaló, bemutatkoznak a Motor-Art SME salakosai és motokrosszosai, de egy hatalmas, 50
méter magas darut is megtekinthetnek az érdeklődők. A résztvevők már pénteken megérkeznek;
s biztos n e m lesznek durcásak,
ha a kamionjaik, a buszaik és a
gépeik körül már ekkor megjelennek a kíváncsiskodók.
A részletes program, szombat,
7.30: Duna-kupa, gépátvétel;
8.45: kötelező edzés; 9.40: időmérő futamok; 10.40: Duna-kupa, elődöntők; 15 órától 18-ig:
autókrossz I. osztály kvalifikációs futamok; 20 óra: buli, majd
21 órától tűzijáték. Vasárnap, 9
óra: autókrossz I. osztály A és B
elődöntők; 11 óra: Duna-kupa
döntők; 12 óra: autókrossz I. o.
C döntők; 15 óra: autókrossz I.
o. finálék; 16.30: ünnepélyes
eredményhirdetés.
A tápéi pálya a 73-as és a
73Y-os buszokkal közelíthető
meg.

SAKK
Az utolsó előtti fordulót rendezték meg Dortmundban a
sakkvilágbajnok-jelöltek tornáján. A szegedi Lékó Péter hosszú
partiban szenzációs győzelmet
aratott.
Az izgalmak fokozódnak Dortmundban, a sakkvilágbajnok-jelöltek tornáján. A viadalon két
csoportban nyolc játékos küzd
egymás ellen. Négy forduló után
az A-ban a bolgár Topalov, míg a
B-ben az orosz Barajev lépett el a
többiektől. A szegedi Lékó Péter

FORMA-1
MARANELLO (MTI)
Michael Schumacher már a jövő
vasárnapi Francia Nagydíjon öt-

szórós világbajnok lehet, de úgy
véli, reálisabb célkitűzés, ha a július 29-i hockenheimi futamot
tekinti lehetséges „királyavatónak".
- A többieknek nagyot kell hibázniuk
ahhoz,
hogy
már
Magny-Cours-ban megnyerjem

az összetett versenyt. Erre nincs
igazán esély, ezért Hockenheimre
összpontosítok. Ráadásul jóval
nagyobb örömöt is jelentene, ha
hazai pályán ünnepelhetnék mondta a Ferrari német világsztárja, aki 54 ponttal előzi meg a
2. helyen álló brazil Barrichellót.

Ferencz Eb-ezüstje

Nationalelftől. A nyári Intertotó-kupában is maradok a németeknél, ezért azt a két mérkőzést
emelném ki, amelyben ők is érdekeltek. Az 1860 München
otthon 1-0-ra kikapott a fehérorosz Boriszovtól, de bízom a
továbbjutásában, vagyis a tippem kettes. A VfB Stuttgart
helyzete könnyebb, hazai pályán 2-0-ra legyőzte a belga Lokerent, tehát már egy minimális
különbségű vereség is elég az
üdvösséghez. Mégis azt mondom, m i n i m u m iksz lesz, de lehet, hogy idegenben is nyernek,
hisz' március óta nem kaptak
ki.
Előző heti tippelőnk,
Attila 9 találatot én el.

megzavarta a magyar játékost.
Közben Shirov nyert, Lékóék
még mindig küzdöttek és lapzártakor, a 76. lépésben Péter
megnyerte a partit. A mai fordulóban Lékó-ismét a világos bábukat vezeti, ellenfele az az angol Adams lesz, akivel a nyitórfordulóban remizett.
V forduló, A csoport: Gelfand-Topalov döntetlen, Shirov-Lutz 1-0.
Állás: Topalov 3,5, , Shirov 3,
Gelfand2,5,
Lutzl.
B csoport: Adams-Morozevics
döntetlen, Lékó-Barajev 1-0.
Az állás: Barajev 3, Adams 2,5,
Lékó 2,5, Morozevics 2.
S.R.

