irír
aliöíráíiy.

MA: EGY SZÁZALÉK, ÉP TESTBEN

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN
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A Nyírségbe, apjához utazott Mezei Enikő

TÉMÁINKBÓL
KET SVÉD DIXIE-ZSONGLOR
A vasárnap éjszakai dixie-gála
nézőit nem kényeztették el a
hangtechnikusok: a nagyszerű
zenészeknek így nem is sikerülhetett tűzbe hozni a szabadtéri
közönségét. Néhány felemelő
pillanat azért így is megmaradhat, mint például a két Látó Ferenc violinpárbaja. A svéd vendégművészek zsonglőrmutatványokat is előadtak.
4. oldal
PISZTOLLYAL A BEVÉTELÉRT
Fegyveres rablók jártak a Joker-totózókban. A szegedi Kószó
"István két totózójának bevételét
is elvitték a bűnözők, ezért időzáras kasszát és videokamerát is
felszereltet üzleteiben. Mindkét
elkövető személye egyelőre ismeretlen. A helyiségeket a rendőrségre bekötött riasztó is védi,
ez már iszkolásra késztetett egy
késsel hadonászó nőt.
5. oldal
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ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Napi ajánlat:

PROFI KETCHUP
500 g

119 Ff

Aiánlalunk csak a készlel ereiéig tart! '238 Fí/Kg
Hodmezövasartwly, Andrassy ot • Szeged. Makkostai kit. 4.

GYALARET, KECSKESTELEP...
Szeged választókörzeteit bemutató sorozatunkban Papp Zoltán
képviselő beszél arról, miben
változott meg a legutóbbi választások óta Gyálarét, Kecskéstelep,
Szentmihály és Klebelsbergtelep
élete. A képviselő - aki 12 év
után nem indul újra - büszkén
beszélt a csatornahálózatról, s
szomorúan a Holt-Tiszáról.
5. oldal

www.delmagyar.hu

Előkerült a zombori lány
Tíz nap távollét után hazakerült az a kiszombori lány, akit az eltűnése után köröztek. M i n t kiderült, a Nyírségbe, édesapjához m e n t .

T í m á r László szerdán jelenti be,
lemond-e alpolgármesteri tisztségéről és távozik-e a Fidesz-MPP szegedi csoportjából.
Bartha László polgármester ma
négyszemközt tárgyal Tímárral, és megbeszélésükön ezeket
a kérdéseket is érintik.

Mint korábban megírtuk, a tizenkilenc esztendős Mezei. Enikő augusztus elsején reggel
indult el a Pollner Kálmán utcai családi házból. Otthon hagyta édesanyját, öccsét és
másfél éves kislányát, Barbarát is, akinek az
édesapja börtönbüntetését tölti. A család
nem tudta mire vélni Enikő távozását, sejtelm ü k sem volt arról, hová mehetett. Nagyon
aggódtak a lányért, még az is megfordult a fejükben, hogy valaki „befogta" őt és ha akarna
sem tudna hazajönni. Édesanyja közvetlenül
az eltűnés után azt nyilatkozta lapunknak:
Enikő a szülés után szomorú volt és egy ideig
szinte csak a testvérének tekintette a kislányt - igaz, ellátta, gondozta és az utóbbi
időben közel került hozzá, anyaként viselkedett vele. Am gyakran mondogatta, hogy elege van a szegény életből és hogy el kellene
költözniük Kiszomborról, ahová alig egy éve
költöztek a Nyírségből és azt is panaszolta,
hogy nincsenek barátai.
Mint utóbb kiderült, Enikő éppen az egykori szülőföld, Nyíregyháza felé vette az irányt
augusztus elsején. Édesapjához utazott, aki
az anyjától évekkel ezelőtt elvált. Arra a kérdésre, hogy miért ment oda, röviden ennyit
válaszolt: „Mert ott jó helyen voltam." Úgy
tűnik,, édesanyja megérzése helyes volt: a fiatal anyuka főként a nehéz körülmények élői
keresett menedéket az ország másik végén. A
vékony, hosszú hajú fiatal lány éppen tíz napot töltött Nyíregyházán. Azt mondja, jól
érezte ott magát, pihent egy kicsit. Igaz, a vége felé, amikor meghallotta, hogy körözik,
már nemigen mert az utcára menni. A haját
feketére festette, de - mint mondja - nem
csak azért, hogy ne ismerjék meg: ezt már
régóta tervezte.

Tímár László, Szeged gazdasági
ügyekért felelős alpolgármestere, a Fidesz-Magyar Polgári Párt
szegedi csoport elnökségének
tagja hétfőn n e m nyújtotta be
lemondását Bartha László polgármesternek. T í m á r László lapunk megkeresésére azt mondta, döntését szerdán jelenti be,
akkor válaszol arra a kérdésre is,
hogy távozik-e pártja helyi csoportjából, és más alapszervezetben folytatja-e politikai pályafutását.
A város gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere, m i n t tegnapi lapszámunkban megírtuk,
a Fidesz-Magyar Polgári Párt
szegedi szervezetének pénteki
ülésén jelentette be: lemond alpolgármesteri
tisztségéről,
egyúttal kilép a párt helyi csoportjából, párttagságát azonban
n e m szünteti meg, más alapszervezetben folytatja politikai
pályafutását.
Az alpolgármestert bejelentése
után többen - köztük nem csak
Fidesz-tagok - próbálták rávenni
szándékának megváltoztatására,
Tímár valószínűleg ezért halasztotta el szerdára a végleges döntés meghozatalát.
Enikő hazatért: kislány a boldog anya karjában.

Folytatás a 4. oldalon

Bartha
és Tímár
tárgyal

Csaba labdával vár új vesére
A fábiánsebestyéni Balázs Csaba meghívást kapott a
közeljövőben Balatonaligán megrendezendő szervátültetettek és művesekezeltek II. Európa-játékára,
ahol asztaliteniszben méri össze tudását a versenytársakkal. A világon rajta kívül még nyolc ember
szenved abban a ritka betegségben, amit a vérlemezkék hiányával lehet jellemezni. Már túl van egy
szervátültetésen, ami sajnos nem sikerült: két hó-

nap után sem indult be a kapott szerv. Balázs Csaba
jelenleg hetente háromszor jár dialíziskezelésre a
szegedi klinikára és évek óta ismét veseátültetésre
vár. És mindemellett rendszeresen asztaliteniszezik
és tollaslabdázik. Azt mondja, az számít betegnek,
aki magát annak tartja, ő pedig küzd ellene.

Fotó: Miskolczi

Róbert

Folytatás a 3. oldalon

Képtárat álmodott
az új szegedi ligetbe

írásunk az Ép testben

Nyári eső: áldás és átok is lehet
«•».• i M

« H

n

Míg északkeleten
hatalmas
pusztítást végeznek az esőzések, áradások, addig megyénkben nem várható katasztrófa.

1

Az ország északi részén feltűrt
nadrágban, gumicsizmában mentik az esőzések miatt kialakult
özönvíz elől a menthetőt, addig
térségünkben mohón iszik a
szomjas föld, s az eső itt is esik, de
mégsem elég. Ritka az ilyen szélsőséges időjárás, s mint térképünkön is látható, környékünkön egy
hét alatt csupán 8,6 százalékkal
esett több csapadék az átlagosnál,
míg északkeleten közel ötszörös
mennyiség hullott. Budapestet és
környékét megbénította a hirtelen lezúduló eső, Miskolcon és a
Felső-Tisza vízgyűjtő területén
több családot kitelepítettek. A
csapadékszegény vidéknek számító Szeged és Békéscsaba térségében volt ugyan felhőszakadás,
ám még elégnek sem bizonyult.

115,7
201,6
/

. -

.

írásunk a 3. oldalon

Balogh Levente az épület terveit m u t a t j a .
Balogh Levente a művészetek
templomának szánná azt a különleges formájú épületet, amit
d i p l o m a m u n k a k é n t az újszegedi ligetbe tervezett.
Aranyi Sándor festőművész, a
Szög-Art egyesület elnöke és az
SZTE JGYTFK Rajz és Művészettörténet Tanszék vezetője

Fotó: Hollósi Zsolt

lelkesen hívott telefonon: érdemes lenne beszámolni arról,
hogy egy szegedi építész nagyszerű képtárat tervezett a ligetbe. A képzőművészek egy részének tetszését már elnyerte az újszerű épület, ők örömmel vennék, ha megvalósulhatna.
Folytatás a 3. oldalon
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Medgyessy-kormány:
nyilvánosak az adatok
BUDAPEST (MTI)
A Medgyessy-kormány minden
minisztere hozzájárult ahhoz,
hogy a rendszerváltozás óta hivatalba lépett kormányok tagjainak állambiztonsági múltjával
foglalkozó parlamenti bizottság
nyilvánosságra hozza személyes
adataikat és minden olyan tényt,
amely a vizsgálat során velük
kapcsolatban felmerült. Ezt Kiss
Elemér kancelláriaminiszter jelentette be. A MeH vezető minisztere hozzátette: arra kérik

Mécs Imrét, a parlamenti bizottság elnökét, hogy hozza nyilvánosságra azt is, ha a miniszterekkel kapcsolatban semmiféle adat
nem került a testület birtokába.
Kiss Elemér elmondta, hogy
csaknem minden miniszter nyilatkozata - amelyet levélben juttatnak el a vizsgálóbizottság elnökéhez-elkészült. Hozzáfűzte,
hogy három miniszter jelenleg
külföldön tartózkodik, velük személyesen beszélt erről telefonon,
és amint hazaérnek, ók is aláírják a nyilatkozatot.

GLÓBUSZ
HIDVEDELEM
A hatóságok fokozták az USA
egyik jelképének számító San
Franciscó-i Goldcn Gate híd terrorista támadás elleni védelmét.
CÁFOLAT
A Vatikán cáfolta azt az értesü-

lést, amely szerint II. János Pál
augusztusi lengyel útja az utolsó
lesz a pápai látogatások sorában.
ASZTALHOZ ÜLTEK
A két Korea képviselői megkezdték háromnapos tárgyalásukat a
félsziget jövőjéről.

Orbán véleménye
a sajtószabadságról
BUDAPEST (MTI)
Orbán Viktor volt miniszterelnök hétfőn kihallgatást kért
Mádl Ferenc köztársasági elnöktől, mert megítélése szerint a
magyar sajtó szabadságát sorozatos támadások érték, s súlyos
helyzet alakult ki. Erről a volt
miniszterelnök titkársága közleményben számolt be.
„A találkozón Orbán Viktor kifejtette azt a véleményét, hogy az
elmúlt időszakban a Magyar Televízióban történt jogsértések veszélybe sodorták a közszolgálati
csatorna pártatlan és független
működését" - áll a Hende Csaba,
Orbán Viktor kabinetfőnöke által jegyzett sajtóközleményben.
Eszerint a volt miniszterelnök
felhívta az államfő figyelmét ar-

ra, hogy „a vitatott személyi döntések következményeként még
egyoldalúbbá válhat a magyar televíziós tömegtájékoztatás". Orbán Viktor véleménye szerint ezzel tovább fokozódik „a magyar
média amúgy is súlyos kiegyensúlyozatlansága". A volt kormányfő hangsúlyozta: „ezek a
fejlemények súlyosan kedvezőtlen hatást gyakorolnak a magyar
demokrácia és jogállamiság belés külföldi megítélésére". Orbán
Viktort mindez aggodalommal
tölti el - áll a közleményben. A
volt miniszterelnök azzal a kéréssel fordult a köztársasági elnökhöz, hogy „alkotmányos jogkörével élve vesse latba befolyását a törvényes viszonyok, a sajtó
szabadságának helyreállítása érdekében".

Jól dolgoztak a beszervezők
Két korábbi pénzügyminisztert
s egy titkosszolgálatokat felügyelő minisztert hallgatott
meg a kormányfő ügynökmúltját vizsgáló bizottság hétfőn.
BUDAPEST (MTI)
Hetényi István korábbi pénzügyminiszter a miniszterelnök titkosszolgálati múltját vizsgáló
parlamenti bizottság hétfői ülésén közölte: a Belügyminisztériu m munkatársai tájékoztatták
őt arról, hogy Medgyessy Péter
kapcsolatban áll velük; ezt tudomásul vette. Hetényi István, aki
1980 és 1986 között állt a pénzügyi tárca élén, elmondta: nem
tájékoztatták a Nemzetközi Valutalaphoz történő csatlakozás
részleteiről, és elmondása szerint a csatlakozás aláírásáról is
csak az azt megelőző napon értesült.
A sajtóból szerzett tudomást
Medgyessy Péter miniszterelnök
szt-tiszti múltjáról Nikolits István, a polgári titkosszolgálatokat
a Horn-kabinetben felügyelő miniszter. A politikus a miniszterelnök titkosszolgálati múltját
vizsgáló parlamenti bizottság
hétfői, zárt ülését követően újságíróknak úgy nyilatkozott: jó
munkát végeztek azok, akik beszervezték Medgyessy Pétert. Olyan helyen dolgozott, olyan
feladatot vállalt el, ami akkori
szemmel nézve is aranyat ért -

A tervek szerint a kormányzat
kötelezővé tenné az auditálást a
200 millió forintnál magasabb
bevétellel rendelkező intézményeknél - mondta László Csaba

Nikolits István volt t i t o k m i n i s z t e r (balról) és Balogh László szegedi országgyűlési képviselő, a biz o t t s á g el n ö k e .

tette hozzá Nikolits István. Mint
mondta: Medgyessy Péternek
tisztességes szakmai feladata
volt akkor is és van ma is. A volt
titokminiszter beszámolt arról
is, hogy a bizottságot a nemzetbiztonsági szolgálatok működéséről tájékoztatta. Értékelést
adott arról is, hogy milyen tartalmi elemei voltak annak a munkának, amelyet Medgyessy Péter
a rendszerváltozás előtt végzett.

SALZBURG, BECS (MTI)
Az árvizek Ausztriában hétfőn
két halálos áldozatot szedtek, és
a Duna vízszinje olyan mértékben emelkedik, hogy a hajóforgalmat leállították a folyón,
Bécsben pedig az évszázad árvizére számítanak. Mindkét haláleset Salzburg tartományban történt: egy tűzoltó Mariapfarr köz-

kell készíteniük gazdálkodásukról.
László Csaba elmondta: az ehhez kapcsolódó törvénycsomag
megalkotása legalább 10-15 törvényt érinthet és van közöttük
kétharmados törvény is.

ségben a rohanó folyóba zuhant,
és noha később még látták egyszer, azután már nem bukkant
fel. Halleinben egy lakóház elárasztott pincéjében találtak egy
holttestet.
A Dunán tegnap kora délután
leállították a hajóforgalmat, miután a Duna vízhozama estére
elérte az 1954-es másodpercenkénti 9600 köbmétert. Kiens-

Nikolits István szerencsétlennek
nevezte a bizottság munkáját,
mert mint mondta: az ország védelmi képessége szempontjából
egy nagyon kritikus kérdéssel
foglalkoznak. Leszögezte: Medgyessy Péterrel szemben semmi
olyat nem tudtak felmutatni,
amely szerint bármiféle törvénytelenséget követett volna el. Kijelentette: szerencsétlennek tartja
a bizottságot létrehozó határoza-

tocknál - ahol reggel 10.00-kor
593 centimétert mértek, este
21.00 órára 890, Ybbsnél a reggeli 523 centiméter után 780
centimétert ért el. Az előrejelzést
igazolva a vízszint 11 óra alatt 3
métert emelkedett. Bécsben a
szakértők az évszázad árvizére
számítanak, olyanra, amely felülmúlja az 1954-es katasztrófánál mért szintet.

Karabahi régi-új elnök
JEREVÁN (MTI)
Az eddig hivatalban lévő Arkagyij Gukaszjánt választották ismét Karabah új elnökévé. A vasárnap tartott, nemzetközileg el
nem ismert választásokon Gukaszján a szavazatok 88,4 százalékát kapta meg. A politikus

A rönktolók hagyományainkra emlékeznek
SOPRON (MTI)
A Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni Erdómérnöki Karának hallgatói különös módon,
egy szépen faragott tölgyrönk
Miskolcra tolásával emlékeznek
meg arról, hogy a soproni és a
Miskolci Egyetem elődje, a selmeci bányatisztképző 240 évvel
ezelőtt nyerte el az akadémiai
rangot. A soproni egyetem vezetői hétfőn bocsátották útjukra a
vállalkozó kedvű egyetemistákat, sőt Faragó Sándor rektor maga is beállt a rönktolók közé, és
egy darabig segített a szállítószerkezet mozgatásában. A fiatalok egy átalakított pótkocsira helyezték a három méter hosszú,
negyven centiméter átmérőjű,
négyszáz kilogrammos rönköt,
amelyet Szilágyi lenó faszobrász,
bányász és erdész cimerpajzzsal,
valamint népművészeti motívumokkal díszített. A rönkszobrot
a miskolci egyetemi városban állítják majd fel.

MTI Telefotó: Kovács Attila

Bécs az évszázad árvize előtt áll

László az üvegzsebprogramról
pénzügyminiszter budapesti sajtótájékoztatóján.
Hozzátette: az úvegzsebprogram szerint a költségvetési intézményeknek - „mint a tőzsdei
társaságoknak" - rendszeresen,
legalább évente egyszer jelentést
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Hetényi tudott, Nikolits és Békési nem tudott Medgyessy másodállásáról

Kötelezővé tennék az auditálást

BUDAPEST (MTI)

-

nagy riválisa, a volt parlamenti
elnök Artúr Tovmaszján csupán
8,1 százalékos támogatottságot
kapott. A győzelemhez a voksok
50 százalékát plusz egy szavazatot kell megszerezni. A 45 éves
Arkagyij Gukaszján megkezdheti második, ötéves államfői mandátumát.

tot is, és szerinte a testületnek be
kellene fejeznie a munkáját.
Békési Lászlónak, a rendszerváltozás előtti Lázár-, Grósz-,
majd Németh-kormány pénzügyminiszter-helyettesének,
a
Németh-kormány
pénzügyminiszterének az adatok nyilvánosságra kerülése előtt nem volt tudomása Medgyessy Péter kormányfő titkosszolgálati tevékenységéről.

RÖVIDEN
HUNGAROLÓGIA
Hungarológiai Nyári Egyetem
kezdődött Szombathelyen. Az
Oroszországban élő kis finnugor
népek képviselői 9. alkalommal
vehetnek részt a Berzsenyi Főiskola uralisztika tanszéke által
szervezett kurzuson.
ADY AKADÉMIA
Minden olyan támogatást, amelyet a határon túli magyarság eddig kapott, továbbra is megkap jelentette ki Szabó Vilmos, a
MeH kisebbségi politikai államtitkára Debrecenben, az Ady
Akadémia megnyitóján.
LEVONULÁS
Félbemaradtak a debreceni Kenézy Kórház beruházási munkálatai, miután a kivitelező szerződésmódosítási kezdeményezését
az intézmény vezetői n e m fogadták el, s a kivitelező levonult a
munkaterületről.

Háttérbe szorítják a családi gazdaságokat ?

Banki „túltartalék"
BUDAPEST (MTI)
Az MDF szerint az új kormány
által kialakított agrárhitelezési
rendszer
kedvezményezettjei
szinte kizárólag a gazdasági társaságok tulajdonosai és a hitelnyújtó bankok, miközben a családi gazdálkodókat háttérbe szorítják. Erről Boros Imre, az
MDF-frakció gazdasági kabinetjének vezetője beszélt. Közölte: a
kormány a jelek szerint egyáltalán nem fog autópályát építeni a
következő négy évben, és leálltak

a gyorsforgalmi utak építésével
is. Kitért arra, hogy nem közbeszerzési pályázatot kellene kiírni
az autópálya-építésekre, mivel a
vonatkozó magyar jogszabály
nem EU-konform, hanem az
unió közbeszerzési kézikönyve
alapján kellene a kérdést megoldani, ahogyan az előző kormány
tette. Boros Imre bírálta a Magyar Fejlesztési Bankkal kapcsolatos lépéseket, szerinte a „túltartalékolás" célja, hogy későbbi,
veszteséges üzleteket finanszírozzanak.

Kedvezményes hitel
OROSHAZA (MTI)

A faragott tölgyrönk és a kísérők - úton Miskolc felé...

MTI Telefotó: Matusz Károly

Hétszázmillió forint, tízéves futamidejű, kedvezményes kamatozású hitelt kapott az orosházi
Agro-M Rt. ; a hitelt a Magyar

Fejlesztési Bank Rt. folyósítja, és
az összeg 60 százalékára a kormány garanciát vállalt - jelentette be Vastagh Pál, a térség országgyűlési képviselője hétfőn Orosházán sajtótájékoztatón.
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Szeszélyes időjárás sokkolja az országot

Jegyüzérek

Nyári eső: áldás és átok
Míg hazánk északi részén lakókat telepítettek ki az árvízszerű eső miatt, addig megyénket gyér zápor öntözte. Borsod
megyében közel 200 embert
kellett otthonából eltávolítani,
épületek dőltek össze, több
százmillióra teszik a kárt.
Ilyen kis területű országban ritkán fordul elő, hogy a lehulló
csapadék mértéke térségenként
és megyénként ennyire eltérő legyen. Míg Dél-Magyarországon
alig 10 millimétert, addig északon akár ennek tízszeresét is
mérték a szakemberek.
Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 179 embert kellett kitelepíteni, 7 épület dőlt össze és 31
vált életveszélyessé a hét végi
nagy esőzések és a medrükből kilépett folyók, patakok miatt. A
megyében az áradás okozta pusztítás mértéke elérheti a több
százmilbó forintot.

Örülnek a vízügyesek
A Dunán és megáradt mellékfolyói mentén 555 kilométer
hosszú árvédelmi vonalon tartanak első- és másodfokú készültséget. Budapesten tegnap hajnalban tetőzött az árhullám, de a
Duna vízgyűjtőjében ma és holnap jelentős csapadék várható,
ami lassítja az ár levonulását.
A Balatonon nyaralók ugyan
nem, de a vízügyi szakemberek
örülnek a hirtelen jött égi áldásnak, mert megemelkedett a tó
évek óta csökkenő vízszintje. A
Balcsi így átlagosan 51 centiméter lett, ám ezzel együtt is jóval
alatta a maradt a kívánatos 101
centiméternek.
Csongrád megye és általában a
dél-alföldi régió jellemzően száraz övezet, itt gyakrabban küzd a
mezőgazdaság aszállyal, mint a
sok esőzés okozta gonddal. Megyénkben az idén február-márciusban és 2001 szeptemberében
hullott jelentős mennyiségű csapadék, ezektől eltekintve az elmúlt esztendők minden hónap-

Cigifuvar,
ukrán
zárjeggyel

A szegedi Fürj utca kutyájának sem kell ez a rengeteg víz.
jában a sokévi átlagnál kevesebb
eső esett. Az idén januárban például összesen 6, márciusban 4
milliméternyi égi vízzel kellett
beérnünk.

Csendes Tisza és Maros
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság (Ativizig) tájékoztatása több mint megnyugtató: az
esőzések kapcsán, valamint ebből a folyami árhullámból térségünkben nincs árvízi, vagy belvízi veszély. Árvízvédelmi készültség sem a Tisza alsó szakaszán,
sem a Maroson, a Körös vidékén
nincs és várhatóan nem is lesz,
sőt Szegednél a Tisza most kifejezetten alacsonyan, 164 centiméteres magasságban mossa
partjait.
Persze a megye számos pontján okozott kellemetlenséget a
hirtelen lezúduló eső, ám a szá-

raz talaj gyorsan „megitta" a rég
n e m látott vizet.
Az égből aláhulló víz térségünket amúgy komolyabban nem
veszélyezteti, sőt egyes területeken a mezőgazdaság számára kifejezetten jól jön. Mint azt Benke György, az Ativizig főtanácsosa elmondta, a csaknem négy
megyére kiterjedő területükön
82 ponton mérik a lehulló csapadék mennyiségét, s az állomások
adatai összességében azt mutatják: az özönvíz elmarad.

Záporok és zivatarok
Csongrád megyében az elkövetkező 3-4 napban nagyobb esőzéssel nem kell számolni, esetleg
kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő - tájékoztatta lapunkat a szegedi meteorológiai állomás ügyletese. Szegeden a legtöbb csapadék augusztus 9-én

Fotó: Miskolczi Róbert

hullott, 42 millimétert mértek.
Makón és Hódmezővásárhely
térségében már jóval több eső
esett. A hagymavárosban 68,
míg Vásárhelyen 118 millimétert mértek.
Régiónkban inkább az aszály
jelent gondot, nem az eső. A meteorológus szerint nálunk ez a
csapadékmennyiség igen ritka,
úgy harminc-harmincöt évenként zúdul jelentősebb eső Szegedre. Utoljára 1965. szeptember 5-én fordult elő, hogy 50 milliméter fölötti adatot mértek a
megyeszékhelyen.
A Bajai úti meteorológiai állomáson kettős falú edénybe hullik
az eső. Hat óránként ellenőrzik a
tálkát, tartalmát később mérőedénybe öntik. Ha tíz millimétert mutat a skála, az azt jelenti,
hogy négyzetméterenként tíz liternyi eső esett.
O. K. K.-K. T.