Schumi hazájában ünnepelne

Totómonológ
Antal Andor, a Szegedi VSE atlétikai szakosztályának vezetőedzője az utóbbi napokban - hála tanítványainak - sokat szerepelt a sportrovat hasábjain. A
szakember aktív gyaloglóként
négy egyéni bajnoki címet szerzett, edzőként már kilencvenöt
aranynál tart. Lehet, hogy még
az idén meglesz a 100.? A választ a hátralévő versenyek adják meg. Az azonban biztos,
hogy nem csak az atlétikát, a
labdarúgást is szereti; a világbajnokságon az egész család a németekért szorított.
- Az ezüstérem egy kicsit csalódást jelentetett - kezdte monológját Antal Andor - , de azért
ez is nagyon szép eredmény a

az utóbbiban szerepel, s négy
parti alatt másfél pontot gyűjtve,
a harmadik volt.
Tegnap az utolsó előtti fordulóban ültek asztalhoz a versenyzők. A leggyorsabban (19. lépés)
Boris Gelfand (izraeli) és Vészeim Topalov (bolgár) egyezett
meg döntetlenben. Ezután, a Lékóval azonos csoportban szereplő Mi- chael Adams (angol) és
Alexander
Morozevics
(orosz)
egyezett meg negyvanhat lépés
után döntetlenben. A másik két
asztalon hatalmas csata folyt. A
világos bábukat vezető Lékó végig irányította a játékot, Barajevnek vészesen fogyott az ideje,
igaz, több váratlan húzással

Pintér
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Győr adott otthont a triatlon Európa-bajnokságnak, melynek az
elitkategóriás küzdelmeiben a
magyarok elmaradtak a várakozástól, még a legjobb tízbe sem
tudták magukat beverekedni.
A szeniorok mezőnyében már
több babér termett a mieinknek,
arany és ezüst is akadt az éremkollekciób/ui. A szegedi Titán
Triatlon Cftí) sportolója, Ferencz
Ferenc a sprinttávon az abszolút
kategóriában és korcsoportjában
(40 év felettiek) is a második helyen végzett, csak a német

Horst-Dieter Bias bizonyult nála
jobbnak. A szintén titános Farkas István a 7., Kmetovics fános
pedig a 13. helyen ért célba.
- Az elitfutamokat példamutatóan lebonyolították a győriek mondta Ferencz Ferenc - , a többi
számban azonban akadtak hiányosságok. Az is előfordult, hogy
valaki egy körrel többet vagy kevesebbet futott. A korábbi kontinensviadalokhoz képest kisebb
volt a mezőny, mégis büszke vagyok a második helyezésemre.
Jólesett, amikor a célba érkezést
követően többen is gratuláltak.
Úgy terveztem, hogy az Eb után
visszavonulok, de mivel nem
nyertem, folytatom, már alig várom a következő Európa-bajnokSágot.