Balogh Eleméi: rendezettség, tisztaság, közbiztonság, átláthatóság

Családias városjövőt képzel

Közel 270 jogsértő cselekményt
derítettek fel a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális

Először találkozott polgármesterjelöltként a választókkal hétfő este Balogh Elemér, a Szegedi
Tudományegyetem jogi karának
professzora. A jobboldal jelöltje

Parancsnokságának

egy nagy c s a l á d h o z h a s o n l í t o t t a

munkatár-

sai az elmúlt napokban.

a várost, aminek működését is
ilyen közösségként képzeli el.

Röszkén akarta elhagyni az országot K. K. T. bolgár teherautó-sofór, aki személygépkocsikat
szállított át hazánkon. Arról viszont nem beszélt sem a belépéskor, sem pedig a röszkei országkapuban, hogy a szállítmány
egyik autójában jelentős menynyiségű gépkocsialkatrészt és
-tartozékot rejtett el. K. a 145 darabból álló, 1 millió 300 ezer forintot érő rakománytól búcsút
vehetett, s csempészet vétségének alapos gyanúja miatt eljárást
is indítottak ellene.
A szentesi vámhivatal járőrei
közúti ellenőrzést tartottak a
Szentest Hódmezővásárhellyel
összekötő úton. Megállítottak
- többek között - egy Wartburgot, amit H. S. vásárhelyi lakos
vezetett. A J. K. szegedi polgár
tulajdonában lévő autó hátsó
ülésén két papírdobozban 500
darab ukrán zárjegyes, a csomagtartóban pedig 4248 doboz
szintén ukrán zárjegyes cigarettát fedeztek fel a pénzügyőrök. Az 1 millió 200 ezer forint értékű füstölnivalót a fináncok lefoglalták, s ismeretlen elkövető ellen visszaélés jövedéki termékkel b ű n t e t t é n e k
alapos gyanúja m i a t t kezdődik
eljárás.

Tisztelt szegedi polgárok! - így
fordult a jelenlévőkhöz hétfő este
a Kárász utcai Átrium Üzletház
udvarában Balogh Elemér, a
jobboldal által támogatott független polgármesterjelölt.
A kilencgyermekes professzor,
három lány és hat fiú édesapja
elmondta: világos elképzelése
van a város fejlődését illetően, s
újszerű kapcsolatokat igyekszik
kialakítani a szegediekkel. Nem
a protokollmegjelenéseket szorgalmazza, hanem a minél gyakoribb találkozásokat: utcán, piacon, boltban, s egyebütt. - Én eddig is kerékpáron és autóbuszon
közlekedtem, a jövőben sem lesz
másképpen - mondta Balogh.
A polgármesterjelölt öt kulcsszóban határozta meg programjának alapjait, amelyek szerinte
egy nagy család működésének is
a feltételei: rendezettség, tisztaság, egészség, közbiztonság és átláthatóság. Külön pontban fogalmazta meg az integráció kérdését, ami az ő olvasatában annyit
jelent, mint a városért való lobbizás, az egészségügyi reform megvalósítása, a működő tőke Szegedre hozatala, az egyetem szellemi potenciáljának közkinccsé
tétele.

B.Z.

Balogh a helyi országgyűlési

A jövőben az egyetem szellemei potenciálját jobban ki kell majd
használni.

képviselőkkel politikai színezettől függetlenül szeretne „barátságos, jó viszonyt" kialakítani.
Lapunk kérdésére, hogy mely
pártoktól és civil szerveződésektől vár támogatást, Balogh Elemér elmondta, a Professzorok
Batthyány Köre, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és
az MDF helyi szervezetei támogatják polgármesterjelöltségét. A
Fidesz-MPP belső ügyeit nem ismeri, de az ő támogatásukra is
számít. Függetlenként minden
olyan jóhiszemű civil vagy politikai egyesülésnek a támogatásá-

Magyarországon már nem igazán népszerű a foci. Magukat rendkívül okos embernek tartó szakértők harsogják ezt a nézetüket. A
lelkesebbek még elméleteket is gyártanak igazuk
alátámasztására. Gyanítom, valamelyik egyetem fáskamrájában már rejtezik
olyan szakdolgozat, amelyik szociológiai alapon meg is magyarázza, miért ábrándultak ki az emberek mifelénk ebből a csodálatos játékból.
Nos, ha van ilyen „tudományos" munka, kéretik
mihamarabb
átírni. Mint ahogy az elméletkovácsok
is fújjanak
visszavonulót
egy pár napra, mert hogy lázban, méghozzá futball-lázban ég az
ország. Lakótelepi gyerkőc faggatja apját, ugyan miért nincs nekik
legalább egyetlen zalaegerszegi rokonuk, mert akkor azt sorba állíthatnák meccsbelépőkért
a ZTE-Mancbester
mérkőzésre.
A
derbire nézőcsoportot szervezők már kora délután
bejelentették,
úgy teli már valamennyi buszuk, hogy szakadozik mindnek az
összes oldala. Rádióból harsog a hír: Pesten már egyeden belépő
nincs, miközben a fővárosból röppen az SMS-üzenet - de hát még
el sem kezdték árulni. Ebben a jegyvadász-kavarodásban
csak az
tűnik biztosnak: a 4-5 ezer forintos belépők szerdán este akár
négy-ötszőrös áron is gazdára találnak, s méteres mosoly szaladgál majd az összes jegyüzér arcán.
Hát ennyit a labdarúgást nem szerető magyarokról. Jó, tudom,
a jegyeket hajszolok nagyobb fele nem a zalegerszegi
vitézekre,
sokkal inkább a Manchesterből érkező világsztárokra
kíváncsi.
De sebaj! Legfrissebb fociőrületünk azért így is nagyon hasznos
lehet. Például eszébe juttathatja a beruházásokra pénzt osztóknak: van Európában egy ország, amelyik világversenyek
rendezéséről álmodik, csak momentán egyeden nagyobb méretű, európai szintű stadionja sincs. A jegyőrületet látva talán a szülők fejében is megfogalmazódik a gondolat - mégis, mi lenne, ha gyermekünket nem elriasztanánk a sporttól, hanem számítógép elől a
pályára zavarnánk -Ha pedig a tengernyi rövid, hosszú, netán középtávú sportprogramunk is odáig formálódna, hogy edzői licencek mellett, mondjunk szó esne, hány focilabda is van egy-egy általános iskola szertárában, akár hálát is rebeghetnénk
Beckhaméknek.
Addig pedig hallgassuk a híreket jegyekről,
Puskás-stadionról,
meg Alex Fergusson manchesteri csodacsapatáról. És nézzünk ki
az ablakon - hátha került már aszfalt arra a paneldühöngóre,
ahol valaha gyerekek labdáztak, de évek óta már csak kátyúk vetélkednek azon, melyikük is nőtt mélyebbre.

Képtárat álmodott
Folytatás az 1. oldalról
Természetesen tisztában vannak
azzal, mi az ilyen beruházások
szabályos menete, de úgy vélik,
érdemes felhívni a figyelmet a remek ötletre. Mert az idei táblaképfestészeti biennále is bizonyította: nem sikerült megfelelő
megoldást találni az eladott Horváth Mihály utcai képtár pótlására.
- Szeretném, ha a Csongrád
megyei képzőművészek végre
olyan kiállítóhelyet kaphatnának, amely méltó hozzájuk, a város rangjához és szellemi életéhez is - mondja Balogh Levente
szegedi
építészmérnök,
aki
posztgraduális képzésen vett
részt a pécsi egyetemen, és diplomamunkaként készítette el a ligetbe illeszkedő képtár tervét. A
képtár festők, szobrászok, grafikusok, sőt színészek, muzsikusok számára is bemutatkozási lehetőséget biztosíthatna, azaz a
művészetek templomaként működhetne. Balogh Leventét régóta foglalkoztatja az újszegedi
hatalmas park sorsa, mutatja azt
az albumát is, amelybe a ligetről
készült régi fotókat és dokumentumokat gyűjtötte össze. Ebből
kiderül: a szegediek már az
1879-es nagy árvíz előtt is pihenésre és szórakozásra használták
a területet. Az építész a régi Vigadó mögé, a Székely sortól 2-3
percnyi sétára, a középső sétány-

tól is 3-4 percnyi gyaloglásnyira
képzeli el a Makovecz Imre nevével fémjelzett organikus szellemben fogant épületét. Azért ez lenne az ideális hely, mert úgy véli:
az embereknek legalább egy rövidke sétával rá kellene hangolódniuk, hogy képzőművészeti
kiállításra mennek.
Balogh Levente 1500 négyzetméter alapterületű képtára dombszerűen simulna környezetbe, kifelé szinte nem is mutatná egy
épület képét. Az elkészült maketten is látható: olyan, mintha a
földből nőne ki. Két és fél méter
magas domb venné körül a zöldbe
ágyazott,
két
aszimmetrikus
szárnyból
álló
létesítményt,
amelynek belső szintje 70-80
centiméterrel mélyebben lenne,
mint a környező terepszint. Az
épületszárnyakban elhelyezkedő
kiállítótermek mobil faiakicai lennének elválasztva, döntött üvegfalon keresztül kapnák a megvilágítást. Az épületben kis kávézót is
ki lehetne alakítani. A terv szerint
a képtár pandanjaként egy 15 méter magas kilátó is felépülhetne,
amely vasárnapi családi kirándulások célpontja lehetne. Tetejéről
jól belátható lenne az egész liget.
Pontos költségvetési számításokat még nem végeztek, de körülbelül 300-350 millió forintból
megvalósítható lenne Balogh Levente és a megyei képzőművészek
álma.
HOLLÓSI ZSOLT

Fotó: Scbmidt Andrea

ban bízik, a baloldaliakban is,
amelyek elfogadják az ő elképzeléseit.
•

Tímár, döntés előtt
Folytatás az 1. oldalról

Balogh Elemér 44 éves jogászprofesszor 30 éve él Szegeden,
1983-ban, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Jíarán szerzett diplomát. Később a freiburgi egyetemen folytatott jogtörténeti tanulmányokat. Felesége orvos, kilenc gyermekük született. Vendégprofesszorként Freiburgban
és Berlinben is tanított.

Tímár László lapunknak tegnap megismételte korábbi nyilatkozatát,
amely szerint döntésének meghozatala és szerdai bejelentése előtt figyelembe veszi a város, a Fidesz-MPP és a jobboldal érdekeit, mert
számára azok sokkal fontosabbak, mint egyéni ambíciói. Az alpolgármester megjegyezte, két hónappal az önkormányzati választások
előtt nem akarja nehéz helyzetbe hozni a várost.
Bartha László szegedi polgármester, a Fidesz-MPP szegedi csoportjának elnöke lapunknak azt mondta, hétfőn nem kapott levelet Tímár Lászlótól. Bartha azt is elmondta, hogy ma négyszemközt tárgyal
az alpolgármesterrel és más mellett ezeket a kérdéseket is érintik.

K.F.

OLÁH ZOLTÁN
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Csodálatos élménytől fosztotta meg a hangosítás a nézőket

Két svéd dixie-zsonglőr

Előkerült Mezei Enikő
Folytatás az 1. oldalról
Egyszer belebotlott két rendőrbe
és nagyon megijedt, de szerencséjére nem ismerték fel. Azt viszont megbánta, hogy nem adott
életjelet magáról és azt kéri, írjam le: minden hasonló helyzetben lévő lánynak azt üzeni, ha el
is mennek otthonról, feltétlenül
értesítsék szüleiket, hogy ne aggódjanak.
Ó
hazatelefonált
ugyan, hogy jól van, azt azonban
először nem mondta meg, hogy
hol van, pedig a kislánya hiányzott neki. Most, hogy visszatért,

boldogan öleli a csöppséget: látszik, hogy nagyon szereti. És azt
is hozzáteszi, minden marad a
régiben, Zomboron fog maradni
a kislánnyal, az édesanyjával és
az öccsével.
Enikő tíznapos távollét után
vasárnap hívta fel a nagynénjééket, akik a szomszédságukban
laknak. Ok azt mondták neki,
hogy az édesanyja kórházban
van és a kislány is beteg; felhívta
a nagybátyját, aki szintén Zomboron lakik és ő is megerősítette
a hallottakat. Mindez persze
nem volt igaz, de ahhoz elég volt,

hogy Enikő úgy döntsön, másnap reggel hazamegy. Ezt azonban nem várták meg rokonai.
Miután elárulta, hogy Nyíregyházán, az édesapjánál van, azonnal érte mentek és hétfőn reggelre visszahozták Kiszomborra.
A család
megkönnyebbült,
hogy épen, egészségesen került
elő. Enikő is örül, hogy együtt
vannak. Ám amikor azt kérdezem tőle, ha újra augusztus elseje lenne, nekivágna-e az útnak,
habozás nélkül azt válaszolja:
igen.
SZABÓ IMRE

Szeptembertől a külterületre is eljut a Délmagyarország és a Délvilág

Megállapodtunk a postával
Régi igény teljesül azzal, hogy szeptembertől
valamennyi tanyán élő olvasónk otthonába is
eljuthatnak lapjaink, a Délmagyarország és a
Fotó: Schmidt Andrea Délvilág.

Harsogtak a rezek. M u n k á b a n a fúvósszekció.
Ha nagyszerű minőségű hangéi menyben nem is
volt része a vasárnap éjjeli szegcdi dixie-gála
közönségének, remek zenészeket láthatott játszani hegedűn, trombitán, labdával és buzogánynyal.
Aki a bőséges vasárnap esti programkínálatból
nem tudott választani, annak elegendő volt megállnia a Somogyi-könyvtár sarkánál: itt egyszerre
hallhatta a Dugonics térről szóló hastáncosnő-talpalávalót, Újszegedről halkan az Irigy Hónaljmirigyet, valamint a dixic-gálát. Aki jegyet váltott a szabadtérire, annak sem volt sokkal jobb
hangélményben része: nem hallatszottak be zavaró
taktusok, de sajnos néhány színpadon álló zenész
hangszere sem zengett megfelelően. Ezért nem is
jött igazán tűzbe a közönség, pedig a fellépók mindent megtettek ennek érdekében. Elsőként fellépő
Storyville frontembere, Frankié Látó vonópárbajt
vívott édesapjával, Látó Ferenccel, aki mögött ott
álltak támogatőlag zenekara tagjai. Brahmsot játszott a hegedűs, a dobos, a gitáros, a cimbalmos, a
nagybőgős és a klarinétos is egyszerre. Ahogy Berki
Tamás, a meghívott műsorvezető mondta: ez valóban zenetörténeti pillanat volt. Legalábbis valami
ilyesmit mondhatott visszhangzó, ám egyszersmind kissé torz és halk mikrofonjába. Mindenesetre valóban jó volt látni apát és fiát, Szeged két
nagyszerű, városának nevét Európa-szerte öregbítő, ám saját pátriájában nem igazán megbecsült
muzsikusát: Látó Ferencet és Frankié Látót.
A Molnár Dixieland Band, mint mindig, most és

nagyszerűen játszott, bár zenéjüket a borzalmas
hangosítás miatt nem lehetett igazán élvezni. A gálán fellépő ötfős Fool Moon énekegyüttes óriási
tapsot kapott: őket végre egész jól lehetett hallani,
egy sorban álltak, mindegyiküknek egy mikrofon
kellett azonos beállítással, ezt azért sikerült megoldani. A sztárvendégek is érzékelték a hangosítás
körüli problémákat, a rendkívül csinos Gunhild
Carling el is szaladt az első futam után egy másik
mikrofonállványért. A sztárok kitettek magukért
ugyancsak: ahol a zenével nehéz hatni, ott látványnyal operáltak.
A szőke fürtű, csillogó, hosszú, piros ruhás Carling kisasszony nagyszerűen játszott trombitán,
volt, hogy egyszerre kettőt fogott kezeiben, s felváltva fújta hol egyiket, hol másikat. A család egy
másik tagja labdákkal, buzogányokkal és kockákkal zsonglőrködött, miközben kísérete adta produkciója mellé a ritmust. Ó, és milyen bájosan elmosolyodott Gunhild, amikor testvére után ő következvén, az utolsó kis labdát elejtette!
A szünetben néhány csepp eső hűtötte tovább a
kedélyeket, elmaradt a sok Bravó!, Hogy volt!,
Vissza-vissza!, lábdübögés és ütemes taps, még véget sem ért a gála, a közönség már szállingózott hazafelé, s az utolsó taktus elhangzása után gyorsan
elhagyták a nézőteret.
A nézők amiatt dohogtak, hogy a zenészek hiába
játszottak nagyszerűen, ebből nem sokat lehetett
érzékelni. Morricone talán valamit tudhatott, hogy
saját hangmérnököt hozott magával Rómából.
W.A.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Korábban, terjesztési nehézségek miatt több mint
tízezer Csongrád megyei tanyán nem fizethették
elő a megyei napilapot. A külterületeken élőkre
gondolva kötött megállapodást a kézbesítésről a
Délmagyarország Kiadó és a Magyar Posta Rt. Az

együttműködésről szóló szerződést Széllné Tóth
Ibolya területi postaigazgató és Pásztiné Mészáros
Éva kiadóigazgató írta alá.
Az előfizetés lehetőségéről levélben tájékoztatjuk
az érintetteket, akik a postásnál rendelhetik meg az
újságot. A levelet valamennyi tanyára elküldjük,
miként a megújult lapunkból egy ingyenes különszámot is megkapnak majd.
Az előfizetés lehetőségeiről, a részletekről további
fölvilágosítást
az
ingyenesen
hívható
06/80/821-82l-es számon kérhetnek az érdeklődók.

Széllné Tóth Ibolya postaigazgató (balról) és Pásztiné Mészáros Éva kiadóigazgató írta alá az együttm ű k ö d é s r ő l szóló d o k u m e n t u m o t .

Fotó: Karnok Csaba

Tápéra költözik a Vörös-Rózsa pár Emberre veszélyes
Szentesről Tápéra költözik a
családjával Vörös Gabriella, a
megyei
múzeumi
szervezet
igazgatója, akinek a Kurca-parti
település
nevének
hallatán
mindig a zsendülés jut az eszébe.
Éppen négy és fél esztendeje
ingázik Szentes és Szeged között dr. Vörös Gabriella megyei
múzeumigazgató. De a Kurca-parti családi o t t h o n b a tért
haza e s t é n k é n t , és o t t töltődött fel, hogy m á s n a p teli
energiával kezdjen az újabb
feladatokhoz. M o s t a n t ó l a régész-igazgató életében lezárul
egy korszak, amely 1983. április l - j é n kezdődött. - Sohasem
felejtem el, amikor az autóval
á t j ö t t ü n k a Kurca hídján, és
b e k a n y a r o d t u n k a ligetbe, a
Koszta fózsef M ú z e u m h o z vezető úton. S ránéztem a hatalm a s fákra meg a bokrokra,
amelyek akkor
zsendültek.
Fantasztikus volt az a tavasz,
és óriási a várakozás a természetben is, meg b e n n e m is.
Attól kezdve mindig a szentesi
liget jut eszébe, ha a vetés vagy a
zöld szót hallja.
Tizenkilenc évvel ezelőtt a
párjával, Rózsa Gábor mérnök-muzeológussal és a kétesztendős kislányukkal költözött Szentesre Vörös Gabriella. Ezen az augusztusi szombaton pedig a két fiúval együtt,
öten költöznek a tápéi Régész
térhez közeli családi házukba.
A szentesiek n e m egykönnyen
fogadták be Vörös Gabrielláékat, úgy lehettek vele: előbb
tegyenek le valamit arra a bi-

zonyos asztalra. Amikor megérkeztek, éppen a födémet cserélték a néprajzi raktárban,
mert leszakadt a plafon, sehol
n e m volt fűtés. „Egy zárt, hideg, nyirkos m ú z e u m fogadott
b e n n ü n k e t . " Abból a szempontból viszont nyitott városnak említi Szentest Vörös
Gabriella, hogy az ottaniak a
világ legtermészetesebb dolgának vették: Hegedűs
Katalin
u t á n megint egy nő lett az intézmény direktora.
Jó háziasszonyként hozzá is
kezdett az épület felújításához.
Mint mondja: akárcsak most,
akkoriban sem volt könnyű a renoválásra pénzt szerezni a me-

gyei múzeumi szervezettől. Volt
is jó nagy botrány 1986-ban,
amikor kiderült: a nedves falakon penészesek lettek Koszta József festményei. Ám a következő
évben már nem kellett „dideregniük" a képeknek, mert sikerült
kiharcolni a fűtési rendszer leiépítésére a forintolcat. Attól
kezdve más lett még a levegő is
az épületben, ahová már szívesen mentek a különböző leállításokra és más programokra a múzeum barátai.
Vörös Gabriella élete párja, Rózsa Gábor közben felépített két
újabbat, a Fridrich-fényirdát meg
a Péter Pál Polgárházat, amely
szintén a város kulturális-szelle-

mi életének egyik meghatározó
központja. Az igazgató azt tartja
a legnagyobb dolognak, hogy „a
múzeum bekerült a köztudatba,
fontos lett az emberek számára".
Vörös Gabriella ugyan elköltözik a családjával Tápéra, ahol
élete első ásatása volt, de a szentesi barátok - mint fogalmaz természetesen továbbra is megmaradnak.
Azt mondja: „a szívemben
mindig szentesi maradok", még
akkor is, ha szombaton este már
Tápén, egy régészhez nagyon illő
utcában, a Honfoglalásban számolja majd meg a szoba sarkait
elalvás előtt.
BALÁZSI IRÉN

állatbarátság

Egyre több a kóbor macska Szegeden. Sokan sajnálják, etetik őket,
s nem is sejtik, mennyi fertőző betegség terjesztői az egyébként
aranyos kis állatok.
A kóbor kutyákkal kevésbé vagyunk engedékenyek, mint a gazdátlan,
szabadon kószáló macskákkal. A kóbor ebet sebtében jelentjük valahol, a cicákat megsajnáljuk, óvjuk, etetjük, védjük. Egyre több macskát látni Szegeden, amint éppen a nyitott kukákban, konténerekben
turkálnak, vagy a melléjük tett szemétkupacokat túrják szét.
A rejtőzködésre alkalmas bokros parkokban, a lakótelepek elhagyott játszóterein, a beépítetlen telkeken éppúgy ott vannak, mint a
klinikakert szeméttárolói mellett. N e m ritka, hogy étterem teraszán
is megtűrik ezeket a sokak számára kedves, hízelgő négylábúakat.
- Az emberek többségének fogalma sincs arról, hogy hányféle fertőző betegség terjesztője a macska - mondja Boda Domokos professzor,
aki maga is azt tapasztalja, hogy sebesen szaporodnak a városban, s a
klinikák környékén ezek a kóbor állatok. - Szinte kizárólag macskák
terjesztik a toxoplazmózis nevű betegséget, aminek okozója egy féreg.
Ennek petéjét korlátlan mennyiségben ürítik székletükkel a macskák. A toxoplazmózis különösen veszélyes a várandós anyákra, illetve magzatukra: súlyos idegrendszeri zavart, agyvelőgyulladást, s a
magzat halálát okozhatja. A macska karmolása sem csupán a kisebb-nagyobb fájdalom m i a t t jelent problémát - sorolja tovább a pro-

fesszor
ennél nagyobb baj, hogy ily módon átviheti az emberre a
Bartonella nevű kórokozót, ami ízületi, reumatikus panaszokhoz, tüdőgyulladáshoz, magas lázzal járó nyirokcsomó-gyulladáshoz vezet.
A macskák éppúgy megkaphatják a veszettséget, mint a kutyák, s
mindegyik hordozza a szájüregében azt a gennykeltő kórokozót, ami
a furunkulus néven ismert betegséget idézi elő.

Vörös Gabriella a leletek között.

Fotó: Tésik Attila

- Külön veszélyt jelent - hangsúlyozza Boda Domokos - , hogy a kóbor állatok gyakran kerülnek a hulladékon, az ételeken keresztül vagy
közvetlenül kapcsolatba a legtöbb betegséget terjesztő patkányokkal.
- Valós probléma, hogy sok a kóbor macska a városban, elszaporodtak a klinikakertben, s az új klinika mögötti beépítetlen területen válaszolta érdeklődésünkre az ANTSZ Csongrád megyei intézetének
járványügyi osztályvezetője, Tombácz Zsuzsa. - Az orvoskar illetékesei már jelezték ezt a tisztiorvosi szolgálatnak. A lakosság segítsége
nélkül azonban nagyon nehéz úrrá lenni azen a jelenségen. A bajok
forrása ugyanis abban rejlik, hogy sokan és rendszeresen etetik a gazdátlan állatokat. Ezzel a szaporodásukat is segítik, hiszen egy jól táplált macska több életképes utódot hoz a világra. A kóbor cicák befogására a gyepmesteri teleppel tárgyal az ANTSZ. Ok van erre: az emberek egészségének védelme.
K.K.
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Fegyveres rablók a foker-totózókban

Ketten szorgoskodnak a zákányszéki műhelyben

A géplakatosság
ma már nem nyerő

Pisztollyal a bevételért

//

Ma már alig van szükség vasmunkásra. Szegeden sorra zárnak be a
nagy gyárak, így nem keresnek fiatalokat. A szakmunkásképzőkben
pedig szinte nincs is gyakorlati foglalkozás, így csak elméletben
tudják, mi is az a vas - véli a zákányszéki géplakatosmester.

Két totózóját is kirabolták,
ezért időzáras kasszát és videokamerát is felszereltet üzleteiben a szegedi Kószó István.

A tízosztályos rendszer bevezetése óta visszaesett a szakmunkásképzés - állítja Papp István. A zákányszéki géplakatosmester egyfelől jó
dolognak tartja a változást, mert így már nem annyira éretlen fiatalok
kerülnek a szakmunkásképzésbe, mint egykoron. Másfelől viszont ami nem a tíz osztály bevezetésének tudható be - a nagyvállalatok felszámolásával nincs szükség annyi képzett szakmunkásra.
Papp István 1979 és 1986 között szakoktatóként dolgozott a szegedi 600-as szakmunkásképzőben. - Abban az időben a gyerekek még
kézzel foghatták a vasat, használhatták az esztergagépet és a kalapácsot - mesélte. Manapság pedig szinte mindent számítógépen tanulnak. A képernyőn színesben pörgő-forgó gép után igen sokan rácsodálkoznak arra a valamire, amin „élőben" kellene dolgozni a sikeres
vizsgák után.
A zákányszéki mester 1987-ben úgy döntött, otthagyja az iskolát és
saját útját járja. Előbb egy kisvállalatnál, majd egy kft.-nél dolgozott
és 1992-től maszek lett. Háza mellett berendezett magának egy kis
műhelyt, ahol szikvíztöltő gépeket és mezőgazdasági berendezések
alkatrészeit készíti.
Évente egy-két tanuló kerül ki a keze alól. - Eddig heten végeztek
nálam, és amire a legbüszkébb vagyok, mindannyian a szakmában
maradtak - tette hozzá. Nemcsak helybéli, de domaszéki és rúzsai
srácokból is képzett géplakatos vált a zákányszéki műhelyben. Most
nincs nála inas, mivel egyre kevesebben látnak fantáziát, biztos megélhetési forrást a géplakatosságban.
A fogaskerekeket, tárcsákat és csavarokat nem egyedül készíti. Segítője, Széli Gábor hat éve dolgozik vele. - Nincs annál szebb, amikor
egy fémtömbből 3-4 óra nehéz munka után fogaskerék formálódik mesélte a párhetes kislányával büszkélkedő segéd.
K.T.

Több szegedi totózó tulajdonosa
Kószó István, akit mostanában
nem igazán a biztos tippről és esélyekről faggatnak cimborái. Ismerőseit inkább az érdekh, vajon miért vált a pénzvadászok célpontjává totó-lottós vállalkozása? Az elmúlt hónapokban a Joker totózóiból kettőt is kiraboltak.
- Erre a kérdésre sajnos nem
tudok választ adni - kínált helylyel a makkosházi totózóban Kószó István - , ugyanis haragosom
nincs, igyekszem minden vitás
kérdést baráti alapon elintézni,
így aztán csak a véletlennek tudható be véleményem szerint,
hogy Szegeden eddig csak az én
totózóimat fosztották ki. A Csanádi utcai totózómat április
14-én este hat után egy Nike-dzsekis, arcát maszkkal elfedő férfi rabolta ki, míg augusztus
3-án, szombaton a makkosházi
totózómra támadtak.
A makkosházi panelek tövében
lévő
szerencseirodába
egyébként fényes nappal, déli
háromnegyed 1 -kor toppant be
egy szőke, rövidre nyírt hajú,
napszemüveges férfi, pisztolyt
dugott be az üvegablakon, s így
kényszerítette mintegy 260
ezer forint átadására az alkal-

Kószó István nem érti, miért pont az ő totózóit szemelték ki.
mazottat. Újszegeden is pisztolyt rántott áprilisban a támadó, de szerencsére lövés n e m
dördült el ott sem, á m lába kélt
190 ezer f o r i n t n a k - mesélt a
történtekről Kószó István. Elmondta, hogy a Csanádi utcában korábban egy asszony
nagykéssel hadonászva akart a
bevételhez jutni, á m amikor
megtudta, hogy riasztóval fel-

szerelt az üzlet, visszadugta a
kést szatyrába, eliszkolt.
- Mint ahogy annak a nőnek
kilétéről semmit nem tudok,
ugyanúgy a két, pisztolyos rablás
tettese is ismeretlen eddig. A történtekből viszont azt a tanulságot levontam, hogy a korábbinál
is nagyobb biztonságra kell törekednem. Ezért aztán videokamerákat szereltetek fel az üzleteim-

Szegvári erős emberek
A szegvári csapat már kétszer szerezte meg a
győzelmet a Magyarország legerősebb faluja verseny országos döntőjében.

A mester és segédje. Papp István és Széli Gábor együtt gyártja a fogaskerekeket.

Fotó: Gyenes

Kálmán

Azt mondja Tóth József, a szegvári csapat kapitánya, hogy biztosak voltak a győzelmükben. így aztán nem is kellett csalatkozniuk a Bugacon megrendezett kétnapos versenyen, ahol kategóriájukban, a háromezer lélekszámot meghaladó községek
derbijében elnyerték a Magyarország legerősebb faluja verseny első helyezését, és a sok különdíj mellett kiérdemelték a belügyminiszter elismerését is.
Már tavaly is a szegváriak hozták el a vándorkupát,
és ha jövőre is ők kerülnek ki győztesen, senki sem
veheti el tőlük a megtisztelő címet.
Azt meséli a bugaci viadalról Tóth József és Ber-

csényi Antal, hogy a csapatverseny sokkal nehezebb, mint az egyéni erőpróba. Mert ha csak egyetlen társuk is elvét valamit az éppen aktuális feladat
teljesítése során, akkor annak az egész gárda issza a
levét. A szegvári erős emberek között ott voltak a
gyengébbik nem képviselői is.
A szegvári erős emberek nem fogyózással, hanem
hízókúrával készültek a versenyre. Öt-tíz kilót is
fel kellett szedniük, hogy képesek legyenek teljesíteni az erőt és jó logikai készséget igénylő feladatokat. Mert nem mindegy, hogyan húznak el egy kamiont. Azt magyarázzák, hogy a csapat legerősebb
tagjai vannak elől, hátul meg inkább a nők, akik
meg igen gyors mozdulatokkal tudják kapkodni a
kötelet.
BALÁZSI IRÉN

Tizenötös választói körzet: csatornázás, EU-játszótér

Négy településrész egy egészben
Közelednek a helyhatósági választások. A Szeged városrészeit
bemutató sorozatunkban arról
szólnak az önkormányzati képviselők, hogy a legutóbbi voksolások óta mennyire változott
meg választókerületük élete.
Négy településrész - Gyálarét,
Kecskéstelep, Szentmihály és
Klebelsbergtelep - alkot ja a 15-ös
szegedi választói körzetet. Papp
Zoltán, a mintegy 8 ezer lélekszámú körzet képviselője szerint
ez a tagoltság a fejlettségben is
észlelhető. Ezért egyik legfontosabb feladatának tartotta a településrészek fejlettségi szintjének
összehangolását, kiegyenlítését.
- Ebben a ciklusban az infrastruktúra fejlesztése volt az elsődleges célitűzésünk, ezen belül is
a csatornázás - mondja a képviselő. - Jelentőset léptünk előre,
hiszen a településrészek lemaradottsága drasztikusan csökkent a
Belvároshoz, vagy más településrészekhez képest. Klebelsbergtclepen például már 95 százalékos
a csatornázottság. Ugyanakkor
Gyálaréten sajnos egy folyóméter csatorna sem épült, pedig ez a
településrész esik a legközelebb a
szennyvíztisztítóhoz.
Az ISPA-projektben ez szerepel, mégpedig az első helyen, így várhatólag e probléma is megoldódik
majd.

Papp Zoltán elmondja, hogy
Szentmihályon folytatódik a csatornázás és nyilt rendszerű csapadékelvezetés is. Ezen a településrészen épült fel tavaly - a Verbéna utcában - az EU-kompatibilis játszótér, s itt készült el
2001 őszén a hulladékudvar.
Kecskéstelepen is folytatódott

a csatornázás, s ezzel a terület jelenleg mintegy 60 százalékos lefedettségű. Aszfaltos borítást
kaptak azok az utcák, amelyek
két évvel ezelőtt még kohósalakos borítást sem reméltek.
Papp Zoltán sikertelenségeket
is megemlített, mégpedig nemcsak az utóbbi ciklusban, hanem

12 évi képviselősködése alatt. Ez
pedig az egy helyben topogás a
Holt-Tisza ügyében. Országgyűlési képviselővel, szakminiszterrel tárgyalt, mégsem jutottak
előbbre. Sok munkája fekszik a
klebelsbergi vasúti sorompónál a
gyalogos és kerékpáros közlekedés megoldásában. Ez az egyet-

len olyan vasúti átjáró a megyében, ahol nincs megoldva a kerékpáros és gyalogos közlekedés,
ami renegeteg veszélyt is jelent.
Papp Zoltán egyébként 12 év
után nem jelölteti újra magát
egyéni képviselőnek. Ha az utódja igényt tart rá, segít neki.
KISIMRE FERENC

Fotó: Miskolczi Róbert
ben, és áldozok időzáras kasszára is. A rendőrségre bekötött riasztókat is kialakíttatok. Hangosan vijjogó berendezést csak
azért nem veszek, mert a rabló
könnyen pánikba eshet, még elsülne kezében a fegyver. Nekem
az alkalmazottak élete százszor
fontosabb, mint a kasszában levő
pénz - mondta Kószó István.
BÁTYI ZOLTÁN

HÍREK
TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJÁK
A KÉPVISELŐJELÖLTEKET
Az őszi önkormányzati választásokon indulók részére tart tájékoztatót Mezey Róbert jegyző
augusztus 14-én, szerdán délután 6 órakor a szegedi városháza dísztemében. A legfontosabb
tudnivalókat ismertető előadásra
várják a jelöltet állító pártok, társadalmi szervezetek és nemzeti
kisebbségek képviselőit, illetve a
független jelöltként indulókat.
DIAVATÍTÉS AZ ADRIÁRÓL
AROYALBAN
Az Adria és a Plitvicei tavak címmel diavetítéssel egybekötött kávéházi estet tart Gimesiné Dudás Irén jogász, idegenvezető
kedden 18 órától a Royal Szállóban.
SAN DIEGÓRÓL
AKÁVÉHÁZBAN
San Diego, azaz az amerikai Riviéra és tudományos központ egy
magyar kutató szemével címmel
rendeznek diavetítéssel egybekötött kávéházi estet szerdán 18
órától az MTESZ-székház nagytermében. A vendég: Baláspiri
Lajos professzor, a házigazda:
Szilágyi Árpád.

Irtják
az egereket
Lapunk pénteki számában írtunk a lakótelepeken tapasztalt
egérinvázióról. Az ügy kapcsán
hívta föl szerkesztőségünket az
egyik érintett terület, Újrókus
képviselője. Péter Szilveszter elmondta, hogy a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési irodája döntése szerint a Szegcdi Közterület-fenntartási Kht. saját
költségvetése terhére, napokon
belül megkezdi az irtást, amelynek föltétele a száraz idő. Ha az
időjárás kedvez, a hét közepén
kiszórhatják a mérget a Hyigienia Közkereseti Társaság szakemberei. A szer hatása néhány
nap után mutatkozik meg.

A Verbéna utcai játszótér az első modern felszereltségű, EU-kompatibilis játszótér a körtöltésen kívül.

Az egerekről szóló, zöldszámos
bejelentések döntő többsége a
Rókusi körutat övező házakból
jött, szórványosan azonban Tarjánbői és Makkosházról is érkeztek telefonhívások. Az irtást ÚjFotó: Gyenes Kálmán rókuson kezdik.

Egy százalék
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Megduplázódtak
az internethasználók

Másfél millió hektoliter bor halmozódott fel a hazai pincékben

Szüret előtti aggodalmak

Magyarországon az internetszolgáltatók összes nettó árbevétele
2001 -ben elérte a 237 milliárd forintot - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványismertetójéből. Az internetszolgáltatásokból
származó árbevétel tavaly az előző évhez viszonyítva 39 százalékkal
nőtt, 13 milliárd forintot tett ki. A cégek árbevételének nagy része
nem internet-hozzáférési szolgáltatásokból származik.
Az internet-előfizetések száma 2001-ben elérte a 322 ezret, ami 40
százalékos növekedés 2000-hez képest. Az előfizetők mintegy 83 százaléka modemen, 9 százaléka ISDN-vonalon, 5 százaléka kábeltévé-hálózaton, 1 százaléka bérelt vonalon érte el az internetet.
Az internetre csatlakoztatott számítógépek száma Magyarországon
33, míg az OECD-tagállamokban átlagosan 31 százalékkal növekedett tavaly. Nálunk 2001-ben megduplázódott, az OECD-országokban pedig 28 százalékkal emelkedett az internetfelhasználók száma.

A gazdáknak megéri
kecskét tenyészteni
Megéri kecsketcnyésztéssel foglalkozni, csupán folyamatosan kiváló minőségű árut kell előállítani - vélte Bicsérdy Gyula, a szegedi
egyetem hódmezővásárhelyi mezőgazdasági karának főigazgatója.

A csongrádi pincéből csak kevés bort tudtak külföldön eladni.

Fotó: Tésik Attila

A hazai borospincékben másfél millió hektoliter borfelcsleg halmozódott fel. A Csongrádbor Kft. vezetője szerint amíg a nemes
nedűt nem lehet tisztességes haszonnal eladni, a készletek sem
fogynak jelentősen. A kormányzat úgy határozott, támogatást
nvújt a bor külföldi értékesítéséhez.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNTI felmérte a borkészleteket, és megállapította, hogy
durván másfél millió hektoliter
elfekvő bor van a pincékben. En. nek okait a tavalyi rekordtermésben, a hazai fogyasztás stagnálásában és az egyre csökkenő exportban látják a szakemberek. A
borkivitel 1998 óta 600 ezer hektoliterrel esett vissza. A piaci feszültség megszüntetéséhez négymilliárd forintot igényelt az ágazat a kormánytól. Németh Imre
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter néhány nappal ezelőtt bejelentette, hogy idén és
jövőre összesen 1,74 milliárd forint exporttámogatást nyújtanak
382 ezer hektoliter bor értékesí-
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téséhez. Ez az összeg literenként
28 forintos anyagi segítséget tesz
lehetővé. Ezen kívül támogatást
nyújtanak 900 ezer hektoliter
bor közraktározásához. A HNT
elnöke, Urbán András szerint
azonban a kormány intézkedései
nem elegendőek. A miniszter
ugyanakkor úgy véli, mindezek
ellenére szép jövő vár az ágazatra, és a kormányzat arra törekszik, hogy mielőbb rang legyen
szőlővel, borral foglalkozni.
Csongrádon valamikor erősen
ragaszkodtak az emberek a szőlőhöz. Apáról fiúra hagyományozódott a hozzáértés is. Még ha
nem is ebből éltek, az 1980-as
évek végéig nagyon jól kiegészítette jövedelmüket. Az utóbbi

évtizedben olyan változásokon
ment át a mezőgazdaság, hogy
mára, főként a kisebb gazdaságokban nem tudnak olyan haszonra szert tenni, amiből az újratermelést gond nélkül folytathatnák. Tavaly és az idén a bajokat tetézte a csaknem százszázalékos fagykár, mely a gazdák
nagy részét padlóra küldte. Ha a
kárenyhítés nem lesz hatásos,
sokan felhagynak a szőlőtermesztéssel.
Kiss István, a csongrádi hegybíró tapasztalati szerint a kárenyhítésben nagyon bíznak a gazdák, de az erre szánt összeget
csak akkor vehetik fel, ha a szőlőt, noha elfagyott, gondozták és
permetezték. Az idén Csongrádon és térségében kevés szőlő terem, de az a hír járja, hogy a tavalyi felvásárlási ár körül veszik
majd át a termést. A kis kín4lattal szemben nem lesz nagy kereslet. Ez pedig nem javítja a terme-

Egy főre jutó borfogyasztás Magyarországon, 1990-2001
Forrás: KSH/MTI
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lői kedvet. A kormánytól kapott
támogatások csak enyhítik a gazdák gondjait, de nem oldják meg.
Félő, hogy a hamis borok elleni
föllépés továbbra sem lesz hatásos, s emiatt nem alakulhat ki
sem a szőlőnek, sem a bornak
tisztességes hasznot tartalmazó
ára.
Pálfi György, a Csongrádbor
Kft. vezetője már tavaly ősszel
arról számolt be, hogy a pince
megtelt, szerződött partnereiktől
átvették ugyan a szőlőt, de bértárolásra kényszerültek.
A csongrádi pincéből eddig kevés bort adtak el külföldre, noha
a kft. vezetője személyesen tájékozódott Moszkvában egy szakvásáron a lehetőségekről, de az
erős konkurencia miatt odakint
még annyit se kínálnak érte,
mint idehaza. A bortermelő államok a keleti piacot rohamozzák
sokféle kedvezménnyel. A nyugati piacra sem könnyű betörni,
még ha a bor versenyképes is.
Pálfi Györgytől megtudtuk, hogy
a kormány támogatja ugyan borexportot literenként 28 forinttal,
de ez csak a meglévő szerződésekre vonatkozik és a vámterhet
könnyíti. A Csongrádbor Kft.
nem mondott le olyan borexportról, mely némi haszonnal
járna.
A társaság ügyvezetője nem
tudott konkrétan nyilatkozni a
szőlő idei árairól, mely még
nem alakult ki. Azt valószínűnek tartja, hogy a szőlő ára sem
emelkedik jobban, amíg a bort
nem lehet tisztességes haszonnal eladni, s míg a felduzzadt
készletek nem fogynak nagyobb
ütemben.
B. GY. GY.

Van jövője a kecsketenyésztésnek és értékesítésnek - állítja Bicsérdy Gyula. A Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági
Főiskolai Karának vezetője szerint minőségi árut kell előállítani
mind tenyészanyagban, mind
tejben, s akkor megéri kecskét
tartani. - Természetesen meg
kell teremteni a tejfeldolgozás
hátterét. Ezt a főiskola megtette
és jó ízű termékeket állít elő hangsúlyozta a főigazgató.
A főiskola tanüzemének kecskefarmiát 2001 áprilisában hozták létre azzal a céllal, hogy elősegítsék a hallgatók gyakorlati
oktatását. A főigazgató szerint
nehéz
volt
Magyarországon
olyan állományt találni, amely
megfelelt az állategészségügyi
szabályzat előírásainak. Ötvenhárom jószágot hoztak, és ezek
közül már több megellett. Az állomány a tervek szerint 80-100
fejős kecskére és azok utódaira
bővülne.
Az intézmény tulajdonában lévő tejfeldolgozó üzem fejlesztését pedig idén tavasszal fejezték
be. A beruházásra a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán 15 millió
forintot nyertek. - A fejlesztés jól
sikerült, amit nemrégiben egy

nálunk járt EU-küldöttség is pozitívan értékelt - közölte Bicsérdy Gyula.
További elismerés, hogy tavaly
megszerezték a HACCP minősítést, amelyet az idei felülvizsgálaton meghosszabbítottak. A főigazgató szerint kiváló minőségű
termékek előállításával és rendszeres szállításával lehet biztosítani a folyamatos értékesítést.
Az intézmény keresi a további
kereskedelmi lehetőségeket.
A kecsketejre és sajtra jelentős
a kereslet. Elsősorban nemzetközi szállodák igénylik, éppen ezért
a főiskola is ezekkel próbál kapcsolatot kiépíteni. Az intézményvezető reméli, hogy ez év
végére kialakul az értékesítés formája.
A kistermelőkkel kapcsolatban
Bicsérdy Gyula elmondta: nehéz,
vagy szinte lehetetlen megteremteni a tejfeldolgozás feltételeit.
Komoly összegekbe kerül, és
nem lehet gyorsan kigazdálkodni. A mezőgazdasági termelés
koncentrálódik, így azok maradhatnak talpon, akik szakosodnak, vagy pedig szövetkeznek. A
jövő útja az értékesítő és a beszerző szövetkezetek erősítése
felé vezet.

A kecsketejre és a sajtra jelentős a kereslet.

P.M.

Fotó: TésikAttila

Erősítik pozíciójukat a hipermarketek
BUDAPEST (MTI)

Az idei év első öt hónapjában lassult a hipermarketek terjeszkedése az élelmiszer-kereskedelmi piacon, a GfK Piackutató Intézet
szerint azonban részesedésük a jelenlegi 18
százalékról 2005-re 25 százalékra emelkedhet. Az intézet legutóbbi reprezentatív felmérését összefoglaló közlemény szerint az idei
év első öt hónapjában a háztartások beszer-

zéseiben a hiper- és szupermarketek, a diszkontok, valamint a Cash and Carry (C+C,
ilyen például a Penny Markét) típusú üzletek
aránya együttesen 52 százalék volt a napi fogyasztási cikkek kereskedelmében.
A korábbi évek tendenciájától eltérően a
szupermarketek tartani tudták pozíciójukat,
részesedésük a háztartások beszerzéseiből az
idei év első öt hónapjában 15 százalék volt,
ami megegyezik a 2001 -es adatokkal.

A diszkontok és a C + C típusú üzletek részesedése a háztartások beszerzéseiből viszont l - l százalékpontot csökkent, így a
diszkontoké 2002 január-májusban 15, a
C + C típusú üzleteké pedig 4 százalék volt.
A vizsgált időszakban a szervezetlen kereskedelmi formák - utcai árus, piac - nem veszítettek pozíciójukból: 2001 -hez hasonlóan
13 százalékkal részesednek a napi fogyasztási cikkek forgalmából.

KEDD, 2002. AUGUSZTUS 13.

Alacsonyabb
forgalom
A Budapesti Értéktőzsde hivatalos részvényindexe, a BUX az elmúlt héten 0,71 százalékkal
csökkent, pénteken 7008 ponton
zárt. Az előző héten az index
3,84 százalékkal erősödött, viszont két héttel korábban 7,90
százalékkal csökkent.
A négy vezető részvény vegyesen zárta a hetet. A nyertesek között van a Mol, amely 4,40 százalékkal 4630 forintra erősödött
az elmúlt héten. A Matáv 1,67
százalékkal 792 forintra drágult.
Az OTP 2,45 százalékkal 1990
forintra, a Richter 5,35 százalékkal 12 ezer 305 forintra gyengült.
A részvénypiac összforgalmából a Mol 29,33 százalékkal, az
O T P 28,94 százalékkal, a Matáv
22,88 százalékkal, a Richter
14,64 százalékkal részesedett. A
részvénypiac forgalma 19,60
milliárd forint volt, ez 9,25 százalékkal alacsonyabb az előző
hetinél.
'
Az Egjs 4 százalékkal 12 ezer
forintra gyengült az elmúlt héten. A nyertesek között van az
egyik kisebb tőzsdei kibocsátó, a
Phylaxia, amelynek részvénye
egy hét alatt 16,67 százalékkal
- 77 forintra drágult. A hét vesztesei között van a BorsodChem,
amely 10,76 százalékkal 4685
forintra, és a Pannonplast, amely
10,91 százalékkal 1470 forintra
gyengült. Az Antenna Hungária
9,30 százalékkal 2410 forintra
erősödött egy hét alatt.
A kárpótlási jegy ára nem változott a héten, 739 forinton zárt
pénteken.