REFLEKTOR
MOTORCSÓNAKVERSENY
A Forma-250-es siklóhajók második Európa-bajnoki futamát
rendezték meg Ercsiben, melyen
hat nemzet 18 versenyzője állt
rajthoz. A viadalt a lengyel Sironaczki nyerte, a svéd Lars Dickfors és az osztrák Ottó Andreas
előtt. A magyar Bédy Tünde a
13. helyen ért célba. Egyidejűleg
bonyolítottak le több kategóriában nemzetközi viadalt és az országos bajnokság második körét.
Az OSY-400-as siklóhajók nemzetközi mezőnyében Tóth Csaba
(Szentesi Spartacus) harmadik
lett, összesítésben a második helyen áll.
MAKÓIVERESÉG
Az Makó FC NB Il-es labdarúgócsapata is lejátszotta első edzőmérkőzését. A Maros-partiak az
NB B l-es Békéscsaba otthonában 9-1 -es vereséget szenvedtek.
A makói gólt Varga szerezte.
KILENC-KUPA
Bugac adott otthont az egynapos
országos díjlovagló versenysorozat 12. fordulójának, melyen a
vásárhelyi Aranyági Ménes lovasnői az ötből négy számot
megnyertek, három aranyat Törökné Kezes Gabriella szállított.
Ezzel elhódították a Kilenc-kupa
elnevezésű serleget. Eredményeik, A/2 felnőtt: 1. Törökné Kezes
Gabriella (Igor nevű lován), 4.
Kovács Linda (Ibiké), 5. Törökné
(Aranyági Julcsa); A/2 ifjúsági: 2.
Molnár Anita (Szeszélyes); A/6
felnőtt: 1. Törökné Kezes Gabriella (Aranyági Igor), 2. Törökné
(Aranyági Fárosz), 5. Törökné
(Aranyági Julcsa), 6. Kovács
(Aranyági Tűzopál); A/6 ifjúsági:
1. Rácz Ildikó (Fukar), 2. Molnár
(Aranyági Szeszélyes); L/3 kategória: 1. Törökné Kezes Gabriella (Aranyági Fárosz), 2. Rácz (Fukar), 3. Törökné (Aranyági Szeszélyes).
RAPCSÁK-EMLÉKVERSENY
Júbus 13-án (szombat) 9 órától
rendezik meg Hódmezővásárhelyen a Fekete Sas Közösségi Házban a Rapcsák András-sakkemlékversenyt. Nevezni 8 órától a
helyszínen lehet, de az előzetes
bejelentkezést is elfogadják a
szervezők. Bővebb információ
Tatár Kis Szabolcstól (06-20/
371-0493) és Csúri Lászlótól
(06-30/431-8968) kérhető.
INDIÁNTÁBOR
Az „Indián" nyári napközis tábor
várja a fiatalokat, kellemes, sok
oldalú kikapcsolódást nyújtva a
szünidő még hátralévő heteire. A
programban
szerepel
úszás,
íjászoktatás, kajakozás, kenuzás,
kerékpártúra, séta a lovardában
és lovaglás, 10-12 kilométeres
vízitúra a Tiszán; a kínálatot vetélkedők, szabadfoglalkozások,
sportvetélkedők színesítik, egészítik ki. Turnusok: július 15-től
19-ig, július 22-től 26-ig, július
29-től augusztus 2-ig, augusztus
5-től 9-ig, augusztus 12-től lóig. Bővebb információ a 06-30/
318-3181 -es számon kapható.
GYEREKEK FOCIZHATNAK
A Tisza Volán SC utánpótlás labdarúgó-szakosztályának két trénere, dr. Tóth János és Buchholcz Gábor vezetésével nyári focitábor kezdődött. A további turnusokra, amelyeknek a szegedi
Topolya sori főiskolai pálya ad
otthont, még lehet jelentkezni
dr. Tóthnál a 06-70/255-6695-ös, illetve Buchholcznál a 0630/326-03-9l-es telefonszámon.
A turnusok időpontjai: július 15.
és 19., augusztus 5. és 9., valamint augusztus 12. és 16. között. A szakemberek az 1993-as,
vagy annál idősebb gyerekek jelentkezését várják.
ELŐSZÖR OTTHON
Két idegenbeli meccs után ma,
17.30-tól először játszik hazai
pályán felkészülési mérkőzést az
NB Il-es FC Szeged labdarúgócsapata. Csúriék a Felső Tiszaparti stadionban az NB III-as
MÉH-Szentest fogadják.
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Meddővé
tett ebek

Cserépkakas

Mi büszkék vagyunk a kakasunk hangjára. Akkor figyelünk rá, amikor etetjük, vagy amikor eszszük. Az a jó, ha kukoricát kapott, de legelhetett
is néha, attól lesz finom a húsa, a levese. Mennyivel izgalmasabb egy élő jószág, mint egy élettelen! A sok öröm mellett meg lehet említeni a
bosszúságot is, ami a jószágtartással jár. A kakas
még a problémamentesebb
jószágok közé tartozik. A gyöngyössel, aminek, ha lehet, még finomabb a levese, több a probléma. Megesik, hogy
nem vágjuk le időben a szárnytollait, és akkor felrepül a szomszéd ház tetejére, onnan meg nem
mer leszállni. Az ember ekkor
meghógolyózza,
mire a jószág beáll a kémény takarásába, mert
annyira azért nem hülye, hogy hagyja magát eltalálni. Ott marad két napig, majd egy adandó alkalommal visszaszáll, vagy éppen elrepül az erdő felé, ki, a természetbe. Lehet szidni, anyjostul. Et-