Környezeti
szabályozás
A környezetvédelmi jogharmonizáció terén vállalt kötelezettségek 85-90 százalékát Magyarország már teljesítette, a hátralévő
feladatok zömét év végéig kell elvégzi - nyilatkozta Csepregi István, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) helyettes államtitkára. Elmondta:
az elmúlt négy évben összesen
115 féle Európai Uniós környezetvédelmi vonatkozású jogszabály vált a magyar jogrendszer
részévé.
- A tervek szerint december végéig 27 különböző előterjesztést
kell elfogadtatni, amelyek között
országgyűlési határozatok, kormány* és miniszteri rendeletek
is szerepelnek - közölte a helyettes államtitkár. Kifejtette, hogy
az előterjesztések közül a legfontosabb az országos hulladékgazdálkodási tervről szóló ország-

gyűlési határozat, ami az uniós
követelmények alapján rögzíti az
önkormányzatok
hulladékgazdálkodási feladatait.
A betétdíjakkal kapcsolatos
kormányhatározat október-novemberben várható, annak célja
a betétdíj alkalmazásának kikényszerítése lesz.
A helyettes államtitkár beszámolt egy készülő miniszteri rendeletről is, ami a kiselejtezett
gépjárművek újrahasznosítását
írná elő. Az elmúlt időszakban
Magyarországon felhalmozódott
roncsautók felmérése jelenleg
zajlik.
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A magánboltok megjelenése után is versenyben maradt a BÁV

Nosztalgiát ébreszt a bizományi
A nyolcvanas években nemritkán sorban álltak a vásárlók a
bizományi áruház előtt a reggeli
nyitáskor. Mostanra a sorok eltűntek, dc a piacgazdaságban
részvénytársasággá alakult BÁV
továbbra is nyereséges.
A rendszerváltás után megjelenő, ruhákra, bútorokra vagy műszaki cikkekre szakosodott magán bizományi boltok és a zálogházak konkurenciát teremtettek
a több mint kétszáz éves múltra
visszatekintő BÁV-nak, amely a
szocializmusban monopolhelyzetben volt az említett területeken. Erre az időszakra gondolva,
bizonyára sokakban ébresztenek
nosztalgiát a BÁV-üzletek, hiszen jó néhányan például itt vásárolták meg első nyugati televíziókészüléküket, amit korábban
a határőrök koboztak el a vámellenőrzéskor. Ma viszont csupán
elvétve találunk műszaki cikkeket a BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Rt. boltjaiban,
s Szegeden a ruhák is eltűntek a
kínálatból. Ez a piac átrendeződésével, vagyis a műszaki termékeket áruló üzletek elszaporodásával, valamint a butikok, használtruha-kereskedők és a kínai
piacok térhódításával magyarázható. A BÁV ugyanakkor más területeken igyekezett megerősíteni pozícióját. Az évi 10-12 milliárd forintos forgalmat bonyolító
műtárgy-kereskedelem
egynegyede e cég üzleteiben zajlik, s a
korábbinál hangsúlyosabb szerepet kapott a záloghitelezés.
A dél-alföldi régióban Szegeden
és
Békéscsabán
működik
BÁV-üzlet. A szegedi boltban jelenleg fele-fele arányban találhatók használt, illetve új termékek.
Rácz Zsuzsanna boltvezető szerint régebben valamivel több
használt cikket kínáltak. A vevők
viszont ma is ugyanazért térnek
be ide, mint korábban: az alacsonyabb árak miatt. A használt termékekhez ugyanis általában harminc százalékkal olcsóbban hozzájuthatnak, mint az újakhoz.
- Sok éve járok ide, gyakran benézek, hátha találok valamit,
amit kedvező áron haza tudok
vinni. Most éppen előszobafalat
keresek tükörrel, a múltkor pél-

dául fél áron vettem egy függönykarnist, ami a mai divatnak
megfelel - mondja Kádár Ferencné. A boltvezető szerint vannak,
akiknek az életformájukhoz szorosan hozzátartozik, hogy séta
közben mindig útba ejtik a bizományit. Fischer Ferencné kisfiával a kirakatban felfedezett
szemüveget nézte meg alaposab-

ban az üzletben. Korábban bútort és porcelánt is vásárolt itt. Amikor eltört otthon egy tányér,
innen pótoltam a porcelánkészletemet. Már több évtizede járok
ide. Annak idején nagyon örültünk a hordozható tévének, amit
még az előző rendszerben vásároltunk - meséb.
A BÁV üzletében a bútor és a

A BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel
Rt. múltja 1773-ra nyúlik vissza, amikor Mária
Terézia Pozsonyban megnyitotta a társaság jogelődjét, az első magyar királyi zálogházat. Székhelyét 1787-ben előbb Budára, majd Pestre helyezték át.
Tevékenysége 1920-ban kibővült a beraktározással, és abban az időben kezdett árveréseket
rendezni, 1924-ben pedig összevonták a Postatakarékpénztárral. A második világháborút követően, 1948-ban a minisztertanács elrendelte
az Állami Zálogház és Árverési Csarnok Nem-

zeti Vállalat létrehozását, amely folytatta a zálogüzletági tevékenységet is. A cég 1951-től Bizományi Áruház Vállalat néven működött tovább.
A politikai és gazdasági rendszerváltás idején,
1991 -ben a vállalat zártkörű részvénytársasággá
alakult. 1997 és 2000 között több mint két és fél
évig a tőzsdére is bevezették a céget. Ez év júniusáig a BÁV Rt. fő tulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank Rt. volt, jelenleg a társaság részvényeinek 99,5 százalékát a Pro-Cash Rt. és az O T P
Bank Rt. birtokolja.

Tokió a legdrágább város
A világ legdrágább városai Ázsiában vannak. Budapest a megélhetési költségek alapján készült
rangsorban szereplő 130 település listáján a 118.
helyezett ebben az évben.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A brit T h e Economist napilapban közzétett
rangsor alapjául szolgáló New York megélhetési
költségeit 100-nak véve Budapest az 5 l - e s indexet kapta, vagyis a magyar fővárosban az élet jelenleg fele olyan drága, m i n t az amerikai metropoliszban. Ezzel Budapest a 130 világvárost felölelő rangsorban a tavalyi 121. helyről lépett előre a 1 18.-ra, s más városokhoz viszonyítva valamelyest drágább lett.
A legdrágább városok között foglal helyet Tokió
után Oszaka, Köbe és Hongkong. Európa legköltségesebb városa a norvég főváros, Oslo, amely az 5.

A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai
(egy egységre, forintban)' 4
383,26
135,58
7,86
32,91
244,48
209,84
159,96
59,99
32,77
167,71
26,38
5,54
251,45

porcelán ugyanúgy megtalálható, mint a szőnyeg, az ékszer
vagy a festmény. Vannak egészen
különleges darabok is: az egyik
sarokban neobarokk ülőgarnitúra látható, mellette kézzel csomózott keleti szőnyegek lógnak,
a másik oldalon fekete, kagylóberakásos kínai asztal áll, de egyedinek számít a szintén a Tá-
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Budapesten fele olyan költséges az élet, mint New Yorkban

DEVIZAARFOLYAMOK
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helyezett. A hatodik - meglepetésre - a gaboni Libreville. Az Európai Unió országainak nagyvárosai
közül a legdrágább az élet Londonban (8.), míg a
legolcsóbb Lisszabonban (95.). Párizs a 17., Bécs
idén a 29. a tavalyi 22. hely után.
Érdekesség, hogy az afrikai Harare és az argentin
Buenos Aires gyakorlatilag helyet cserélt tavalyhoz
képest: míg a zimbabwei főváros a 120. helyről idén
a negyedikre ugrott előre, az argentin főváros tavalyi
22. helyét az idén a 120.-ra cserélte. Ez elsősorban
az argentin pezó értékcsökkenése, illetve a zimbabwei dollárnak a 100 százalékos infláció ellenére történt szigorú rögzítése miatt következhetett be. Buenos Aires ezzel átadta vezető helyét a latin-amerikai
városok között is, sőt immár a régió vizsgált városainak sorában a második legolcsóbb. A térségben
Rio de Janeiro és Sao Paulo vezetnek, mindketten a
lista 109. helyén. A 130-as rangsor végén Újdelhi,
Johannesburg, Pretoria és Teherán találhatók.

A felnőttképzést
bővítené a kormány
Az európai uniós szintre kell emelni az aktív korúak foglalkoztatottságát Magyarországon - mondta Kiss Péter munkaügyi miniszter korábbi sajtótájékoztatóján. Ezt azzal támasztotta alá, hogy hogy hazánkban 3,8 millióan dolgoznak, az aktív korú állampolgároknak
mindössze 53-54 százaléka tartozik a foglalkoztatom körbe. Ugyanakkor az unióban ez a szint jelenleg 64 százalék, amit az évtized végére 70 százalékra akarnak emelni.
A miniszter közölte, hogy a kormányzati ciklus végére a 64 százalékos foglalkoztatási szint elérését tűzték ki célul, míg az évtized végére
nálunk is meg kell célozni a 70 százalékos szintet. Ezért ősztől a távmunka fejlesztését, a felnőttképzés kapacitásának bővítését kezdi el a
tárca.

vol-Keletről származó lábas óra
is. A neves festők képeit budapesti aukciókon értékesítik, de a
szegedi üzletben is található festmény már néhány tízezer forintért, ezen kívül rézkarcok is függnek a falakon.
- Ilyenkor augusztusban leginkább az ezüst ékszert keresik a
vásárlók, de bútort is sokan visznek, egyebek mellett azért is,
hogy a szülők berendezzék az ide
érkező elsőéves egyetemista fiuk
vagy lányuk albérletét - mondja
Rácz Zsuzsanna. A bizományiba
betérők nemcsak visznek, hanem hoznak is. A boltvezető szerint az értékesítésre felajánlott
termékekből ugyanolyan bőséges
kínálat van, mint régebben. Vannak, akik utolsó pénzzé tehető ékszereiktől, lakberendezési
vagy napi használati tárgyaiktól
válnak meg, mások antik bútoraikra, kincseikre szeretnének vevőt találni.
HEGEDÚS SZABOLCS

A heti két pihenőnap
egyike a vasárnap lesz
A kiegyensúlyozott munkaügyi
kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen a munkaadók és a m u n kavállalók erőpozíciójának kiegyenlítése, a M u n k a törvénykönyve legutóbbi, szeptember
l-jétől hatályos módosítása ezt
a célt szolgálta - hangsúlyozta
Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter.
BUDAPEST (MTI)

A szaktárca vezetője elmondta: a
kiegyensúlyozás, a munkavállalói pozíciók javítása irányába hat
az egyik legfontosabb változás, a
vasárnapi pihenőnap intézményénekerősítése.
- A szeptember 1 -jétől változó
Munka törvénykönyve szerint fő
szabállyá válik, hogy a heti két
pihenőnap közül az egyiknek vasárnapra kell esnie. Eltérésre
csak az előre meghatározott,
részletes és ellenőrizhető munkarend ad lehetőséget - tartotta
fontosnak megemlíteni a miniszter.
Az új szabályok szerint még a
munkaidőkeret alkalmazása esetén is általános követelmény,
hogy a heti 48 órás egybefüggő
pihenőidőbe beleessen a vasárnap.
- A szeptember 1-je előtti szabályok szerint ez az egybefüggő
pihenőidő is rövidebb, 40 órás, s
az előírás szerint nem a vasár-

napnak, hanem csak egy teljes
naptári napnak kell beleesnie mutatott rá Kiss Péter.
Amennyiben a munkaidőkeretet speciális munkaidő-beosztású munkahelyen alkalmazzák,
szeptember 1-je után még ebben
az esetben is úgy kell szervezni a
munkát a munkaadónak, hogy a
heti 48 órás egybefüggő pihenőidőbe legalább havonta egyszer
beleessen a vasárnap. Akkor, ha
hetenként a teljes naptári nap
beleesik a pihenőidőbe, illetve
havonta egy vasárnap, a pihenőidő egybefüggő része 40 órára is
csökkenthető a módosítás szerint.
A szaktárca vezetője megemlítette, hogy szeptember l-jétől
változik a vasárnapi munkavégzés díjazása is. Ha munkaidő-beosztásként rendes munkaidőben, tehát nem rendkívüli munkavégzés keretében dolgozik a
munkavállaló vasárnap, akkor
bizonyos esetekben 50 százalékos bérpótlék jár majd számára.
Ezt a bérpótlékot akkor kell kifizetni, ha három vagy ennél több
műszakos beosztásban végzi a
vasárnapi munkát, vagy ha a heti
pihenőnapot a munkaidőkeret
időszakában összevontan adják
ki számára. Folyamatos munkarendben, munkakörben, vasárnap is működő munkaadónál, illetve idénymunkánál ez a pótlék
nem jár.
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Fábiánsebestyéni pingpongozó a szervátültetettek európai viadalán

A jó emlékezet
gyógynövénye

A KÖZELMÚLTBAN AZ EGYIK FÁBIÁNSEBESTYÉNI HÁZBA, BALÁZS
ÉRTESÍTÉST HOZOTT A
POSTÁS: „ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK,
HOGY BEKERÜLT A SZERVÁTÜLTETETTEK ÉS MÜVESEKEZELTEKII.
EURÓPA-JÁTÉKÁN MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELŐ VÁLOGATOTT CSAPATBA ASZTALITENISZ SPORTÁGBAN!"

A PÁFRÁNYFENYŐ A LEGRÉGEBBI IDŐK ÓTA FENNMARADT GYÓGYNÖVÉNY. SEGÍT A SOK MINDENT MEGÉLT ÖREGEKEN, GYÓGYÍTJA VAGY
ENYHÍTI A ROHAMOKAT, A SZÍVBETEGSÉGET, AZ IMPOTENCIÁT ÉS A
VAKSÁGOT, SÜKETSÉGET ÉS PERSZE AZ EMLÉKEZETVESZTÉST IS.

Balázs Csaba: Minden erőmmel a betegség ellen küzdök. (Fotó: Schmidt Andrea)
dik, a sok kálium leállíthatja a
szívemet.
- Az egészségi állapota menynyi sportolást engedélyez 1
- Mint mindent, ezt is óvatosan kell művelnem. A fábiánsebestyéni általános iskolába járok
heti egy alkalommal asztalitenisz-edzésre, amit az intézmény
igazgatójának ezúttal is köszönök. Szinte minden hónapban
rendeznek országos versenyt,
ahol az asztaliteniszen kívül még
tollaslabdázni is szoktam: pingpongban az országos 4. és 5. helyet, tollaslabdában pedig a bajnoki címet nyertem el. Az Al-Ko

Szentesi TE NB l-es női teremlabdarúgó csapat tagjai a példaképeim, akik eddig háromszor
nyertek bajnoki aranyat. Bebizonyították számomra, hogy csak
kemény küzdelemmel lehet előrehaladni a sportban és az életben.
- Meglepte a
szervátültetettek
és vesekezeltek
Eb-jére
való
meghívás i
- N e m lepett meg, sőt az
eredményeim
miatt
titkon
s z á m í t o t t a m is rá. Nagyon
örülök, hogy részt vehetek Balatonaligán ezen a n e m mindennapi viadalon. Augusztus

18-áig pedig az ajkai edzőtáborban készülök a versenyre,
hogy minél jobb eredményt
t u d j a k elérni.
- Mit jelent önnek ez a küzdelem 1
- Sok mindent, úgy a magamnak, mint a betegtársaimnak és
az egészséges embereknek is szeretném megmutatni: tíz év dialíziskezelés után is lehet és érdemes sportolni és eredményeket
elérni. Véleményem szerint az
számít betegnek, aki annak is
tartja magát. Én az utolsó erőmmel is küzdök ellene.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

Az akaraterő és a megszokás párbaja
A DOHÁNYZÁS KAROS HATASAIR0L SZINTE MINDENNAP HALLUNK, ARR0L
VISZONT MÁR KEVESEBBET, HOGY HOGYAN LEHET LESZOKNI ERRŐL A
SZENVEDÉLYRŐL. SZÁMTALAN PRAKTIKÁT TALÁLTAK MÁR KI ERRE, DE
AMI NÉLKÜL BIZTOSAN NEM MEGY, AZ AZ AKARATERŐ.
Ha valaki le szeretne szokni a dohányzásról, rögtön az első kérdése
az, hogy fokozatosan vonja-e meg

GIZELLA

TERMÉSZETPATIKA

Labdával vár új vesére

- Milyeti betegségben szenved I
- Egy nagyon ritka betegségről
van szó, ilyen egészségügyi
problémával a világon rajtam
kívül még nyolc embert tartanak számon. A hivatalos megnevezése epstein sindroma, ami
a véremben lévő trombocitás, a
vérlemezkék számának hiányára utal: egy átlagos embernél
százötvenezer-kétszázötvenezer közötti a vérlemezkék száma, míg nálam mindössze a tizenötezer-ötvenezer közötti értéket éri el. Tizennégy éves koromban, 1989-ben, a pályaválasztási vizsgálat alkalmával fedezték fel, hogy a vizeletem sok
fehérjét tartalmaz. Azonnal kivizsgálásra küldtek a szegedi
klinikára. Vérzékenynek minősülök, a veséim négy év alatt teljesen leálltak, 1993 óta dialíziskezelést kapok.
- Három éve végeztek
önön
veseátültetést.
Hogyan
változott meg az élete 1
- Minden megváltozott. Sajnos
a műtét nem sikerült, két hónap
után sem indult be a kapott
szerv. Hatvan nap után magas
vérnyomás miatt eltávolították
az orvosok. Jelenleg ismét veseátültetésre várok és hetente három alkalommal járok a szegedi
klinikára dialíziskezelésre.
- Az életmódjában
mire kell
odafigyelnie 1
- A helyes étkezésre vigyáznom kell: káliumot és fehérjét
csak módjával szabad fogyasztanom. Mivel a vesém nem mükö-

LEVAY

magától a cigarettaadagot, vagy
egyszerűen csak próbálja meg
megállni, hogy nem gyújt rá. Dr.

Selypes Ágnes szegedi tüdőgyógyász szerint a második megoldás
vezet hosszú távon eredményre.
Ha a leszokni vágyó csökkenti az
egy nap elszívott cigaretták számát, nehezebben szokik le, mert
elég egy kisebb stresszhelyzet, és
minden kezdődik élőből. Különösen az első fél évben kell erősnek
lenni, hiszen a leszokni vágyók fele ebben az időszakban adja fel a
próbálkozást, és válik megint a cigaretta rabjává.
Nagyon sokan v a n n a k azok is,

akiket az tart vissza a végső elhatározástól, hogy félnek az elhízástól. A veszély valóban fennáll,
hiszen a nikotinnak van anyagcsere-gyorsító hatása is. Ha leteszik a cigarettát, ez a hatás gyorsan megszűnik, és a leszokni vágyó valóban hízik egy kicsit, de
ha odafigyel arra, hogy ne nassoljon, akkor csak a magasságának
megfelelő tömeget szedi fel magára. A hízékonyság másik oka,
hogy a leszokók keresik azt a tevékenységet, ami pótolhatja a cigarettázás napi rutinját.
- A dohányzás szenvedélybetegség - m o n d j a dr. Selypes
Ágnes. - A betegek ugyanúgy
függenek a nikotintól, m i n t a
kábítószeresek a drogoktól. A

nikotint fiataloknál nikotint a r t a l m ú rágógumival szoktuk
pótolni. Amikor valaki úgy érzi, hogy nagyon rágyújtana,
akkor egyszerűen elrág egyet,
és ugyanolyan mennyiség kerül be a szervezetébe, m i n t h a
elszívott volna egy cigarettát.
Később fokozatosan ezt is igazi
rágógumival lehet felváltani.
Idősebbek esetén a nikotintapaszt javasoljuk. Nemrégiben
kezdtek el erre a problémára
egy ú j antidepresszánst használni, a m i befolyásolja az agy
azon területét, ami a nikotinhiányt érzékeli.
A leszokni vágyók ma már nincsenek csupán önmagukra utalva.
Bármelyik tüdőgondozóban kérhetnek segítséget, ahol megoszthatják tapasztalataikat, kicserélhetik azokat az apróbb praktikákat, amelyek könnyebbé teszik ezt
az időszakot és kedvezményesen
juthatnak hozzá a nikotintapaszhoz is. A tapasz azonban még nem
szünteti meg a függőséget.
A
leszokók
szervezetének
ugyan hiányzik a nikotin, de
nem ez az oka annak, hogy csupán huszonöt százalékuk nem
gyújt rá többé.
P. K.

Az indiai ajurvédikus gyógyítók a hosszú élettel hozták összefüggésbe a páfrányfenyőt. Bár őshazája Kína, hazánkban is meghonosították, kedvelt növénye a térrendezőknek. Mivel fokozza az
agy vér- és oxigénellátását, a szellemi teljesítőképesség javítására,
időskori memóriaproblémák kezelésére, roboráló szerként is alkalmazható. Az érrendszer meszesedéssel járó elváltozásai is lassíthatok segítségével, s a főként az idősebbekre jellemző alvászavarokra is jótékony hatást gyakorol.
A növény elősegíti a „megkerülő" vagy új összekötő érszakaszok megnyílását. Ha például az érpálya valahol erősen beszűkült
vagy elzáródott, és emiatt az adott terület vérellátása rossz, készítmények hatására új utak nyílhatnak meg, s ez elősegíti a szövetek normális anyagcseréjét. A páfrányfenyő régóta különleges
jelentőségű gyógynövény: a levelekből készült kivonat tágítja az
ereket, s így serkenti a vérkeringést. A növény kivonata elsősorban a mélyebben fekvő kis és közepes artériákra hat, különösen
azok görcsös érfájdalommal járó keringési zavarai esetén. Kedvezően hat a keringési rendszer „kerülőútjaira", alternatív csatornáira: ha egy véredény már túlzottan beszűkült, esetleg el is záródott, így nem jut elegendő vér az általa ellátott területre A növényi kivonat hatására a véráram átirányítása zökkenőmentesebben valósulhat meg. Főképpen allergiás problémák, asztmás panaszok, anafilaxiás sokk, cukorbetegek sérült véredényeinek kezelésére, illetve a keringés általános élénkítésére használják. Fontos: a növény házilagos feldolgozása nem ajánlott, csak (általában
az összhatóanyag alkoholos kivonásával előállított) készítmények formájában, az előírt adagolás betartásával alkalmazható.
Ezért csak kereskedelmi forgalomban kapható készítményeket
vásároljunk. Kétévesnél fiatalabb gyereknek csak asztma megelőzésére, orvosi rendelvényre adható. Mások bátran fogyaszthatják
az ajánlott mennyiséget.

A gyógyturizmus éve
A GYÓGYTURIZMUS ÉVE LESZ 2003 A MAGYAR TURIZMUS (MT) RT.-NÉL M O N D T A 5EHRINGER ZSUZSA

A MAGYAR T U R I Z M U S RT. P I A C - É S HA-

TÉKONYSÁGELEMZÉSI IGAZGATÓJA. AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS KÉT NAGYOBB
CSOPORTJÁT HATÁROZTA MEG FŐ CÉLKITŰZÉSKÉNT, AZ EGYIK A GYÓGYTURIZMUS, AZAZ AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA, A MÁSIK A WELLNESS
TURIZMUS, AZAZ AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT MEGŐRZÉSE.
lió lakosának döntő többsége
azonban az állami egészségbiztoMagyarország a gyógyturizmus sítók tagja, amelyek jellemzően
szempontjából igen jó adottsá- elzárkóznak attól, hogy egy mágokkal rendelkezik, ezért az sik országba utazással egybeköegészségturizmus az egyik húzó- tött szolgáltatást finanszírozzaágazat lehet. A felmérés alapján nak. - Ezért ez a piac várhatóan
fő területként határozták meg a csak az ország uniós csatlakozása után érhető el - jegyezte meg
minősített gyógyvízzel rendelkeaz igazgató. A magyar egészségző fürdőtelepülések fejlesztését.
Az ország területének mintegy turizmus gyengeségei között em80 százalékán 30 fok feletti ter- lítette a létesítmények és szolgálmálvizet adó források és kutak tatások minőségét, Kelet-Matalálhatóak. A jelenleg nyilván- gyarország rossz megközelíthetartott 1289 termálvízkútból tőségét, valamint a korlátozott
mintegy 270 szolgál fürdési célo- nyitvatartási időt. A belföldi piakat, a minősített gyógyforrások con jelentős hátrányt okoz, hogy
száma pedig összesen 139 - fej- a gyógyutazások 90 százaléka az
Egészségbiztosítási
tette ki Behringer Zsuzsanna : Országos
Pénztár támogatásával zajlik. A
igazgató, hozzátéve, hogy a
gyógyforrások közül sem mind- Magyar Turizmus Rt. és a KPMG
egyiket hasznosítják, hiszen ösz- közös felméréséből kiderült,
szesen 39 gyógyfürdő és 13 hogy a belföldi utazók választási
gyógyhely található az ország- szempontjai között első helyen a
beutalás szerepel, másodsorban
ban.
a gyógyászati adottságok, harA kutatás szerint a fürdők kimadsorban a hely jó híre befolyáhasználtsága nem mondható
solja a döntést. A külföldiek
magasnak: a gyógyfürdők napi
olyan fürdőkbe utaznak szívebefogadóképessége 80 ezer 958 :
sen, ahol már voltak korábban,
fő, éves átlagban a kapacitás 54,9
illetve kiemelt szempont a baráti
százalékát használják ki.
ajánlás és a hely jó híre is. BehA kihasználtság tekintetében
ringer Zsuzsa hangsúlyozta: az
átlagon felüli eredményt tudnak egészségturizmus jelentősége abazok a fürdők, amelyek több me- ban rejlik, hogy kevésbé érvényedencével rendelkeznek, környesül a szezonalitás negatív hatása,
zetükben pedig nagyobb park ta- az átlagos tartózkodási idő tíz
lálható. Az igazgató kitért arra,
napnál is hosszabb, továbbá egy
hogy számottevő beutazó egész- gyógyturista átlagosan 36-35
ségturizmusra főként az Európai százalékkal költ többet, mint
Unió (EU) országaiból lehet szá- más utazók.
mítani. Az EU mintegy 376 mil-
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Három szegedi nő évek óta viaskodik a Lyme-kórral

Kullancscsípés: variációk egy témára
HÁROM, EGYMÁST CSAK NEVROL ISMERŐ SZEGEDI NO HATBORZONGATO TÖRTENETET MONDOTT EL ELETEBOL.
AMI KÖZÖS BENNÜK ÉS TÖRTÉNETÜKBEN, AZ A BETEGSÉGÜK. KULLANCSCSÍPÉS ÁLDOZATAI, HOSSZÚ ÉVEK ÓTA
LYME-KÓRBAN SZENVEDNEK. EGYIKÜK ÚGY GONDOLJA, MÁR SOHA NEM FOG MEGGYÓGYULNI, A MÁSIK KÉT NŐNÉL UGYAN MÁR NEM MUTATHATÓ KI A BETEGSÉG, ŐK MÉGIS AZT ÁLLÍTJÁK: A KÓR BENNÜK LAPPANG.

Maláriával
a betegség ellen

Fertőzés a ligetben
Keresztesi Zsuzsanna 18 éves volt, amikor kilenc
évvel ezelőtt egy május elsejei rendezvényen az újszegedi ligetben megcsípte egy kullancs. Pár nap
múlva belázasodott, szédült, hányt, a csípés helyét
hatalmas piros folt mutatta. A vizsgálatok kimutatták: Borrelia fertőzése van, azaz Lyme-kóros. Öt
héten keresztül kezelték antibiotikummal, ám az
állapota romlott, ezért kórházba utalták egy, mint
mondta, infúziós kezelésre, amit azonban érthetetlen módon nem kapott meg. Zsuzsannát egy hónapon keresztül vizsgálgatták, próbálták kideríteni,
mi baja lehet, eközben nem kapott semmiféle kezelést, ezért úgy döntött, inkább hazamegy. Közben
ízületeit is megtámadta a kór, a mai napig hol itt,
hol ott fájnak a végtagjai. Állandóan fáradt volt és
gyenge, nem tudott koncentrálni, gyakran előfordult, hogy elaludt az iskolai órákon. Fél évvel később ismét elment vérvételre. Az volt a legrosszabb
„eredmény", amit betegsége óta mértek, ezért ismét kórházba került, és egy évvel a csípés után végre megkapta az infúziós kezelést. Idén februárban
már nem találtak fertőzést a vérében, de évente
vissza kell járnia kontrollra, mert a kór bármikor
kiújulhat.

Műtét műtét után
Kovács Éva már nem is emlékszik, mikor csípte
meg a kullancs, de, mint mondta, 16 éve beteg.
1985 novemberében hiába próbált, nem tudott
lábra állni, annyira fájt a térde. ízületi gyulladásra
gyanakodtak, kapott is gyógyszert, pár nap alatt
rendbejött. Csakhogy néhány hónap múlva az
egyik könyöke, majd a másik térde és másik könyöke fájt már elviselhetetlenül. Vérképe viszont
tökéletes volt, ezért az orvosok azt mondták, sem.mi baja. Közben a kezén is szép lassan élkoptak az
izületek, mára már minden ujját protézisek rögzítik. Testének különböző pontjain fájdalmas csomók nőnek, amelyek növekedés közben „megeszik" a porcokat. A csomókat csak sebészi úton
lehet eltávolítani. Ez idáig 28 műtéte volt, ebbe beletartoznak a gyógyszeres kezelések mellékhatásaként fellépő szervi elváltozások korrigálásai is.
1989-ben Budapesten derítette ki egy vizsgálat,
hogy Lyme-kóros. Az eltávolított csomók szövettani eredménye szintén ezt a betegséget mutatta ki.
Most azért küzd, hogy génvizsgálatot végezzenek
el rajta, mert így minden bizonnyal kimutatható
lenne a betegség, a vizsgálat azonban drága, amit
orvosok szerint reumás (?) betegsége nem indokol.

A fejlett izomzatért
Az izomsejtek két típusa közül az egyik gyorsan, a másik lassan fáradó. A tudósok ráakadtak egy vegyületre, amely fáradtságtűrővé alakítja a másik típust is, de alkalmazását egyelőre nem ajánlják. A petyhüdt, hamar fáradó izmokat egy vegyület segítségével elvileg át lehet
alakítani feszes, sportos izomzattá - adta hírül a Science című tudományos szaklap. Ez kecsegtető hír a sportolásra, kitartó erőfeszítésekre lusta emberek számára, de igazi jelentőségét az adja, hogy segíthet az izomsorvadásban szenvedő, vagy éppen hosszú ideje ágyhoz
kötött emberek izomzatának regenerálásában. A texasi egyetem kutatói az egerek Il-es típusú (azaz gyorsan fáradó) izomsejtjeit vették
alaposabb vizsgálat alá, s e sejtek egyik génjét aktívabb működésre,
egy bizonyos fehérje fokozottabb előállítására késztetve sikerült e sejteket l-es típusú (azaz nehezen fáradó) izomsejtekké változtatni.
Ugyanezt az átalakulást érjük el a sportolással is - csak sokkal hoszszabb idő, s persze több fáradtság révén. A kérdéses fehérje a CaMK
nevet viseli, s hatását már korábban is alaposan tanulmányozták igaz, az idegrendszer kapcsán, ahol a tanulási, megértési képesség fokozásában játszik szerepet. - Ha sikerülne utánoznunk e fehérje hatásait, egy gyógyszerrel át tudnánk alakítani a fáradékony izomsejteket feszes, hosszú erőfeszítésre képes izomsejtekké - mondja a kísérleteket végző csoport egyik tagja. Ugyanakkor a kutatók egyelőre óvatosak, hiszen a jelek szerint a CaMK több, egymáshoz nem kapcsolódó feladatot is ellát a szervezetben, s mesterséges bevitele kellemetlen
mellékhatásokkal is járhat. Ráadásul azt is mérlegelni kell: a sportolás nemcsak az izomsejtek számára hasznos, hanem az egész szervezet számára.

UJ, DIABETIKUS, FOGYOKURAS
TERMÉKEK
Ezen pékáruk szénhidráttartalma mintegy
30%-kal alacsonyabb a normál pékárukhoz viszonyítva.

Q

K

SZEGED

Olyan összetevő található bennük, amely csökkenti a táplálék felszívódását,
ezért használható fogyókúrázók étrendjében is.
Az étkezés után 1 órával mért vércukorszint 28%-kal alacsonyabb,
mini a szokásos termékek megengedett mennyiségének elfogyasztásakor.

,

A termékek beszerezhetők a Bajor Pékség háziboltjában,

|

Szeged, Gutenberg u. 19. ( t e l : 621420-557) és a mintaboltban,

S

Szeged, Tisza Lajos krt. 44. (let.: 62/425-627).

„DIÉTA pékáruk," • „DIÉTA

pékáruk"

vezetben, egyúttal újfajta védekezési mechanizmust indít el. Életének erről a szakaszáról még
most, tíz év távlatából is csak könnyeivel küszködve tud mesélni. 1992-ben Mexikóban kezdte el a
kezelést, amelyet azonban idő előtt meg kellett szakítania, mert veszélyeztette az életét. A maláriás
láz nála nem enyhült 3-4 nap után, hanem hetekig
égette a szervezetét. Fél év után hazajött, majd a rehabilitációt követően ismét kiutazott.
Második alkalommal azonban már kezdett immúnissá válni a maláriára, ezért a betegség egy
másik törzsét kellett választani, ami rendkívül
veszélyes. Akitől a vért vették, n e m élte túl a betegséget. Makra Ágnes tudta, hogy két lehetősége van: vagy belehal a kezelésbe, vagy jobban
lesz. Mivel azonban tisztában volt azzal, hogy
kezelés nélkül a teljes leépülés vár rá, m i n d e n t
egy lapra tett fel. Napokig eszméletlenül feküdt
közel 42 fokos lázzal, de túlélte, és ezután sokkal jobban lett. Elkezdett járókerettel közlekedni
és képes volt önállóan enni. Kívülálló ma már
teljesen egészségesnek látja. Diplomát szerzett,
most m u n k á t keres. Fájdalmai n e m szűntek
meg, csak megtanulta elviselni. Továbbra is jár
kezelésekre, hogy állapotát szinten tartsák, és
néhány év múlva ismét Mexikóba kell utaznia.
T Í M Á R KRISZTA

A TITOKZATOS KOR
Makra Ágnes története' talán a legmegdöbbentőbb.
A most 34 éves nő kálváriája 17 éve kezdődött,
1985-ben, balatonkenesei nyaralásuk alatt belázasodott és testén bőrkiütések jelentek meg. Kezdetben allergiára gyanakodtak, fél év múlva azonban
elkezdett kórosan fájni a feje és gyakran hányt.
Később egyensúlyzavarok és járási nehézségek
léptek fel nála. 1987-ben CT-vizsgálat gócokat mutatott ki az agyában. Nem sokkal később lebénult,
kézremegése miatt képtelen volt célzott mozgásokra. Az orvosok nyugtatókkal tömték és beutalták a
Pulcz utcába. Pszichés okokra, agydaganatra és
szklerózis multiplexre gyanakodtak. Csak öt évvel
később merült fel a Lyme-kór lehetősége, amikor
Budapesten hasonló tünetekkel kezeltek egy beteget. A fővárosban a célirányos vizsgálatok valóban
kimutatták a Lyme-kórt, amelyet Makra Agnesnál
az egész szervezetben, és az agyvizében is találtak.
Az antibiotikumra azonban allergiás volt, más kezelés pedig nem hatott.
Visszatért Szegedre, és elkezdte (!) kutatni a betegséget. Kiderült, hogy Amerikában a Lyme-kórt
már 1975-ben diagnosztizálták. Az olyan előrehaladott állapotú betegeket, amilyen Makra Ágnes is
volt, ott csak egy módon tudták kezelni, a maláriaterápiával. Ennek lényege, hogy maláriás betegtől
vért vesznek, és azt szűrés után intravénásán beadják. A betegség következtében fellépő magas láz
pusztítja a kórokozókat, tágítja az ereket, amelynek hatására könnyebben terjed a gyógyszer a szer-

A kullancsok számos betegséget hordoznak magukban, ezek némelyike az emberre is veszélyes
lehet. A két legismertebb, kullancs által terjesztett kór a fertőző agyvelőgyulladás és a
Lyme-kór. Utóbbi ellen nincs védőoltás, és akár
évtizedekre szinte lehetetlenné teszi a beteg életét. A Lyme-kór észlelése embereknél 1998 óta
bejelentési kötelezettség alá tartozik. A kórokozó a kullancs gyomrában és bélcsatornájában
szaporodik, onnan pedig eljut annak valamenynyi szervébe. Az emberi szervezetbe való bejutás környékén a kórokozó lokálisan elszaporodik, bekerül a nyirokrendszerbe, onnan a vérbe,
majd a különböző szervekbe, ízületekbe, szívbe
és a központi idegrendszerbe. A kórokozó hatására a szervezetben ellenanyagok keletkeznek.
A betegség lappangási ideje 1 - 4 hét, gyakori a
tünetmentes fertőzés. Később magas láz, körkörösen tovaterjedő bőrpír, ízületgyulladás, nyirokcsomó-duzzanat figyelhető meg. Olykor előfordulhat szívizomgyulladás is ízületgyulladással tetézve, vagy anélkül. Jellegzetes tünet a magas, 40 fok feletti láz és a lépmegnagyobbodás.
A gyógykezelés hatásossága nagyban attól
függ, hogy mennyi idő telt el a fertőzéstől. Heveny esetekben a kezelés esélye jó. A láz, illetve
bőrtünetek előtt penicillin és tetraciklin hatásos. Elhanyagolt és idültté vált esetekben azonban az antibiotikumos kezelés sem segít: ekkor
már a rejtőzködő kórokozó nehezen vagy egyáltalán nem érhető el.

Csodadoktor paradicsom és társai
AZ ELETMINOSEG ES A TÁPLÁLKOZÁS OSSZEFUGGESEINEK EVEZREDES TAPASZTALATAI IRÁNT NÖVEKSZIK AZ ÉRDEKLŐDÉS: A TERMÉSZETES GYÓGY-

MÓDOK KÖZÖn ELŐTÉRBE KERÜLNEK A ZÖLDSÉGEK ÉS GYÜMÖLCSÖK
ÉLETTANI HATÁSAI. FONTOS TUDNI, MELY TÁPLÁLÉKUNK MIRE (IS) JÓ.
Az elfogyasztott táplálékok és az
életminőség kölcsönhatását évezredek óta figyelik, kutatják. A
táplálkozástudomány a természetes élet- és gyógymódokban
az újabb időkben egyre inkább
előtérbe kerül: mind többen hiszik el R. Rosenthal alapigazságát, hogy „Az egészség a konyhában kezdődik", és szeretnék tudni, melyik táplálék mire és hogyan jó vagy sem. A természetesség hívei szerint a helyi szezonális zöldségek és gyümölcsök kedvező élettani hatásait kötelező
ismerni. A szakemberek állítják,
egészségünket akkor őrizhetjük
meg leginkább, ha naponta ötször (de legalább háromszor) fogyasztunk egy-egy adag friss
zöldséget, gyümölcsöt. lótékony
hatásukra csökken a vér koleszterinszintje, kevesebb kiló tapad
fel, segítenek a kedvező alakformálásban és szépítik a bőrt is.
A nyártól bőven termő, hagyományos magyar gyümölcsről, az
almáról például jó tudni, hogy sok
benne a foszfor, igen jó a szellemi
munkát végzőknek, frissítő, tisztító hatású. A görögdinnye béta-karotinja A-vitaminforrás, Üpokéntartalmánál fogva késlelteti
a bőr ráncosodását, élénkíti a víz-

háztartás működését, és hűt is. A
sárgabaracknak ugyancsak hasznos a béta-karotinja, meggátolja a
bőr kiszáradását, hámlását. A bogyósok többségének (pl. szeder,
áfonya, eper) erős az antioxidáns
hatása, lassítja az öregedést, a
málna emellett vértisztító is, szépíti a bőrt, és magas a fehérjetartalma. (Régen a málnát a serdülő

•

Fotó: Miskolczi Róbert

lányokkal is etették, hogy szexuálisan korábban érjenek.) Frissít a
kivi, hűt, élénkít, sok A- és C-vitaminjával serkenti az agyműködést, s csökkenti a koleszterinszintet.
A szőlőről mostanában kezdik
bizonyítani, hogy daganatellenes. A zöldségfélék közül a paradicsom „csodadoktor", nemcsak
E-vitaminban, béta-karotinban,
szelénben gazdag, infarktust és
csontritkulást megelőző szerepű,
javítja az anyagcsere-folyamatokat, káliumtartalma kedvezően
befolyásolja a szervezet vízház-

tartását, fokozza az életerőt,
csökkenti a fáradékonyságot, segíti az alvást, az idősebbeket nagyobb életkedvre deríti, erősiti és
szépíti a bőrt, hűt. „Csodaszer" a
zöldborsó és a zölbab is: a kerek,
zöld szemek ugyancsak csökkentik az infarktus rizikóját és a vér
koleszterinszintjét, az Alzheimer-kór kockázatát, B6-vitaminforrások, magas a flavonidtartalmuk, akárcsak a zöldbabnak,
ami jó vasforrás, gazdag D - v i t a minban, ezért csonterősítő, sok
fehérjetartalmával „húspótló".
SZABÓ MAGDOLNA
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MEGKERDEZTUK AZ OLVASOT

CSOROG A PANNON GSM

Kell-e nekünk ilyen sok esői2

SARI A IMII RAS
IIR menedzser:
- Persze, hogy kell. |ó az. Aki szereti, annak biztos jó. Kellemes,
enyhébb lesz tőle az idő. Igaz, a városiak valószínűleg nem annyira
örülnek neki. A mezőgazdaságból
élőknek viszont sokat jelent még
ez a későn jött csapadék is. Mi a
Duna mellől jöttünk Szegedre, nehogy elmosson minket a víz.

NAGY KATALIN
eladó:
- Kicsit kell. Mi kertes házban lakunk, így a növények biztosan
nagyon örülnek neki. A hirtelen,
nagy mennyiségű csapadék viszont egyáltalán nem jó. Akkor
minden elúszik. Láttam a Délmagyarban, hogy Újszegeden, a
Fürj utcát elöntötte a víz. Térdig
gázoltak benne az emberek.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
PAPP LEVENTE
Augusztus 3., 12 óra 53 perc, 3980 g. Sz:
lllés-Németh Magdolna és Papp László
(Röszke).
SZABÓ VILMOS JÓZSEF
Augusztus 11., 18 óra 30 perc, 4860 g. Sz.:
Szél Márta és Szabó Károly (Szeged).
POLGÁR LILLA HAJNALKA
Augusztus 12., 0 óra 35 perc, 3120 g. Sz.:
Veres Hajnalka és Polgár Kálmán (Szeged).
SZOLLÁR DÓRA KRISZTINA
Augusztus 12., 4 óra 55 perc, 3500 g. Sz.:
Gyapjas Katalin és Szollár Zoltán (Szeged).
SZENTES
BRIÁS GERDA DÓRA
Augusztus 9., 10 óra 10 perc, 3530 g. Sz.:
Németh Rozália és Brlás Tibor (Gádoros).
MANGA HELGA ANNAMÁRIA
Augusztus 9., 20 óra 9 perc, 3460 g. Sz.: Kardos Annamária és Manga László (Gádoros).

•
SEJBEN ODETT
Augusztus 10., 11 óra 10 perc, 4110 g. Sz.:
Harmath Tünde és Sejben Zoltán (Mindszent).
LÉNÁRT FANNI
Auguszts 10., 13 óra 40 perc, 3260 g. Sz.:
Mihály Edit és Lénárt Imre (Mindszent).
NÉMETH ORSOLYA
Augusztus 10., 15 óra 55 perc, 3000 g. Sz.:
Sülyös Tünde és Németh Csaba (Csongrád).
LUCZ NIKOLETTA ÉVA
Augusztus 11., 3 óra 20 perc, 3320 g. Sz.:
Szatmári Ágnes és Lucz Mihály (Nagymágocs).
MAKÓ
VÍG DÁVID
Augusztus 10., 22 óra 20 perc, 3450 g. Sz.:
Imre Katalin és Víg Marké (Királyhegyes).
Gratulálunk!

CIKKÜNK VISSZHANGJA

Döntés a támogatásokról
A Délmagyarország 2002. augusztus l-jén megjelent számában az e-mail üzenetek rovatban
közölt panasszal kapcsolatosan
az alábbi tájékoztatást adom.
A helyi önkormányzat által
nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési támogatások adható támogatások. A kérelmeket Szeged Megyei Jogú Város közgyűlésének családvédelmi és szociális bizottsága bírálja el. Döntését a tényállás teljes körű tisztázása után, az összes ismert körülmény mérlegelésével hozza
meg.
Döntése ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül
lehet fellebbezést előterjeszteni

ADAMEVA
gyeten lévő édesanya:
- Kell az eső a földekre, ám a hirtelen lezúduló hatalmas csapadék nem jó. Nekem személy szerint jólesett, hogy kicsit enyhült
az a nagy forróság. Akik viszont
most töltik valahol a szabadságukat, nyaralnak, azok nem hiszem, hogy túlságosan örültek
volna a váratlan esőnek.

az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül fellebbezési jogáról
lemondhat. A kérelmező a hozott határozat tartalmának ismeretében önként mond le a fellebbezési jogról azért, mert ezzel
hozzájárul az eljárás meggyorsításához és hamarabbi befejezéséhez. E nyilatkozatnak az a jogkövetkezménye, hogy a határozat
jogerőssé és végrehajthatóvá válik.
Ebben az esetben új eljárás indítására van lehetőség.
Tisztelettel:
MAJLÁTHNÉ LIPPAI ÉVA
IRODAVEZETŐ

KURIN LASZLO
nyugdíjas:
- Ahol komoly károkat és pusztítást okozott az eső, ott nem kell.
Én úgy tudom, a termésnek is
már késő ez a hirtelen jött csapadék. A kukoricának, napraforgónak sem használt semmit. Én
szabadkai vagyok, ott is esett az
eső, de ott nincsenek folyók,
amelyek megáradtak volna.

P0STAB0NTAS

Vásárhelyi fehér könyv
Engedjék meg, hogy gondolataimat megosszam Önökkel. Lehet, hogy
lerágott csont, amiről most Önöknek írok. Ez pedig a fehér könyv.
Dr. Rapcsák András 2000 decemberében, valamint ezt megelőzően,
de utána is fennen hangoztatta, ha visszakerül a hatalomba, megjelentet egy úgynevezett fehér könyvet, mely leleplezi a „piszkos tizennyolc" üzelmeit. Hát erre az elmúlt két év alatt nem került sor.
Rapcsák doktor csapatában mandátumot nyert városi képviselők
45/2001/02./01 kgy. határozatukban ezt meg is erősítették.
Némi csodálkozással olvastam a Délvilágban 2002 júniusában,
hogy több képviselő is úgy nyilatkozott Korom András újságírónak,
nincs értelme megjelentetni, mára már aktualitását vesztette, a jövőt
kívánják építeni, míg a pénzügyi bizottság elnöke szerint elmúlt már
az az időszak, amikor erről mindennap beszéltek.
Két nappal később Almási István alpolgármester úr úgy nyilatkozott a Délvilágnak: n e m titkos a fehér könyv, bárki elolvashatja. Én
vettem a fáradságot. Bementem a városházára, elkértem. Ideadták
egy szóra. Nem kérdezték, ki vagyok, mi vagyok. Buta fejjel megkérdeztem, jegyzetelhetek-e? Mondták, hogy nem.
Jó egy héttel később újra bementem, ismét elkértem a terjedelmes
anyagot. Ekkor a kérdést másként tettem fel. Titkos az igazságügyi
szakértők véleménye? Erre azt a határozott választ kaptam: nem.
Mondottam akkor jegyzetelek, mire fel a titkárnő udvariasan közölte velem, olvassam el a borítólapot. Ahol nem kis megdöbbenésemre ekkor már azt olvashattam, a közgyűlés 323/2002./07/04. határozata értelmében: nem másolható, nem jegyzetelhető.
Amikor az igazságügyi szakértői vélemény olvasását félbeszakítottam és visszaadtam, akkor már megkérdezték a nevem. Gondolom,
legközelebb a lakcímemre, majd utána a személyi adataimra is szükségük lesz. Közlöm előre, nem szégyellem a nevem és azt sem, hogy
Hódmezővásárhelyen a Berkenye u. 27. alatt születtem, 1933. október 29-én - anyám szerint - déli 12 órakor.
Tehát összegezve az eddig írtakat, a két igazságügyi szakértő által
összeállított vélemény nem titkos, csak éppen megnézik, ki az a kis
kíváncsi, aki nem fér a bőrébe. Hát, többek között én is.
Noha még nem értem végére az olvasásnak, de úgy tűnik, nem
anyagi oka van annak, hogy nem akarják közkinccsé tenni. Ha valaki
a véleményemre kíváncsi, megmondom: az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!
BORSODI IMRE, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Balatoni nyaralást nyert
előfizetőnk

VIZES ÉS VESZÉLYES
Tápén, az Ásványhát utcában
veszedelmes vizesárok tátong.
Az árokásást nem fejezték be, így
a keskenyre hagyott bejáróknál
sajnos előfordulhat, hogy belecsúszik az autó a gödörbe.
(20/206-0437)
KIBÍRHATATLAN KUTYÁK
Egyszerűen kibírhatatlanok a szegedi Szent László utca 7. szám
alatt lévő telken tartott kutyák. A
két, egyébként már eleve veszedelmesnek látszó jószág szabadon, szájkosár nélkül jön-megy az
utcában, sőt a gazdájuk sokszor
direkt engedi ki az állatokat, amelyek ilyenkor harapnak, támadnak.(30/908- 0698)

USZODA KENYSZERBOL
Hódmezővásárhelyen szerintem
n e m kellene kényszerből uszodát
építem. Úgy vélem, hogy Makovecz Imre tervei sokkal jobbak,
mint a típusterv. Ebben az ügyben össze kellene fognia a városiaknak. (30/420-5900)
FRANCIA CARMEN
Szerintem a szabadtérin játszott
Carmen szervezői és rendezői átverték a közönséget, hiszen a darabot francia nyelven adták elő,
és ezt a plakátokon, hirdetéseken
nem nyomatékosították. Úgy tapasztaltam, hogy emiatt sokan
haza is mentek már a darab elején. (70/253-6491)

ülesiel
a Kapcsolat

RESZEGEK
A BUSZPÁLYAUDVARON
Vidéki olvasónk felháborodva telefonált a 254-663-ról a szegedi
buszpályaudvaron tapasztalt áldatlan állapot miatt. A Mars téri
buszmegállóban számos hajléktalan, részeg és koldus zaklatja
az utasokat, várakozókat. Olvasónk elmondta: számos példa
volt már rá, hogy ápolatlan férfiak megszólították és zaklatták a
magányos hölgyutasokat, leginkább a fiatal nőket. Telefonálónk
nehezményezi, hogy nincs megoldva a tér biztonsági felügyelete.
Elmondta: a vidékiek nem önszántukból várakoznak a pályaudvaron.
FELÚJÍTJÁK, VAGY NEM?
Lapunkban nemrég olvasta telefonálónk (név és cím a szerkesztőségben) a szegedi Mars tér rekonstrukciós terveit és a munkálatok ütemezését. Ottlakóként
már nagyon várja, hogy megújuljon a város egyik legnagyobb terének látképe, amely szerinte
most igencsak zavaró. Olvasónk
nem bízik a 2002 végére ígért
munkakezdésben, hiszen más
esetekben is többször tapasztalta
már, hogy csúsztak az időpontok.