től szép az élet. A cserépkakast az elfoglalt, de a
szépet szerető ember számára találták ki nyugaton, nyilván már nem most. Minden reggel ott
van a helyén, szép, de nem repül át a szomszédba, hogy lerúgja a tollat a szomszéd
tyúkjainak
hátáról, tojózás közben.
Igaz, nem lehet levágni sem. De mi a fenének
tartana minden kertes házban élő család kakast,
csak azért, hogy levágja ? A holtban, vagy gazdától
lehet venni, jó pénzért nyilván olyat is, aminek
főzés közben nem halra emlékeztet az illata, ló
pénz pedig van. Az egyik nyugat-európai országban, amely mellesleg agrárnagyhatalomnak
számít, hatmillió lakosra csak ötezer parasztgazda
jut. A cserépkakas része annak a kertnek, amelyben nincs egy szál gaz sem, viszont teli van különleges, keleti növényritkaságokkal,
szögletesre
nyírott bokrokkal, gyeppel. Áll benne egy almafa,
amelynek almáit a házigazda minden nap egyenként megnézi a létrán állva, de csak azt szakítja
le, amelyik megfelelően megpirosodott. Ha almát
akarnak enni, vesznek.
Vajon ezen tíz év múlva is mosolyogni fogunk ?
Ünnep van, most a bajorok
vendégeskednek
nálunk. A nagyszobában terített asztal, kakasleves gőzölög a tálban. Az ebéd elején a bajor vendég váratlanul föláll, és beszédet mond. Azt
mondja, irigyli apámat, aki fiatalabb nála, és már
két unokája is van, míg neki még egy sincsen, pedig ugyanolyan nagyok a gyerekei.
Meghatódott.
Mi pedig nehezen értjük meg, hogy miért.

Elefántok fürdenek a Gangesz folyóban Allahabad körzetében. Indiában is most melegszik az idő, és
folyamatosan nő a levegő páratartalma.
MTITelefotó/AlVRadzses Kumar Szin%

Melegek négyes ikrei
LEXINGTON (MTI)
Két homoszexuális férfi négy kisbaba „anyukája" és apukája lesz
augusztusban egy béranya segítségével. A 23 éves nő januárban
esett teherbe, és a mesterséges
megtermékenyítés
olyannyira
eredményes volt, hogy a párnak
nemhogy egy, hanem egyből
négy kisbabája lesz a nyár végén.

Az egyik férfi, Michael Mcehan
szerint a gyereknevelés a legfontosabb dolgok egyike. Társa,
T h o m a s Dysarz egyetért vele, és
hozzáteszi: csak az számít, hogy
a nevelőszülők jó emberek-e, ők
pedig annak tartják magukat. A
béranya személye titok, ő maga
nem kíván nyilatkozni. Közölte,
a szülés után nem szeretne részt
venni a gyerekek felnevelésében.

Napsütés, zápor, zivatar
Készítette

CANBERRA (MTI-PANORÁMA)

BAKOS ANDRAS
Amikor anyám meglátta a színes
cserépkakast
bajor vendéglátóik kertjében, nem tudta megállni, hogv ne mondja el: otthon, a mi udvarunkban
igazi van. A vendéglátók mosolyogtak, de nem válaszoltak, mert nem tudtak mit kezdeni a megjegyzésben lévő szelíd iróniával. Nem is gondoltak arra, hogy anyám giccsnek tartja ezt a kakast,
éppúgy, mint a kerti törpét. Pedig ott, abban a
kertben nem az. Anyám azt gondolta, az a cserép
ott az igazi kakast helyettesíti. Hidig nem így van;
inkább emlékeztet rá. lelez. Része az ottani harmóniának. ami egyszerűbb, színtelenebb, mint a
miénk, mégis ugyanolyan teljes.

CSÜTÖRTÖK, 2002. JÚLIUS 11.