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

ÜVEG AZ ISZAPBAN
A dorozsmai zsilipcsatorna kotrása után maradt veszélyes törmelékek miatt telefonált Kiss Lajos. Olvasónk nagyon örül a kotrásnak, á m nehezményezi, hogy
a hónapokkal ezelőtt elvégzett
takarítás végterméke, az iszap
még mindig az árokparton hever.
Az iszapban veszélyes hulladékok és üvegcserepek is vannak,
amelyek veszélyeztetik az arrafelé játszó gyermekeket.

PANNON
r r m Az élvonal.

Szeged, Kossuth Lajos sugárút
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy
104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napokon pedig
reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől).
Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT.
Tel : 06-80-820-111.
GYÓGYSZERTÁR
A Kígyó Gyógyszertár, Klauzál
tér 3., este 8-tól reggel 7 óráig.
Tel.: 547-174. Csak sürgős esetben!

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 n e m feltétlenül egyeznek meg a
szerkesztőség véleményével.

H0R0SZK0P
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KOS: Aligha képzelhető el olyan
Jl akadály, ami feltartóztathatná céljai keresztülvitelében. Kemény átütőerő jellemzi majd mindennapjait a következő héten.

MÉRLEG: Az Információs társadalom korában egy kényelmes karosszékben ücsörögve sem marad le a nagyvilág
eseményeiről. Leköti az olvasás, a levelezés,
de meghallja saját lelkének hangját is.

¥

®

IKREK: A ház körüli teendők fogI lalják le munkaerejének és esztétikai alkotókészségének nagy részét, de most
szabadidejét egyébként is szívesebben tölti
családtagjai körében, s nem másutt.

NYILAS: Családi
környezetében
I nagy lesz a sürgés-forgás, testvérek, rokonok, szomszédok sűrűbb látogatására lehet számítani. Fogadja a vendégeket
tisztelettel, de ne hagyja, hogy zaklassák.

' RÁK: Nehogy magára haragítsa feI letteseit és munkatársaival is igyekezzen fenntartani a kommunikációt, miközben tör céljai felé! Olyan információ birtokába juthat, amellyel visszaélhetne.
Mintegy százezer forint értékű balatoni nyaralást és 50 ezer forintnyi
költőpénzt nyert szerencsés előfizetőnk lapunk „Skodálatos nyeremények előfizetőinknek" nyereményakciójának augusztus 8-i sorsolásán. Strackné Futó Györgyinek (középen) kiadónk pénzügyi igazgatója, Pap Klára adta át a nyeremény tanúsítványát tegnap a Sajtóházban. A nyaralásra előfizetőnk egész családját, így három gyermekét is
magával viheti. Gratulálunk!
A nyereményakció azonban még nem ért véget, hiszen fődíjunk egy
klímás Skoda Fabia, amelyet szintén az előfizetőink közt sorsolunk ki
hamarosan.

GAZAFUKOZT
Nagyon tetszett olvasónknak a
nemrég Nagytőkén megtartott
falunap és a rendezvény során
bemutatott előadás-sorozat. A
30/910-6197-ről telefonáló szülőnek különösen az óvodások
előadása tetszett, azonban üröm
az örömben, hogy a rendezvény
helyszínén lévő pázsitról nem takarították el a gazt. Az elhanyagolt tér olvasónk szerint elkeserítő képet nyújtott a vendégeknek.
Úgy véli: ezen sürgősen változtatni kellene.

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN

BIKA: Szerelmi életében és vállalkozásaiban egész héten ott kísért
még a hódításvágy, amivel újabb feladatokat vesz a nyakába. Ennek kihatásalt társkapcsolatainak változásaiban mérheti le.

SMS-UZENETEK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek. a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30/218-11-1 l - e s számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Fock Saroltával 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.

A J OROSZLÁN: Rendezkedés, csino^ " ® ! s í t g a t á s , a kényelmi feltételek fejlesztése áll tevékenységének homlokterében. Mindazonáltal a költekezés helyett a
tartalékképzést tekintse feladatának.
A ^ SZŰZ: Nem kell túl messzire men' ^ ^ I n i e ahhoz, hogy megtalálja lelki
nyugalmát, belső békéjét, örömeinek forrását. Családtagjai közvetlen környezetében
mindez karnyújtásnyi közelségbe kerül.

SKORPIÓ: Tehetősebb barátai jóI voltából valamelyest javulhatnak
anyagi pozíciói, lehetőségei. Szinte ki se kell
mozdulnia otthonából, a pénzt postás hozza
házhoz. A jó hírek is házhoz jönnek.

I

BAK: Világnézeti vagy vallási kérdések iránt példamutató elkötelezettséget tanúsít, de rá kell éreznie, hol húzódik a határ a hegyeket mozgató hit és a
bomlasztó fanatizmus között.
VÍZÖNTŐ: Szerelmi életében felegy megfelelően energikus partner. Fizikai energiáit lassan célszerű lenne átprogramoznia az életörömök területéről más tevékenységek felé.

!%lftí bukkanhat

g HALAK: Pénzügyei intézése miatt
sokat kell majd szaladgálnia, nem
ritkán üresjáratban, de megnyerő fellépése
és főleg a türelem - remélhetőleg - rózsát
terem. A nyár még nem múlt el!
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" M U S O R - H I R D E T E S "

Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71., (piaccal
kesztő: Marik István. 5.30 Bejelentkezés - regionális hírek, meteor. 5.35 Zene. 5.37 Falurádió Kos- szemben.)
suthról - útinform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth).
5 . 0 0 ló reggelt - zenés információs műsor, féló6.18 Aktuális nport 6.28 Zene 6.30 Dél-alföl5.10 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a
ránként hírekkel 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgáladi krónika, útinform, meteor, 6 . 4 5 Reggeli párbenap Reggeli hírmagazin 8.30 Hungarorama Informászéd - a Dél-alföld közéletéről. 7.00 Reggeli Kró- ti magazinműsor: Makó fejlesztési beruházásai: Venciós körkép 8.35 Műsorismertetés 8.40 Nyári ma- BSLVÁR08I MOZI KAMARA
tiné 9.05 Pili és Poli Belga rajzfilm 9.10 Szívtipró DP. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Isten nagy, én kicsi nika (Kossuth) 7.18 Riport - aktuális anyag vagy dég: dr Búzás Péter. Makó polgármestere 12.00
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma
jegyzet. 7.30 Dél-alföldi krónika, útinform. metereggel 9.05 Szünidei matiné 12.00 Déli harang- 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub (ism.) 9.10 Mini- gimi Ausztrál ifjúsági filmsorozat 9.55 Boxcar Ber- vagyok. Színes francia film.
Hírösszefoglaló 13.00 A nap kérdése. 13.30 Huor. 7.45 Riport, interjú, lapszemle. 7.53 Sportidö
szó 1 2 . 0 1 Híradó délben 13.00 Forma-1 Fran- max-rajzfilmek 10.40 Teleparti 11.35 Delelő Vi- tha - Az országút nővére Amenkai játékfilm 11.20
morpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 16.00
P U Z A CINBMA CITY
- zene. búcsú. 8.00 Kapcsolás a Kossuth adóra
Határok fölött (ism.) 11.50 Híradó 12.00 Déli
cia-kanadai-magyar tévéfilmsorozat, 2. 13.45
dám show. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
Női magazin. 1 7 . 0 0 Óránként hírek 1 9 . 2 0 EsSzilaj:
14.15,16.15,18.15
óra.
Bővéf
szálló:
13.15.
9 . 0 5 13-57 Hétfőtől péntekig: Kossuth - NapHaydn: Baryton-tnó 14.00 Srpski ekran Szerb nyekrú 13.15 Telepatti 14.00 Klipkiub Könnyűzenei össze- harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdati mese 2 0 . 1 5 Észbontó 2 3 . 3 0 Dél-alföldi Hír15.15. Jégkorszak: 13,14.45, 16.30,18.15. Sötét
közben. 1 5 . 0 0 Délutáni magazin Szerkesztő:
nemzetiségi magazin 14.30 Unser Bildschirm Né- állítás 14.25 Hélene és a fiúk Francia filmsorozat, kör (ism.) 12.25 Heuréka! Megtaláltam! (ism.)
mondó (ism.).
met nyelvű nemzetiségi magazin 15.00 Betűvető
1 7 1 1 4 . 5 5 Csak egy szavadba kerül! Telefonos vil- 13.00 Aacheni kincs Magyar ismeretterjesztő film zsaruk, 2.14,16,18,20 óra. Manrtu bocskora: 14,16, Szlavkovits Rita. 1 5 . 0 5 Hírek, meteor. 15
18,20 óra. Pókember: 17.15. A hűtlen: 15,17.30,20.00 1 0 1 6 . 0 0 ig Szegedi Folyamat. 16.00 Dél15.30 A zsaruk királya Német bfoügyi tévéfilmso- lámjáték 15.00 Kalandos nyár Francia filmsorozat, 13.30 Aranycsapat 15.45 Az üvegcsiszoló 16.00
Kicsi a bors, de erös Német ifjúsági tévéfilmsorozat óra. StarWars, 2.20.15. Penge 2.: 15,17.30,20 óra. utáni Krónika - Kossuth 1 6 . 2 0 MOJ - Kossuth.
rozat. 6. Elevenen eltemetve 16425 Kisokos - kis- 6 4 15.55 Receptklub 16.05 Csak egy szavadRÁDIÓ SZENTES
iskolásoknak 16.50 Érintő 17.20 Katolikus króba kerül! Telefonos villámjáték 16.10 Hegylakó Ame- 16.25 Amenka felfedezése Német animációs film- A belső bolygó: 20 óra. Katonák voltunk: 19.45. A 17.00 Regionális hírek. 17.05 Riportok, hírhátA Rádió Szentes műsora a nap 2 4 óráiéban hallhanika 17.50 Körzeti híradók 18.00 Híradó hatkor, nkai kalandfilmsorozat. 42.17.05 Kell egy csapat! sorozat 16.55 Öt órai zene 17.00 Halló, halló! An- rettegés arénája: 15,17.30.20 óra. Édes kis semmiség: tér beszélgetések - zenében. 17.45 Dél-alföldi
14.30,16.30,18.30,20.30 óra.
Krónika 1 8 . 0 0 Esti Krónika (Kossuth).
tó a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutaidőjárás
Napi kvízshow Kokéval 17.40 Vad szenvedélyek Ar- gol burleszkfilmsorozat 17.25 Film-film-film Orosz
1 8 . 3 0 - 2 2 . 3 0 Országos nemzetiségi műsorok
animációs film 1 7 . 5 0 Hej, hej, helyes beszéd!
gentin filmsorozat, 141.
18.05 San Francisco utcáin
dioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonVÁSÁRHELY
Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók frekven17.55 Műsorajánlat 18.00 Híradó, sport, me18.30 Híradó - Esti kiadás
Amerikai bűnügyi
számok: 6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 3 1 5 4 8 2 E-mail: rateorológia 18.30 Mese 18.45 Szívtipró gimi Auszt- Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Penge 2. Színes ciáin. Regionális nemzetiségi műsorok:
18.55 Fókusz
tévéfilmsorozat, 18.
dioszentes@maittiszanethu Állandó műsorok: Heamerikai
film.
9.0C
12.00
ig
Szentes
66.29
MHz
Kornádi
rál
Ifjúsági
filmsorozat
19.30
Égtáj
a
k
Határon
túli
ma19.20 Fékusz-ráadás
A halaiorseg
lyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Ti66.14 MHz.
gazin 20.00 Szépek és bolondok Magyar játékfilm
Kulturális
19.00 Forrás
21.35 Paganmi: Capriccio 21.45 Híradó, sport, me- SZENTES
magazinműsor
19.30 Híradó este
9 . 0 0 10.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor. sza Menti Krónika - hétköznap: 17.15 tói 1 7 . 4 5
Du. fél 6 és este 8 óra: Pókember. Színes, m. b.
teorológia 22.10 Talentum Portréfilm 22.40 A
19.30 Nash Bridges 19.53 Sporthírek, időjárás
10.30-12.00 Román nyelvű nemzetiségi műsor ifc
amerikai sci-fi kalandfilm.
gyilkos csókja Amerikai játékfilm 23.45 Összkép
Trükkös hekus
20.05 Önök kérték!
6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: nap(ism.) 0.00 Hírek 0.05 Műsorismertetés, vers
Amerikai akciófilm-sorozat, 9.
Kívánságműsor
RÁDIÓ 86
tár, évfordulók, útinform, lapszemle 9 . 0 0 Riportok
A belső ügyosztály
21.00 Don Matteo
FM 9 5 . 4 Tel. 6 2 4 4 4 0 8 8 www.radio88.hu
- interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Programaján20.25 Nyári filmkoktél:
Olasz bűnügyi
Címünk: 6 7 2 1 Szeged. Madách u. 6
RADIOMUSOR
ló. 12.00 Zene-őzön. 13.00 Szerkesztik a halltevefilmsorozat. 7.
800 mérföld az Amazonason
5.55 tol 8.55-igfélóránként, 9.55-től 18.55
21.50 Panoráma Benda Lászlóval
gatók. 14.00 Zeneóra 15.00 Agóra - délutáni
Amerikai kalandfilm
ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40, 8.40
6.00 Estelő (ism.). 7.00 Sport (ism.). 7.30 Ze22.20 Aktuális
22.05 Híradó - Késő esti kiadás
1 1 . 4 0 és 15.40-kor sporthírek.
magazin. Amiről a múzeumi tárlók mesélnek. Szennevonal 1 3 . 0 0 Képújság. 1 5 . 0 0 Zenevonal.
KOSSUTH
22.40 Híradó este, időjárás
22.30 Nyáresti találkozások
6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese és Sövény Tibor) tes testvéri szálai. 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika. A
17.00 Dokumentum műhely. 17.30 Természetfilm 4 . 3 4 Határok nélkül (ism.) 5.00 Reggeli krónika
22.50 Thema
22.35 Művászbejáró: Kínai történet
1 0 . 0 0 Nacsa Norbert. 1 4 . 0 0 Bende Gábor.
- Hegycsúcsok. 18.00 Estelő.
nap hírei. 18.00 Zene - érdekességek. 19.00 Es9.04 Napközben 10.00 Délelőtti krónika 11.35 1 7 . 0 0 Kívánságműsor (Bende Gábor). 19.00
23.00 Kulturpercek
Hongkongi akciófilm.
19.00 Híradó.
Rádiószínház: lamás bátya kunyhója. 6 12.02 Dé- Szonda (Patkós Attila) 20.00Gyuris Péter 22.00 ti mese. 2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.
23.10 Kiruccanák
1.15 Fókusz,
19.30 Hírháló.
li krónika 12.40 Ki nyer ma' 12.50 Törvénykönyv
Amerikai filmvígjáték.
Reklámmentes zenemix.
időjárás-jelentés (ism.)
20.00 Természetfilm - hegycsúcsok.
13.05 Vendég a háznál 13.30 Tanúim lesztek!
0.30 Viiághiradá
1.40 Divatklip
ORIENT RÁDIÓ SZENTES
20.30 Föld körül az Equator vitorlással, 5. rész.
1 4 . 0 4 Társalgó 15.05 Szóljon hozzál 16.00
TISZA RÁDIÓ, 8ZE0ED
21.00 Trópusi hőség Amerikai bűnügyi sorozat, 8. Délutáni krónika 16.20 „Magyarországról jövök ."
Adás naponta 04- 0 7 és 1 0 - 1 3 óra között a
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHz22.00 Híradó (ism.).
17.05 Európa-klub 17.45 Kék bolygó 18.00
es városi kábelfrekvencián, televízión: az S8-as in- 95.7 MHz-en 4.30-kor és minden óra harminEsti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sport- formációs csatornán.Teíeforvfax: 4 9 5 495. SMS: cadik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes
5.45 Faluvilág 6.00 Magellán Tudományos utazás 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
világ 19.50 Mese 20.04Aranyemberek 20.35 06-30-31-91-777. E-mail: tiszaradio@maa Föld körül 6.30 Jo reggelt, Magyarország! Színes Ma reggel 9.00100 kép a XX. századról Magyar kulesemények, érdekességek. 6 . 0 0 Gazdapercek.
Metamorphosis Transylvaniae avagy az újmódi Eril.tiszanethu
hírmagazin 9.00 Barátok és szerelmek Mexikói film- túrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 44.9.10 Az
6.10 Valaki mondja meg. 6.15 Boldog névna22.00 18.00 Hangos képújság. 18.00 Telemagsorozat 9.30 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin Oravecz család Jánosi Antal műsora 9.40 Nemzeti azin. 19.00 Törzsasztal - borászati, gasztronómi- dély. 7 21.05 Nemzetközi vallási híradó 21.35 6 . 0 0 Zenesziget 17.00 Tisza-party (fiataloknak
pot! 6 . 4 0 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás
Táncházvilág
2
2
.
0
0
Késő
esti
krónika
2
2
.
3
0
filmsorozat 10.00 Sonadoras - Szerelmes álmodo- ereklyénk: a Szent Jobb Jánosi Antal műsora 10.00 ai magazin. 20.30Szivacs - Ifjúsági műsor. 21.00
szóló hírek, információk, érdekességek, pletykák,
1 0 . 1 5 Lapszemle. 1 0 . 4 0 Aktuális interjú.
Tér-idő 2 3 . 0 0 Kenő 2 3 . 0 4 Ágay Karola és Ud- programalánlatok, kívánságok sok zenével). 20.00
zók Mexikói filmsorozat 10.30 Közvetlen ajánlat
Örök időkre Portugál tévéfilmsorozat. 19 11.05
Diagnózis (ism.).
vardy Tibor énekel
1 1 . 0 0 Játék 1 2 . 0 0 Zene délidőben. Szomba11.15 Vad angyal Argentin filmsorozat 11.50
Rádió
Dance
2
2
.
0
0
Radi
o
Dream.
„Nézd a tánc nemeit..." A verbunk 11.20 RózsaleClaudia 12.40 Kavik hazatér Amenkai kalandfilm
ton 11.35-tói Fiatalok kívánságműsora egy órában,
vél Sárdy Jánosra emlékezünk 12.00 Déli harang14.40 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.15
PETŐFI
JUVENTUS RÁDIÓ
és minden hónap első és harmadik szombatján: „Az
szó Utána: Topmodell Brazil tévéfilmsorozat,
Trükkös halál Forgatókönyv 16.10 Melrose Place A 174-175 13.00 Híradó délben 14.00 Mennyi E-mail: info@tktv.hu httpAvww.tktv.hu
4.32 Hajnali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.45 SZEGED FM100.2MHZ
élet védelmében" - külön program
Melrose egy habos torta 17.05 ttigo Spanyol-argen- szép dal lenne még... Zsoldos Imre műsora 14.40 15.00-17.30TKTV Képújság 1 7 . 3 0 19.00
Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt 9 . 1 6 Riport - interjú - Cím: 6 7 2 4 Szeged, Kossuth L. sgt. 4 8 Tel:
tin kalandfilmsorozat. 42 17.55 Aktív A TV 2 ma- 45 éves az MTV: A folyó Expedíció a Nílus nyomában, TKTV „Kedd délután".
stúdióbeszélgetés 9 . 5 2 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A
6 2 4 4 22-44: kívánságműsor: 0 6 3 0 3 0
gazinja
MÉDIA-6 SZINTES
vélemény szabad.. 10.45 Kelet kapujában 11.10 30-244SMS: 06-30-30-244. Web: www.ju1 1 5 . 1 5 Gyökerek Gömör. Dokumentumfilm 16.00
18.30 Tények Hírműsor
Gordiusz- plusz 1 1 . 3 8 Zöld jelzés Kb. 1 2 . 0 0 Jó ventus.szeged.hu E-mait juventus@juventus.szeFM95 7MHz Adásidő: naponta 7.00 és 10.00.
45 éves az MTV 16.50 Nekem ne lenne hazám?
19.05 i á barátok
ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 14.00 Csúcs- ged.hu
valamint 1 3 . 0 0 és 4 . 0 0 óra között Cím: SzenSzabados Tamás honismereti sorozata 17.00 IskoAmerikai vígjátóksorozat, 159.
forgalom 17.00 Háztól házig 1 8 . 0 1 Kolyökrádió 6 . 0 0 Juventus Reggel (D. Tóth Júlia. Hegyesi Sánla utca 18.00 Határátkelő Közéleti szolgáltatómates. Petőfi u. 5. Tel.: 6 3 3 1 2 - 1 4 8 . telrtax:
19.30 Elveszett ereklyék
1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 0 4 Sportpercek
dor). 1 0 . 0 0 Genscher. 1 4 . 0 0 Vass Marian.
gazin 19.30 Esti mese 19.40 Théma 20.00 Hír6 3 4 4 0 8 8 0 E-mail: media6@szentes.me17.00
Juventus
Kívánságműsor
(Molnár
„Óhaj"
Bafosztogatói Francia-német19.15
Unikum
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.
0
0
Gramofonalbum
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0
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A szegedi mozikban játszott
adó este 20.20Sporthírek, időjárás 20.30XX. szádia6.hu
lázs).
1
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.
0
0
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0
0
A
csak
zene
rádiója.
amerikai kalandfilmsorozat,
Színészmúzeum
22.00Vegyük
föl
az
új
évezred
ritfilmekről részletesen a
zadi történetek Alekszandr Majorov 21.25 Az őrnagy
Spanyol rejtély
musát! (ism.) 23.15 Telestúdió 0.00 Éjfél után...
7.00 Start napindító magazin. Naptár 7.30 BBC
www.delmagyar.hu
Dán tévéfilm. 22.55 Záróra 23.55 Éjszakai tele20.30 Tények röviden
Eöldy Attilával 3.03 Kedvelt melódiák 4 . 0 3 BáRÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
honlapon
is
olvashatnak.
hírek, fnssinformációk. 13.00 Tiszavidéki hangadó.
fon - Fodor Jánossal 1.35 Aktuális 2.00 Topmo20.35 Szabadlábon Velencében
rány Paál László énekel
Naponta 5.00-től 2 4 óráig szerkesztett műsorok
17.00 Kora esb koktél - az első órában üzenerógdell Brazil tévéfilmsorozat. 3-4. (ism.) 2.55 VilágOlasz filmvígjáték.
a 97.6 MHz-en. Szerkesztőségi telefon: 6 2 5 3 3
híradó 3.20 Mozart: A-dúr klarinétverseny 3.45
zftós kívánságműsor 6 3 4 4 0 - 8 8 0 . aktuális in22.50 ló estét. Magyarország!
6
7
7
.
telefax:
6
2
5
3
3
6
7
8
Adástelefonok:
BELVÁROSI MOZI NAOYTEREM
RÁDIÓ SZEDED
Betűvető 4.10 Kulturpercek 4.15 Iskola utca (Ism.)
formációk. nportoK, játékok, esti mese. 2 1 . 0 0 Ze23.50 Profiler Amerikai
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: A rettegés
Szeged 93.1MHz 5 . 5 5 22.30. Szentes 66.29 6 2 5 3 3 7 7 7 és 6 2 5 3 3 7 7 8 SMS: 3 0
5.10 Panoráma Benda Lászlóval
26-77-777. E-mait radio7@deltav.hu Címünk: nehíd.
krimisorozat, 46.
arénája. Színes, amerikai akcióthriller.
MHz 5.55 Alföldi Hírmondó: zenés hírműsor. Szer-

TELEVIZIOMUSOR

0.40 Az ötödik majom
Brazil-amerikai kalandfilm.
2.25 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
3.00 Vers éjfél után

Duna TV

BELVÁROSI MOZI PILMTÉKA
Du. fél 5 és este fél 8 óra: A gyűrűk ura. A gyűrű
szövetsége. (170 perc). Színes, m. b. amerikai film.

RTL Klub

Szeged TV

Telin TV

TKTV

MOZIMŰSOR

Vivendi Telecom Hungary
ÖMMfcöt minket

Te mit vársz egy új kapcsolattól?
Kapcsolódást az internetre alacsony telefonköltséggel?

Válaszd a V-fon új, támogatott internetes telefoncsomagjait!
A KezdőNet csomag havi bruttó 1.550 forintért 15 óra,
a HaladóNet csomag havi bruttó 4.000 forintért 40 óra
internet-célú telefonforgalmat biztosít. Mindkét előfizetés
speciális éjszakai tarifákat kínál, melyek alapján a
0 és 7 óra közötti internetes telefonkapcsolat csak
50 filléredbe kerül percenként.

alado

Az ajánlat internet-célú hívásokra vonatkozik munkanapokon 16 és 24 óra között, hétvégén és ünnepnapokon 7 és 24 óra között, és a

f o n koncessziós terü-

letein (24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63 és 88-as körzetekben) érvényes.

Kedvező internet-hozzáférést az új,
támogatott internetes telefoncsomagok mellé?
Válaszd a V-net új, kedvezményes árú internetes csomagjait,
és szörfözz havonta 15 órát bruttó 650 forintért, vagy 40 órát
bruttó 1.400 forintért!
Felhasználható munkanapokon 16 és 24 óra között, hétvégén és ünnepnapokon
7 és 24 óra között.
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Albérletet kínál

• I T T az új A l o e x A l o e
Vera. Területi képviselőket
keresek Csongrád m e g y é ből
időpont-egyeztetéssel
06-30/287-17-47,
62/442-

^Állást kinél
Autó
Bútor

Építőanyag
Földterület

• NAPI 4 óra munka érettségizetteknek 30/289-9853.
Vásárhely. (14513164)

Garázs

OéplifmOvwtő-fcéprtu

B
. OJLEREV
M%oM

Oép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Játék
Kleg. munkát kínál

• KÉRDŐÍVES p i a c k u t a t ó i
munkára dél-magyarországi
c é g felvesz fiatalokai. D i p lomások előnyben. 0 6 - 3 0 9559-664, Szeged. (14513150)

Magánház
Növény
Oktatást vállal
Panellakás

• NAGYFAI Bv. Intézet f e l vételre keres felügyelöket és
nevelöt Jelentkezés
267241, 2 6 7 - 2 9 3 - a s telefonon.

Pénz, értékpapír
Régiségek

(14512882)

Ruházat

• NORVÉGIAI hivatalos
munkalehetőségek: építkezés. olajfúrósziget
Jelentkezés:
06-30/430-8127,
0 6 - 3 0 / 2 7 5 - 6 3 6 2 , Budapest

Szolgáltatás

Talált
Tanfolyam

• SZOBAFESTŐKET felveszek azonnali belépéssel.
Érd.: 06-30/9837-828, S z e -

Téglaépíté»ű lakás
Tüzelőanyag

g e d . (14513171)

Üdülés

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
OKTATÓ c é g szeptemberi
kezdéssel óraadó tanárt k e res. É r d : augusztus 16-ig,
6 2 - 4 5 1 - 6 9 7 . (14512491)

Üzlethelyiség
Albérletet kínál

• UJSZEGEDI, háromszobás lakás kiadó 0 6 - 2 0 -

M SÁNDORFALVI c s a l á d segítő szolgálat, szakirányú
végzettséggel egy fő c s a ládgondozót keres' Érdeklődni
lehet
06-30/5065029-es
telefonszámon.
(14513301)

9 5 8 0 - 7 5 8 . (14613284)

Állást kínál

• A PALLAVICINI Sándor
Általános Iskola Sándorfalva, pályázatot hirdet fejlesztő pedagógusi állás betöltésére. Az állás betöltésének
időpontja: 2002 augusztus
29. Bérezés: KJT szerint
Érdeklődni: 2002. augusztus
15-től. az 5 7 2 - 0 9 0 - e s telefonszámon. a délelőtti ó r á k ban. (14512624)

M VARRODÁBA ü z e m vezetőt és varrónőt (elveszek. Szeged, Rengey u
10/A. (14513345)
• VARRODÁBA varrónőt,
vasalóst (elveszek. Csökkent
munkaképességűek is j e lentkezhetnek
Csanádpalota, Szent István u. 51.;
Pitvaros, Kossuth L. u. 27.
(14513347)

• AUSZTRIAI s z a k - és
segédmunkák, mindenkinek!
Tel
06-30/4134-950.
www.westherald.hu (14513024)

• ÉPÍTŐIPARBAN jártas,
sokoldalú segédmunkást és
lakatos munkához értő d o l gozót
felveszünk.
Fizetés
megegyezés szerint. Tel.:

• AZ AHICO AIG Life ü z letkötőkel keres korlátozott
számban.
Szegeden
és
vonzáskörzetében
Fix
fizetés és hosszú távú karrierlehetőség
biztosítható.
Érettségizett. 2 2 - 2 5 év k ö zötti jelentkezőket várunk
Személyes találkozásra i d ö pontkérés
munkanapokon
11-15 óra között. Tel.: 6 2 476-725,
62/476-622.
(14512744)

• BÚTOROK, régiségek,
teljes hagyaték vétele! 0 6 62/216-324,
06-30/3837116. Szeged. (14310115)
• KONYHASZEKRÉNY p a nelházból kompletten, krómozott mosogatóval, spájzelválasztófal-ajtóval sürgősen eladó. Együtt 15 E Ft.
62/544-377,
62/493-181,
Szeged (14513061)

S

• AZONNALI kezdéssel
hentes szakmunkást keresünk, friss nyugdíjas is l e het 0 6 - 3 0 - 3 8 5 - 2 0 - 9 0 , 3 0 217-36-66.
Szeged.

Egyéves fehér tollú

hápogós kacsa
jegyezhető 08.16-ra
8 5 0 F t / d b áron:
Szeged: 471-977
30/98-52-602,
£
Makó: 215-525,
I
Deszk: 271-136
Algyő: 268-480
Kosárfonó u. 3.

Egészségügy

M CANDIDIASIS ( g o m b a fertőzés) számitógépes k i mutatása és komplex t e rápiája szak-természetgyógyászati rendelőben, S z e geden! Bejelentkezés: 6 2 -

14

Elveszett
• FOXI nőstény kutyánk
elveszett pénteken délután
a Fürj utcából, 62/430-242.
(Szeged) (14513320)

7

ÉS NYERŐGÉPEK
klHIATIZAIT

Építőanyag

marosd<M>mper

Budapesti krt. és
J ó z s e f A. sgt.
sgt. sarok
^

z

• OPEL A s t r a 1.4, f e h é r .
1992-es, príma állapotban
900 000-ért eladó. 0 6 - 7 0 204-21-71
(Szeged)

• CSŐSZERELŐ m u n k a társakat keresünk. Tel.: 0 6 30/289-74-39.
(Szeged)
(14513326)

• HA szeretnél humán t e rületen emberközpontú m e l lékfoglalkozást
kötetlen
munkaidőben, napi 1 - 2 óra
elfoglaltsággal,
jelentkezz:
0 6 - 2 0 / 5 7 8 - 8 0 - 3 5 (14411927)

1 5 Kieg. munkát kínál
• RUHÁZATI termékek
értékesítése másodállásban.
0 6 - 3 0 / 8 5 2 - 2 0 - 5 1 . (14512679)

16

szállítása.
Megrendelhető telefonon: ;

* 62/271-407
• OLTOTT mész, c e m e n t ,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. StuxMelep.
62471-882,
20-3345-171.
Szeged (14411610)Földterület

• HEGESZTENI tudó, jogosítvánnyal
rendelkező
csőhálózat-szerelőket keres
szegedi székhelyű kft Tel:
0 6 - 3 0 / 9 - 2 8 6 - 2 8 6 . (14512893)

rnwm
yymk

Szeged 15 km-es

születésnapot

„A boldogságot nem lehet ajándékba

kapni.
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt,
hitel és sok-sok önzetlen tiszta szeretetét"
N a g y o n sok boldogságot k i v i
20. szilioapodoo!
Apu

6 0 hektáros, egybefüggő, gyep,

• DESZK k ö z p o n t j á b a n
2,5-es
magánház
nagy
kerttel, 6.500.000. T e l ; 4 8 6 203. (14513272)
• PETÖFITELEPEN 3 s z o bás, garázsos
magánház
8.200000. Tel.: 486-203.
(Szeged) (1451327Q)
• PINTY utcában 5 szobás
panel .sorház
15.800.000.
Tel.: 62/486-203, Szeged.
(14613442)

Növény
H DRS p a p r i k a p a l á n t a e l adó.
06-30/476-4794

KERESÜNK
megvételre.

(14512763)

Érd.: 0 4 - 3 0 / 9 - 2 5 3 - 2 3 7

9

Garázs

n CSONGRÁDI sgt. 64 alatt
garázs eladó 1.500 000-ért,
62-326-817
(Szeged)
(14512674)
1 O

Gépjárművezető-képzés

Folyamatra., indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat
MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
- Számítógépes gyakorlás

I DRAHANT
ISTVÁNNAK!
50. születésnapodra
minden elképzelhető jót
kívánunk:
Feleséged, fiad, lányod, vejed
és kicsi unokád Nórika

- Légkondicionált tantermek

-

Szeged, Londoni krt. 10.
Telelőn 62/420-433

|

|

• ATI C s á s z á r n é Bt. M o p e d - , motor-, személy-, t e her-,
nehézpótkocsi-tanfolyamot indít. Részlettizetés,
korrekt ügyintézés,
cliákkedvezmény. Szeged, Berlini krt 16. Tel.: 62/422-240,
0 6 - 2 0 / 9 4 3 1 - 4 4 4 . (14411067)

1 1 Gép, szerszám
• FASZÁRÍTÓ áron alul
eladó
Szeged.
06-30-2195-701 (14513152)

Hagyaték

• HAGYATÉKOT l e i s z á molok, mindenféle régi b ú torokat, régiséget vásárolok,
azonnali készpénzfizetéssel!
06-62/216-324, 0 6 - 3 0 / 3 8 3 7116, Szeged. (14310112)

13

Haszonállat

• FIATAL libák és kacsák
eladók. 06-60/383-243, 0 6 60/416-770,
Szeged
(14513209)

H TUJA, oszlopos. 100-200
cm, fák, virágzók, gömbök,
kúszók, különleges
örökzöldek akciós áron! Toronyi
Díszfaiskola,
Szeged-Szőreg. Magyar u 214 Tel.:
62/405-812.
Bármikor!

(14513238)

• ABC-eladó

• Frissítő masszázs

• KÜLFÖLDI befektetők r é szére
eladó
ingatlanokat
keresünk!
06-1/210-4904,
210-4673,
Budapest.

• Kereskedő-boltvezető

(14512863)

( + pénztárgép-kezelő)
• Dajka

• K é z - és l á b á p o l ó ,

|
s
s

Felújított thermoplán ablakaink

5 500 Ft-ért
21 (MM) Ft-tól
(16 féle típus)
6.300 Ft-tól
(12 féle típus)

löbb méretben:
Bejárali ajtók

DR. SÁNDOR ZSUZSANNA
Fa bclsó ajtók

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.
a Rókusi k r t l . szám alól

ELKÖLTÖZÖTT

Új ablakok, gyári

és sajál gyártásból: 4 000 Ft-tól
Viszonteladókat kiszolgálunk
Az árak az áfát nem tartalmazzák !
Telefon: 06-3tV440-.30.31i

Új Cím:
DEBRECENI ü. 18/B, tsz. 1.
(Debreceni-Bihari u. sarok, új társasház)
Tel.: 486-203

M GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20/3356-114, Szeged. (14310330)

2 0 Pénz, értékpapír
• VALUTAVÁLTÁS a l e g kedvezőbb árfolyamon. N á dix. 62/407-329. (14309793)

21

• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 0 6 - 7 0 311-79-06,
06-20-3567058, 62/251-559, 62/277332. Szeged és környéke.

Régiségek

ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG
REDŐNY, RELUXA,

3 4 9 - 5 4 0 3 . (14512559)

SZALAGFÜGGÖNY

• RÉGISÉGEK vétele, S z e ged, József Attila sgt 29.
62/310-614,
10-17 óráig.

SZEZONVÉGI
ÁRENGEDMÉNNYEL A 20
ÉVES ÉGETŐ ÁR-

• RÉGISÉGKERESKEDÉS ,1
legmagasabb áron vásárol
régi bútorokat (lehet romos
isi), festményeket, porcelánokat,
órákat,
tollneműt,
teljes hagyatékot. Azonnali
készpénzfizetés!
Vidékre
díjtalan kiszállás.
06-62216-324,
06-30/383-7116,
Szeged. (14310113)

EHZ33

1 8 Oktatást vállal
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Panellakás

• 2+1/2 SZOBÁS IX e m e leti panel lakás eladó. Érdeklődni:
20/388-9885.
(Szeged). (14511990)
• BUDAPESTI krt.-on 1.5es,
VI.
emeleti
lakás,
3 5 0 0 000
Tel.:
486-203
(Szeged) (14513258)
• DEBRECENI utcában
2+2-es,
IV. szinti
(nem
zárószinti) 5.500.000. Tel.:
486-203. (Szeged) (14513252)
• H O N T F. u t c á b a n IX
emeleti 1,5-es, 4.200.000.
Tel.:
486-203.
(Szeged)
(14513256)

NYÉKOLÁS-TECHNIKÁNÁL.
(CSONGRÁD MEGYÉBEN).

• TOLLAT, régi bútort, hagyatékot vásárolok magas
áron. 62/249-296, 62/247269, 06-30/375-5419, 0 6 7 0 - 2 1 1 - 3 2 1 7 . (14513105)
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Ruházat

• O r t o p é d i a i cipész
•Pék
• Reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• számítógép-kezelő
(-használó)
• számítógép-kezelő
+ angol
• Üvegező
• Virágkötő
KÉPZÉSI
TÁMOGATÁS
IGÉNYEIMET6:
munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasok
számára
6722 Szeged,
Tisza L. k r t 83. III. e m . 3
Telefon: 62/555-595,
|
30/2-697-692
e-mail: ikok@vnet.hu
Tanúsítvány s r i m a : 06-00174)2

• ABC-eladó (+ pénztárgépkezelő) • kereskedő-boltvezető •
vendéglátó-üzletvezető • gyorsétkeztetési eladó • pincér • vendéglátó-eladó és számítógépkezelő
|
OKj-s tanfolyam indul
l
az UNIC0RNIS STÚDIÓNÁL, i
Érd: Gogol u. 22., 62/481-928.
A munkaügyi központ támogatása igényelhető! Engsz.: 064)0114)2.
Ő S S Z E L INDULÓ
ELSŐ KEPZES

147. (14513146)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (14310003)
• LAKSPED. K Ö L T Ö Z T E
TÉS, nehéz t á r g y a k s z á l lítása. belső rakodás, l o m talanítás hétvégén is. D o b o zokat, rekeszeket biztosítok!
62/497-358,
06-60/3046 9 0 . (14005740)

• LAKÁSOK felújítását b í z za az épltőcsapatra: tetötöf—
csempéig,
festéstöl-kömüvesmunkáig, anyaggal, t ö r melékszállítással,
06-30555-29-98.
(Szeged)

2002.09.06.

HÖLGYEIM!
Aki ezt a szelvényt
felmutatja
a Lady Molettibcn,
az 3 0 % k e d v e z m é n y t
kap.
Várjuk Önöket!
Lady Moleai
Az zggyel nagyobb ruhák üzlete.

ügyintéző
és
Minőség-

• MOLETTEKNEK női felső,
szoknya, nadrág 2400-tól.
Szeged, Mérey u.-Mars tér
sarki divatáru. (14513147)

BT.-NÉL, ÁRENGEDMÉNYNYEL. 62/401-318, 0 6 - 3 0 /

• ÜVEGEZÉS INGYEN!
Biztosítói kárrendezés
és
üvegezés egyben és egy
helyen! SZILÁNK Szeged,
Teréz u. 42 TEL.: 425 555.
(14513196)
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Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774.
(14411153)
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
GARANCIÁVAL (SZEGED
ÉS CSONGRÁD MEGYE).
TEL.: 06-30/9457-577, 0 6 62/533-999. SZÁSZ PÉTER.
(14411099)

• SZEGED, J u h á s z G y u l a
utcai 103 nm I. emeleti l a kás garázzsal + 32 nm helyiséggel eladó. Tel.: 6 2 315-214(14512879)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor
Takácsné Miklós Zsuzsanna
hétfő-csütörtök
16-18-ig

62/291-703.

28

Tüzelőanyag

felülvizsgáló
és t a n ú s í t ó
A képzésekre a munkaügyi
központtól támogatás
igényelhető!

30

perfekt
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62/420-652, 4814)60

2 6 Társközvetítés
• KOMOLY kapcsolathoz.
•BJ" Társközvetítő, 0 6 - 2 0 473-99-03,
Szeged.
(14411840)

2 7 Téglaépítésü lakás

Üdülés

UTÓSZEZONI nyaralás a
horvát-tengerparton,
Brac
szigetén, új
apartmanházakban, olcsó és
kiváló
üdülési lehetőség aug. 1 9 töl. É r d :
00-38-521638434, 30/9381-794. (14107392)

üzlethelyiség

• A CSONGRÁD Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
irodának
alkalmas,
felújításra szoruló helyiségei
ad bérbe, összesen kb. 300
n m - e n . Cím: Szeged, Berlini
krt 16-18. Érdeklődni lehet
a 62/550-971/230 melléken
(14613398)

M CSONGRÁDI sgt
64
alatti, 60 n m - e s , kétbejáratos
üzlel garázzsal
is
eladó 6.900 000-ért,
62326-817. (Szeged) (14512675)
• NAGYKÖRÚTON, 72 n m es üzlethelyiség eladó. 0 6 20/957-24-89,
Szeged.

Szegeden

(14512680)

a P u l i II. 4 0 . sz. alatt

rAft

épülő társasházban
lakások (III E Ft/nm).

Talált

M FEKETE kan, zsemleszínű szuka spániel várja S z ö regen
gazdáját
06-309451-738, Szeged. (14513293)
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• BELVÁROSI ? szobás, 68
n m - e s , III. emeleti új lakás
10.500.000,
garázs
2.000.000
Tel.: 486-203.
(Szeged) (14513245)

29

biztosítási

szerkezetkész áron leköthetők.

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000

2 2

HARMONIKAAJTÓ TÁT

(14513049)

(14513211)

REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,

271-9697. (14411077)

Szexed, Bal fasor 4.
Nyitva: H.-P.: 10-18
Szo.: 10-13.
Telefon: 432-881.
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• PALATETŐ FELÚJÍTÁS,
- m o s á s , -festés, zsindelyragasztás. 06-30/3033-653,
Szeged. (14512382)

• A MAKKOSERDÖ soron,
augusztusi
átadással
az
alábbi új, kulcsrakész társasházi
lakások
eladók:
földszinti, 2 szoba + k o n y ha,
74,
72
nm-es:
10.237.000 Ft, első emeleti:
1+2 szobás, 70,62 nm-es.
10749.000
Ft.
Felvilágosítás REÁL HUNGARY Kft.
Szeged, Pacsirta u 1. Tel.:
62/555-821,
06-30-90470-45. www.realhungary.hu

M TÜZELÖAKCIÓ! Akác
füzifa 1100 Ft/q. tölgy, bükk.
gyertyán tűzifa 1000 Ft/q.
hasogatva is. Díjtalan h á z hoz szállítás. 72/267-327.
Pécs

Személyügyi

(14513071)

Tanfolyam

M ANGOL, s z á m í t á s technika, gépírás képzések
több szinten, egész nap.
62/424-484 HUNIT-Magyarország (06-0050-02). S z e g e d (14512391)

M EGYETEMI előkészítő.
Szeged, Gogol u 22. 6 2 4 8 4 - 9 2 8 (14411878)

81/410-818, 30/4888-081

I VASLEMEZEK

A Délvilág napilap
kézbesítésére,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolítására

Ruházat

Ugye

tudja??!!

Ne maradjon

le

róla!

Boltkiürítés m é r csak 1 napig
a Sláger Áruházban
A u g u s z t u s 13., kedd
A bolt bezárása m i a t t a teljes

• KERESZTTÖLTÉS utcában 1,5-es I. emeleti l a kás, 5.100.000. Tel.: 4 8 6 203. (Szeged) (14513257)

női, férfi-, gyermekruházati
és cipók észletet KIÁRUSÍTJUK.

• ÚJSZEGEDEN 1.5 szobás
lakás eladó
62/277-059.
(14513157)

100 Ff; 500 FI; M N Ff; I7B0 FT

• S Z A M O S - u t c á b a n I.
emeleti, 2 + 2 - e s 6 600 000.
Tel.:
486-203.
(Szeged)
(14513254)

• Nőiruha-készítő

62/489-603, 0 6 - 6 0 / 3 8 1 -

BAKAY NÁNDOR u. 29.

1:62/541-760

• Lakberendező

SZAKKÉPZÉS:

(14410743)

• NAGYOBB b é l y e g g y ü j teményt, bélyeghagyatékot,
1950 előtti képeslapokat, l e veleket vásárolnék. 0 6 - 3 0 -

(14411872)

H KRÚDY G y u l a S z a k k ö zépiskola OKJ tanfolyamokat indít az alábbi szakmákban 2 0 0 2
szeptembertől:
szakács, cukrász,
pincér,
kereskedő-boltvezető, v e n déglátó,
számílógépkezelő
- (használó) a munkaügyi
központ
támogatása
igényelhető! Szeged, József A
sgt. 122-126. Tel.: 6 2 - 4 7 5 675/12. (14512831)

| |83»
AUTÓSISKOLA

12

iilelésnapot
Szegedre,

• FELSÖVÁROSON i n d u l ó
társasházban 65, 74, 78,
105 n m - e s lakások és g a rázsok m é g leköthetők. 2 0 383-53-85,
62/421-032,
8.00-16.00-ig.
(Szeged)

2002. II. félévi
tanfolyamai

KÖZVETLENÜL
A GYÁRTÓTÓL,
TERMELÓI ÁRON

• SZAMOS utcában 1,5-es
tégla,
padlófűtéses
lakás
4.700.000. Tel.: 486-203.
(Szeged) (14513241)

• SZÖREGEN, 3 szobás
ház tetőtér felé bővítési e n gedéllyel. 14.800000. Tel.:
486-203. (14513271)

vonzáskörzetében

Gratulálunk

Anyu,

Magánház

• SZEGEDEN és környékén
magánházat
vagy
lakást
keresek 1.000 000-tól. 3 0 297-8741, Karizs. (14411091)

(14512813)

• ÁTÍRÁS l e g g y o r s a b b a n ,
biztosításkölés 9.30-15.30ig Füredi 9/B. 62-426^464
(Szeged) (14512097)

is)

AJTÓ - ABLAK

(13904079)

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY ÉS FÖLD

Autó

M FORD Sierrá 1.6. 2 éves
műszakival sürgősen eladó
Érd 0 6 - 3 0 / 3 0 3 - 2 2 - 3 6 , e s te Csanádpalota. (14512923)

(14512344)

:A
ABC
BC m
melli
ellett)

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

8

• SZILLÉRIN, VIII. emeleti
1,5-es,
4.300.000.
Tel.:
486-203. (Szeged) (14513259)

Játék

NONSTOP
RULETT

4 3 1 - 4 2 2 . (14512660)

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62/541-410 (14410762)

• BETÉTI társaság v í z - ,
gáz-,
központifűtés-szerelőket, lakatosokat felvesz
06-20/428-1671.
(Szeged)

( ü z e n e t r ö g z í t ő

Nyitva: H.-Cs.: 8 - 1 1 , 1 5 - 1 8

területet
3

(14613406)

Holdog

VÁGÓKACSA
VÁSÁR

legelő vagy szántó művelési ágú

(14411353)

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

mőkörömépítő
Bútor

4

0 6 - 6 0 - 4 5 3 - 6 6 0 (14513332)

• ÜZLETKÖTŐT keresünk
ipari Iisztttó—lertötienítö s z e rek értékesítésére. Gyakorlat,
érettségi.
gépkocsi
előny Jelentkezni életrajzzal,
faxra:
42/420-067

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

(14513206)

Társközvetítés

TELEFONOS

Apró börze

• KŐMŰVES mellé s e g é d munkásokat
és
burkolót
felveszek. 06-20/9669-592,
Szeged. (14512766)

Elveszett

2

NONSTOP

0 0 5 . (14513210)

Egéezeégügy

1

KEDD, 2002. AUGUSZTUS 13.