Internetes
lélekeladás
LONDON (MTI)
Eladta a lelkét egy brit férfi. A
26 éves Gareth Malham newcastle-i lakos internetes árverésen bocsátotta áruba a lelkét,
ám túl nagy licit nem volt, és
csupán 11 font 61 pennyt kapott érte. Malham - aki amúgy
a brit szépművészeti főiskola
diplomása - n e m a Faustból merítette a lélekárulás ötletét, hanem a Simpson család című
rajzfilmsorozatból.
Internetes
hirdetése a következő szöveggel
jelent meg: „Eladom a lelkemet
értékmegjelölés nélkül. Szállítás: ingyenes postai küldeményként." Malham portékája nem
keltett különösebb érdeklődést,
az árverés meghirdetett napja
előtt csupán egyetlen vételi
ajánlat érkezett. Egy oklahomai
férfi 9 5 dollárt ígért Malham lelkéért, amelyre, m i n t indokolta,
azért van szüksége, mert az övét
elvesztette egy hokimeccsre tett
fogadáson. Malham a saját vérével írja meg az adásvételi szerződést, amelynek aláírásával a lelke is gazdát cserél.

Fogamzásgátló
implantátumot
találtak fel ausztrál biotechnikusok kan kutyák számára. A
hatóanyag egyben nyugtatószer
is. A hormonális implantátumot
a lapocka alá, a kutya bőrébe ültetik be az állatorvosok. A módszer minden olyan gazdi számára
megoldást kínál, aki a kiherélést
túl durva, drasztikus megoldásnak tartja. Az új szer egyik legnagyobb előnye, hogy a folyamat
visszafordítható.

Tiltott
tojások,
csempészve

A napsütést időnként erős felhősödés zavarja meg, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél északira fordul, megélénkül, időnként megerősödik.
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BERLIN (MTI)

További kilátások

A világ száznál több országában a
gyermekek kedvenc édességei
közé tartozik a „Kindertojás",
amelynek a belsejében apró műanyag figura rejtőzik. Az ipari országok közül csak az Egyesült Államokban számít „tiltott gyümölcsnek" a pár grammos csokoládé tojás. Az ok: egy 1938-ból
származó törvény tiltja olyan
élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek nem ehető részeket
tartalmaznak. A fogyasztóvédelmi hatóság indoklása szerint
ugyanis kisgyermekek esetleg
megfulladhatnak, ha a szájukba
veszik a nem étkezésre szánt darabot. Az amerikai tilalomnak
persze vannak haszonélvezői: a
csempészek. Mivel külföldről rokonok, barátok által behozott daraboknak köszönhetően az amerikai gyerekek előtt sem ismeretlen a kindertojás, a kereslet folyamatosan növekszik, és hivatalos import híján illegális forrásból nyer kielégítést. Újabban
az internet kínál biztonságos és
jól jövedelmező értékesítési lehetőséget. Az Ebay nevű online elosztó nemrég 74 kereskedőt azonosított, akik a világhálón kínálják az Európából behozott tojásokat, tetemes haszonnal.

A követekező napokban is kissé változékony, de meleg időre számíthatunk, csupán
néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés. Minden nap előfordulhatnak záporok, zivatarok, de bőven lesz részünk napsütésben is.

Lottószámok
SKANOINÁVLOTTÓ
A: 1,4,6,11,12,13,17
B: 3,5,7,10,18,19,30

UJtéfn
nÖITO

pántok

te

te

Max:33
Mln:22
Zápor

Max:33°
mlnár

Zápor
Vízállás:

A Tisza Szegednél 98 cm ihőfoka 25.7 C°), Csongrádnál - 112 cm,
Mindszentnél - 6 cm. A Maros Makónál - 73 cm.
A Nap kel: 4.58 nyugszik: 20.40.
A Hold kel: 5.37, nyugszik: 21.55.

Ongyilkoskészlet
szörnyű és erőszakos halálnem.
A különleges gallérral ellátott
zsák használója végig nyugodtan
lélegzik, csupán egyre kevesebb
oxigénhez jut - magyarázta az
orvos. Ausztráliában törvénytelen az eutanázia, ennek ellenére
Nitschke azt tervezi, hogy augusztus vége felé Queensland államban előáll az utolsósegély-csomaggal. Akciójával a
gyógyíthatatlan betegek kegyes
halála melletti kampányát akarja nyomatékosítani. Tervét riasztónak minősíti az eutanáziát ellenző Jog az Élethez csoport

CANBERRA (MTI)
Utolsósegély-csomaggal rukkol
elő egy eutanázia párti ausztrál
szervezet. Az öngyilkosságot
könnyítő segédeszköz lényegében egy légmentesen záródó, gallérral ellátott műanyag zsákocska, amely „finoman" fosztja meg
használóját a levegőtől és - az
Exit nevű csoport orvos vezetője,
Philip Nitschke szerint - békés
halált garantál. Nitschke hangsúlyozta, hogy megfelelő használat esetén elalvásról van szó,
nem pedig fulladásról, amely

Fejbe lőtt bankelnök

ISTEN ELTESSE
NORA, LILI
A Nóra az Eleonóra rövidítése,
ami az angol Elinor-ból ered,
mégis alapja a görög „eleos", azaz „irgalmat jelentő" szó.
A Lili névben a „lily", azaz az
angol nyelv „liliom" szava rejtőzik. És a virágnév először Angliában vált leánynéwé.

letével akkora sikert aratott,
hogy a minap újabb kétszáz Balcerowicz-lőlapportrét
rendelt.
N e m véletlenül választotta a lengyel központi bank jelenlegi elnökét céltáblául: ő volt a rendszerváltás utáni első pénzügyminiszter, aki szigorú megszorító
intézkedéseket hozott.

VARSÓ (MTI)
Bárki kedvére fejen lőheti a lengyel központi bank elnökét egy
lövészklubban. Leszek Balcerowicz persze n e m személyesen,
hanem csupán arcképével szolgál céltáblául, de így is nagyon
népszerű. A klub tulajdonosa öt-

.

Az olasz díva vígjátéka
f
r

2
VÍZSZINTES: 1. Monica Vitti szatirikus vígjátéka (1968). 11. Cég létrehozása. 12. Út, angolul (=WAY). 13. Napszak. 14. Derékalj-márka.
16. Ghána fővárosa. 18. Kötelezvény, névelővel. 19. Kecskelábú görög mitológiai félisten. 20. Monica Vitti 1973. évi vígjátéka. 21. Argumentum. 22. Őszinte, kitartó társ, cimbora. 23. Amerícium. 25. Levéltávirat, röv. 26. Külső védőréteg. 27. Czuczor Gergely írói álneve. 16
28. Elföldelés. 30. Rövid pályán fel- és leszálló repülőgép. 31. Kenőanyag. 32. Az esemény középpontjába képzeli magát. 33. Szeretne 19
meglelni. 35. Kis mértékben eltalálja, súrolja. 36. Páratlan vita! 37.
21
Részben megun! 38. A túlsó oldalra huzat.
FÜGGŐLEGES: 1. Lantán vegyjele. 2. Vendéglátós kifejezés: étlap
szerint. 3. Indulatszó. 4. Belga városka, I. világháborús mérges- 25
gáz-bevetéséről hírhedt. 5. A '/ferde torony'/: városa. 6. E helyen. 7. 26
Végtelen sár! 8. Középkori, hazánkban garázdálkodó Idegen zsoldos.
9. Olimpiai bajnok USA-beli rövidtávfutó (Jesse, 1936). 10. Somogy
megyei község. 15. Költő, angolul (=P0ET). 16. Steno eme, 1981.
1
évi vígjátékában is komédiázott. 17. Réz és vanádium jele. 18. Híres 33 34
vándorcirkusz. 20. Kakas fejdísze. 22. Dőreség. 24. Női név. 26. A
A N A P VICCE
közepébe. 27. Vetés közepe! 29.... Tamás (angol humanista gondol- 37
kodó, lordkancellár, +1535). 30. Angol popzenész, zeneszerző. 32.
Endo Tbrumi, a tokiói székhelyű Thkara játékgyártó cég alkalmazottja ül a vállalat népszerű játékautója alapján tervezett jármű„
, ha ízlik Tamási... (az Ábel-trilógia írója). 34. Határozatlan névelő. 35. Az v n
Mit mond a tengerész,
vében. Az elektromos kisautó 50 km/órás sebességre képes, egy neki a r a i i ^ t O r s z á g g y ű l é s i M ö n y v t á r 39. a múlt idő jele. 40. Állóvíz.
feltöltéssel 80 kilométert tesz meg.
MTI Telefotó/AP/Cukada Acusi - j ó szelet!
á l l o m á n y á b ó l tÖr<$W®AI rejtvényünk helyes megfejtése: Döglött lónak keselyű a barátja.
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