- H I R D E T É S -

munkatársakat
keresünk
Hódmezővásárhely
területére.

A meglévő árukészletei ikciói
darabáron értékesitjíh.
M Á I CSAK Í Z Á 4 H U Á l LÉTEZIK NÁLUNK.
LE N E

M A R A D J O N

(ím: Szeged, Fekete sas u. 28. (A Tiszanetnél, az U házban)
Nyitva: H.-P.: 9-18, Szo.: 9-12

Vállalkozói i g a z o l v á n y előny.

R Ö L A !

Érdeklődni

06/30/998-7375

KEDD, 2002. AUGUSZTUS 13.

*

ÉLELMISZERS z e g e d , Vásárhelyi P.^u. 3-5.

iS5 S
£

<<
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£ £
£ S
=
5 s
•a
©

•2

1890,-

(378/kg)

5 kg olaszos alapkrém (UNIVER) 3210.-

(642/kg)

5 kg Cavalcad ételízesítő

3210.-

5 kg majonéz (UNIVER)

£

4050 g csemegeuborka 12-14 cm

439,- (108/kg)

4250 g vegyesbelőtt

769,- (181/kg)

1 kg ömlesztett. 4 tojásos tészta

250,-

(250/kg)

4250 g magozott meggybefőtt

1290.- (303/kg)

4000 g darabolt gomba

1190,- (298/kg)

T e l . : 478-290. N y i t v a : H.-P.: 6 . 3 0 - 1 8 - i g . S z o . : 6 . 3 0 - 1 3 - i g .

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Lelked, mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes
szemünk már soha nem talál, de tudjuk,
hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
MOLNÁR JÓZSEF
a Délmagyarország Lapkiadó volt dolgozója, életének 76. évében elhunyt. Temetése 2002. augusztus 14-én, szerdán, 12 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából. Érte gyászmisét a temetés napján
8 órakor a rókusi templomban tartunk.
Gyászoló családja
„Csak értetek éltem szívvel és erőmmel,
szeressétek egymást, ha én már nem élek!"
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szeretT

tünk,

LELE JÓZSEFNÉ
IGAZ TERÉZIA,
Deszk, Felszabadulás u. 60. szám alatti
lakos 82 éves korában hosszú, türelemmel
viselt betegség után elhunyt. Temetése
2002. augusztus 14-én, 14 órakor lesz a
Deszki temetőben. Gyászmise 13 órakor a deszki katolikus templomban.
Gyászoló gyermekeid, testvéreid, unokáid és dédunokáid
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN
emeritus professzor, akadémiai doktor,

a szervezéstudomány és alkotmányjog-tudomány

Európa-hírű tudósa
2002. augusztus 2-án elhunyt. Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara saját halottjának tekinti. Temetése 2002.
augusztus 16-án, (pénteken) 14 órakor lesz a makói református
Ótemetőben.
Táviratcím: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Dékáni Hivatal, 6720 Szeged, Tisza Lajos kit. 54.
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. SZOKOLAI ISTVÁN
életének 77. évében elhunyt. Búcsúztatása augusztus 15-én, 15
órakor a Dugonics temető urnafalától lesz.
014513439
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
NAGY JÁNOSNÉ
BALOGH JOLÁN
83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása augusztus 15-én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
RÉVÉSZ PÁL,
ópusztaszeri lakos 59 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 13-án, 14 órakor lesz a Kisteleki temetőben.
014613410
Gyászoló család

Szomorú szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a meg*
jelenés előtti munkanapén
9 őréig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

2002. július 13-án, 59 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Kérésére családi körben
vettünk búcsút tőle augusztus 9én, a Belvárosi temetőben. Ezúton köszönjük meg a barátok, jó
ismerősök részvétét és együttérzését. Emlékét szívünkben
megőrizzük.
HI4AI4411
Gyászoló család

ni 441 ,1441

a 18-as választókerület (Belváros) képviselője
fogadóórát tart 15.00-16.30-ig
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
(Széchenyi tér 11. fszt.)

(642/kg)

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:
Törzsvásárlói
-4%
kortya az Lakossági törzsvásárlói kártyára
üzletben
Kéreskedői
törzsvásárlói
kártyára
8%
valtható

™

2002. augusztus 14-én, szerdán:
- dr. VÁNYAI ÉVA alpolgármester,

(199/kg)

'

BERTALAN SÁNDORNÉ
MELLEN MÁRIA
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SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI:

RAKTÁRHÁZ KFT.

GASZTRONÓMIAI AJÁNLATUNK
2490,10.7 kg vödrös ketchup

H I R D E T E

SZEGEDI VIZMU RT.
0RIASI KEDVEZMENY!FELKÍNÁL AMEGVÉTELRE
ÁRVERÉS ÚTJÁN:
- 1 dó Renault Kangoo 1.9 0 típusú. 1999-es
évjáratú, törött felépítményű tehergépjárművet
lejárt műszakival

PygGÖNYVÁSAR
I. osztályú német ós m a g y a r

- 1 dó Renault Laguna RXt 1.9,1998-as évjáratú
személygépkocsit 2004 szeptemberig érvényes
műszakival

FÜGGÖNYÖK Ü
A város legnagyobb választékával

-1 db Volkswagen USincro Z.dBtipusú, 1994-

már 10 i v e o tálegyháziaktál.

es évjáratú tehergépkocsit 2002. szeptemberig
érvényes műszakival

SZEGED, Ifjúsági Ház
fFeisőtiszapart 2.)

aug. 14-én (szerda) 9-16 áráig.

r

" A z e l é g e d e t t vevő v i s s z a t é r ! *
Ön járt már nálunk?

Az árverés időpontja: 2002. augusztus 26., 10.00
óra. Helyszín: a Szegedi Vízmű Rt. Kátay telepe.
Szeged. Kátay u. 21. Érdeklődni: munkaidőben
a 62/554-738 vagy a 06-20/344-5006 telefonszámon lehet. Gát István gépjárműűzem-vezetönél.

014513218

A kiválasztottak képzése országosan elismert és ingyenes.
Fényképes önéletrajzát, ill. motivációs levelét „Hosszú távú, biztos
munka 014513213" jeligére várjuk a Sajtóházba.

Az SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
(Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) pályázatot hirdet
a Szeged, Dr. Boross József u. 24. szám alatti ingatlanán
lévő épületek vállalkozásban történő bontására.
A bemutatás időpontja:
Szeged, Dr. Boross József u. 24., 2002. augusztus 15., 11 óra. 5
Érdeklődni: az SZTE GMF műszaki főosztályán, 8-13 óráig a 62544-433 telefonon, vagy személyesen a Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
I. em. 118. sz. szobában. A pályázatok beadásának határideje: 2002.
augusztus 21., 10 óra. A pályázatok bontása a fenti időpontban,
a műszaki főosztályon (Szeged, Tisza Lajos krt. 107.1. em. 113.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MUNKATARSAKAT
KERESÜNK
MIN. ÉRETTSÉGIVEL, KIEMELT BÉREZÉSSEL,
GYORS KARRIERLEHETŐSÉGGEL
Feladat: n gyermekek jövőjének finanszírozása • nyugdíjfinanszírozás • lakásfinanszírozás • vállalati-csoportos
konstrukciók • egyéb befektetéshez kapcsolt megtakarítási
programok • egyéb speciális hitelkonstrukciók értékesítése.

Köszönetet mondunk a Szegedi
I. Belklinika és Belgyógyászati Intenzív Osztály valamennyi orvosának és ápolójának, akik drága
halottunk
BERTALAN SÁNDORNÉ
gyógyulásáért, életéért folytatott
küzdelmében mellette álltak, segítettek.
014613414
Gyászoló család
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak, akik szeretett feleségem,
LAKÓ LÁSZLÓNÉ
SZÉP ILONA
búcsúztatásán részt vettek, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló férje
nuti uip

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik írásban, szóban és a
temetésen személyes megjelenésükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban, drága halottunk
RAFFAI JÁNOSNÉ
elhunyta alkalmából.
A gyászoló
család
0/
441441 117(4

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
FORRÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
014512671
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
LÁZÁR ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
014513089
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk
ID. GAZDAG JÁNOS
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
oi46i339i
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket
DR. MÁRIAFÖLDI
MÁRTONT
utolsó útjára elkísérték.
014613393
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon
rokonnak, barátnak, szomszédnak, akik szerettünket,
HONGMANYNÉ
FEHÉR ERIKÁT
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló férje és gyermekei
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
GONDA JÓZSEF
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
014512762 Gyászoló család, Algyö

MEGEMLEKEZES
Sírhalmod mellé halkan lépek. Csak csókomat teszem fejfádra. Azt is
lemossa könnyem árja. Ez 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 szerényen. Nézem a csillagot odafenn az égen. Egyszer találkozunk odalenn
a mélyben. Álmodtál egy jövőt, jót és szépet. De a halál kegyetlen volt,
mindent összetépett.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szerető élettársamra
ID. BÁRÁNYI ISTVÁNRA.
Szerető élettársad, Pircsi

GYÁSZHÍR
„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk,
könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert a szívünkben örökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk
NAGY LÁSZLÓ
Hmv.-hely, Jókai u. 42. szám alatti lakos 2002. augusztus 5-én, súlyos
betegségben elhunyt. 2002. augusztus 9-én kérésére csendben, családi
körben eltemettük.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a
küldött táviratokat, leveleket, telefonokat. Külön mondunk köszönetet
a temetést végző kft. dolgozóinak a precíz munkájukért és a búcsúztatónak a szép beszédért.
014613363
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV FÁRI SÁNDORNÉ
HÉJJÁ MÁRLA
életének 83. évében elhunyt. A
római katolikus temetőben családja és ismerősei körében csendben eltemettük.
Gyászoló család,
014512943
Hódmezővásárhely

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa
és rokon,
KRISTÓ MÁTÉ,
Hódmezővásárhely, Árpád u. 4.
szám alatti lakos 76 éves korában
elhunyt. Temetése augusztus 14én, fél 11 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
014513329
A gyászoló család

„Váratlanul ért halálod, búcsú
nélkül mentél el. Aludd szépen
örök álmod. Soha nem felejtünk
el."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ŐZE ANTAL,
Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 4. szám alatti lakos szíve
55 éves korában megszűnt dobogni. Temetése augusztus 16án, 9 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló gyermekei
oi45i33io és testvére családjával

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BALOGH ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
vásárhelyi szociális otthon dolgozóinak, a volt lakótársaknak a
segítségért, és az Erzsébet Kórház Belgyógyászat dolgozóinak
fáradozásáért.
oi45i2S25

G y á s z o l ó család

MEGEMLEKEZES
„Lelked, mint fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes
szemünk már soha nem talál. De tudjuk,
hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben létezel."
Soha el nem múfó fájdalommal emlékezünk

SZENTES
GYÁSZHÍR

GAJDA ANDRÁS
„,Nem hal meg, akit eltemetnek, csak az, akit elfelednek."
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
ÖZVTÜLKÖS JÓZSEFNÉ
NAGYPÁL VIKTÓRIA
szülésznő, Szentes, Apponyi téri lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 14-én, szerdán, 14 órakor lesz a szentesi Kálvána temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes

41144 4414

t
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BENKŐ LÁSZLÓ,

Szentes, Óbestertelep 36. szám
alatti lakos 47 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 15én, csütörtökön, 14 órakor lesz a
szentesi Kálvária temető ravatalozójából a görögkeleti temetőben.
Gyászoló családja, Szentes
linm.1.127

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÚJSZÁSZ1 MIHÁLYNÉ
SZÖRFI MAGDOLNA
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk háziorvosának lelkiismeretes munkájáért.
Gyászoló család,
oi45i333i
Szentes, Csongrád

halálának 3. évfordulóján.
oi45i3io6
Szerető szülei, testvérei

MAK0
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Élete nem volt más, csak munka és fájdalom. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. Hisz a halál csak addig fáj, míg van kinek fájjon! Ha
majd fájó szívem megszűnik dobogni, hozzád visznek, melléd tesznek
pihenni."
Hálás szívvel mondunk köszönetet, akik drága férjem, édesapa, testvér;
rokon,
FODOR LÁSZLÓ
baleseténél segítségére siettek és értesítette a hatóságokat, orvost, rendőrt, tűzoltókat, és a mentésben segítőket. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, bánatunkban osztoztak Megköszönjük az utcabeliek koszorúit és a szép virágokat. Köszönjük a szívhez szóló búcsúztatást és a temetési kft. közreműködését és Julika által készített virágokért.
oi46i3385
Bánatos felesége és gyászoló családja

T
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München, az aranyváros

Főszerepben
a mastersek

ATLÉTIKA

úk, C4: 2. Kiss István, Gasztány
Richárd, Daróczi, Csúri Lehel.
IV. kcs., fiúk, C2: 2. Ződi L., Lédeczi. IV. kcs., leányok, K2: 5.
Gál, Szabó. Serdülök, nők, V-VI.
kcs., K4: 5. Almási Piroska, Mucsi Kata, Gál Tímea, Németh
Alena. Férfiak, VI. kcs., C2: 2.
Csurka Zsolt, Szuhai Imre, 6.
Ződi Gábor, Harangozó Zsolt. V
kcs., fiúk, C2: 4. Szegedi, Laudisz. V-VL kcs., férfiak, C4: 3.
Kovács Ádám, Szegedi, Laudisz,
Csúri Attila. Nők, VI. kcs., K2: 4.
Almási, Mucsi. Masters, férfiak,
22-24 évesek, KI: 2. Sadler Béla,
3. Czeglédi Gábor. K2: 2. Sadler,
Czeglédi. 50-54 évesek, férfiak,
KI: 3. Király Zoltán, 4. Dervarics
Attila. K2: 3. id. Sadler, Dervarics, 4. Király, Kiss László. C l : 1.
Szénási András. 5 5 - 5 9 évesek,
férfiak, KI: 3. Bozsó Tibor, 5. id.
Sadler Béla. 40-44 évesek, férfiak, K2: 1. Osgyáni Sándor, Császár Ferenc, 4. Tóth László, Németh László. 45-49 évesek, férfiak, K2: 3. dr. Lőrinczy György,
Gaál Ferenc. 35-44 évesek, férfiak, K4: 1. dr. Lőrinczy, Gaál, Osgyáni, Szabó II. Gábor, 3. Gombos Tibor, Császár Ferenc, Tóth
László, Németh László. 5 0 - 8 9
évesek, férfiak, C2: 1. Schreiter
László, Szénási. 45-49
évesek,
mix, K2: 1. Kopasz Péter, Demeter Irén. 50-89 évesek, mix, K2:

KAJAK-KENU
A szakmai célkitűzést - 1-2
érem, 18-20 pont - túlszárnyalva szerepeltek a magyarok a
müncheni atlétikai Európa-bajnokságon. A diszkoszvető Fazekas Róbert és a kalapácsvető
Annus Adrián győzött, a távolugró Vaszi Tünde harmadik
lett, három versenyző végzett a
negyedik, egy-egy az ötödik és
hatodik helyen.
- Az olimpiai pontokat tekintve
eggyel többet, 28-at szereztünk,
mint négy éve Budapesten, a
szintén nagyon sikeresnek minősíthető Európa-bajnokságon értékelt az MTI-nek Mérei László szakmai igazgató. - A 30 tagú
csapat kétharmada hozta a várt
eredményt, ami jónak számít, s
minden szakágban volt döntősünk. A négyéves program első
fontos állomását jelentette München, tavaly az edmontoni vb
után csak a sebeket nyalogattuk.
Az alapok, azt hiszem, megvannak, kedvező a kilátásunk arra,
hogy a 2004-es athéni olimpián
nagy és eredményes csapattal vegyünk részt.
A magyarok az Eb éremtáblázatán a 47 ország közül az előkelő kilencedik helyen zártak, többek között megelőzve Lengyelországot, Romániát és Olaszországot. Az 1-8. helyezetteket értékelő pontszámításban 11. lett a válogatott, ami szintén figyelemre
méltó az egyre erősebb konkurencia közepette, ugyanis 29
nemzet szerzett érmet, közülük
16 aranyat is.
Babinyecz lózsef szakmai menedzser úgy véli, a mostani szereplés bizonyítja, hogy nem szabad leírni azokat az atlétákat,
akik egy-egy világversenyen eset-

Velencén rendezték meg a gyermek, kölyök, serdülő és masters
korosztályok kajak-kenu országos bajnokságát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Meglepetésre a török Sureyya Ayhan legyőzte az 1500 méteres síkfutás nagy favoritját, a román Gabriella

Szabót.

Fotó: MT1/AP Thomas

leg nem szállítják a tőlük remélt
eredményt.
- Tavaly Edmontonban a most
aranyérmes Fazekas és Annus is,
mondhatni, leszerepelt - nyilatkozott Babinyecz. - Hétköznapiasan szólva, azt a lovat kell etetni, amelyik húz, még ha néha
botlik is. Sok számban tíz-tizenkét éremesélyes indul, kevésen
múlik, hogy valaki negyedik vagy
nyolcadik lesz. Természetesen
sokszor szubjektív szempontok
döntenek, de bízni kell a versenyzőkben. Az 5000-cs Csillag
Balázs például szint nélkül utazhatott az Eb-re, harcolni is kellett a csapatba kerüléséért, de

megérte, mert a hetedik helyen
végzett. Úgy gondolom, Athénra
tekintve a mostani döntősök kétszeresével lehet számolni a kiemelten támogatandó atlétákat
illetően, hiszen például a vb-negyedik tízpróbázó Zsivoczky Attila sérülése, míg a szegedi származású utánpótlás Európa-bajnok Szentgyörgyi Katalin autóbalesete miatt nem vett részt az
Eb-n.
Münchenben egy kontinenscsúcs [Paula Radcliffe, 10 ezer m,
30:01.09 p) és 11 Eb-rekord született. Tény viszont, hogy sok
volt az úgynevezett lyukas szám,
amelyben a színvonal nem érte

Kienzle

el egy valóban rangos világversenyét.
- Biztató lehet, hogy ez nem
vonatkozik azokra, amelyikben a
magyarok jól szerepeltek - tette
hozzá Mérei László. - Férfi kalapácsvetésben és diszkoszvetésben csak egy-egy tengerentúli
versenyző kerülhet képbe, a világ
élvonalát az európaiak alkotják.
Mérei kiemelte, egyértelmű
pozitív visszhangot váltott ki a
versenyzők körében, hogy az Európa-bajnokságot a helyszínen
szurkolták végig az ifjúsági válogatott tagjai, akik a viadalok
után találkozhattak is példaképeikkel.

Szentesen újraéled az atlétika?
Szentesen hosszú idő után, úgy
tűnik, újjáéled az atlétika. Ezúttal egy fiatal szakember, Merza Sándor vállalta magára a
szervezés nehéz feladatát.
Szentesen
1963.
november
11 -én alakult meg a Vízmű SK
atlétikai szakosztálya. Az ezt
megelőző időszakban is létezett
atlétikai élet, elsősorban az iskolák testnevelési óráinak tananyagaként. Komoly, Szenteshez kötődő országos szintű eredményekről az 1940-es évek végétől
találhatóak adatok. Ekkor túnt
fel Szécsényi József, a Horváth
Mihály Gimnázium diákjaként,
majd 1957-1963 között tanára
is volt az intézménynek és kiemelkedő eredményeket produkált. Tanítványa volt Tégla Ferenc, aki három olimpián (1968
Mexikó, 1972 München, 1976

Montreal) szerepelt. Az ilyen
kvalitású versenyzők számára
felnőtt korban a város nem tudta
biztosítani a fejlődésükhöz szükséges körülményeket, így ők Budapestre költöztek. Szentesnek
maradt az utánpótlás-nevelés a
már említett Vízmű SK keretein
belül. A nevelő munka Pusztai
József, Ludányi Mihály és Vindisch Lajos irányításával folyt.
1966-ban került a városba dr.
Csiky László és felesége, akik először versenyzőként, majd a dobószámok edzőiként tették le
névjegyüket. 1970-1975 .között
a dobók csoportjában kialakult
egy olyan ütőképes mag, amelynek tagjai az utánpótlásban sorra
halmozták a magyar bajnoki érmeket és a dobogós helyezéseket.
Ezt a korszakot nyugodtan nevezhetjük a szentesi atlétika
aranykorának. 1979-től 17 éven

át Kozma András volt a sportág
mindenese. A Vízmű SK megszűnése után az atlétika Klauzál
DSE-hez került. A támogatottság
csökkenése miatt egyre kevesebben vállalják a sportágban való
szereplést, amely már évek óta
vegetál. A napokban elsétálva a
sportpálya mellett, örömmel láttam, hogy ismét akadt egy fiatalember Merza Sándor, aki megpróbálkozik az atlétika újraélesztésével.
- Harminchárom éves vagyok
és gépszerelőként dolgozom a
Hungerit Rt.-nél - kezdte bemutatkozását Merza Sándor - , valamikor magam is atletizáltam.
Ezért gondoltam, hogy felvállalom ezt a sportot, ráadásul hoszszú idő óta senki sem foglalkozott vele. Az iskolai versenyeken
sok ügyes gyereket láttam, és
ezért határoztam el, megpróbá-

SZIN

lom talpra állítani a szentesi atlétikát. Nagy kihívás, de ha jönnek az eredmények, a sikerek,
akkor megéri. A vakáció alatt
tíz-tizenketten járnak az edzésre,
iskolaidőben viszont húsz-huszonöt gyerekkel dolgozom, akik
a Klauzál, a Koszta és a Kiss Bálint Általános Iskola diákjai.
A kicsikkel futó és ugrószámokat gyakoroltat Merza, míg
a gerely és a diszkosz szerhiány
miatt nincs a palettán. A mostani tanítványok egy év alatt
„felpöröghetnek" olyan szintre,
hogy megállják helyüket a versenyeken; a serdülök augusztus
végén be is mutatkoznak, míg a
gyermekküzdelmek
szeptemberben kezdődnek. A nyári vakáció alatt heti négy, iskolaidőben heti két edzés tart a fiatal
szakember.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

Az eseményen a Démász-Szegedi VE népes küldöttséggel képviselte magát. A kölyök korcsoportban kétezren és ezren is született egy-egy aranyérem, mint
ahogy a gyermekeknél, a leghosszabb távon szintén. A masters generáció szállította a legtöbb elsőséget, ugyanis a már
nem aktív kajak-kenusok a
22-től a 89 évesekig összesen kilenc aranyéremmel térhetett haza. Osgyáni Sándor a csapathajókban, párosban és négyesben
négy kajakos, míg Szénási András három kenus számot nyert.
A Démász-Szegedi VE versenyzőinek eredményei, 2000 m,
gyermekek, II. kcs., fiúk, K2: 2.
Ágoston Gábor, Bodor Attila.
/-//. kcs., fiúk, TC4: 3. Kövesdi
Máté, Ződi Adrián, Papp Gábor,
Krisztin László. /-//. kcs., fiúk,
PC2: 1. Buchholcz Balázs, Káli
Lajos, 2. Domonkos Gábor,
Kontraszti László. I. kcs., fiúk,
MK1: 5. Császár Gergely. Kölykök, III. kcs., fiúk, K4: 5. Ágoston Attila, Tóth Ferenc, Tóth
Milán, Farkas Balázs. IV. kcs., fiúk, Cl: 1. Juhász Norbert. IV.
kcs., leányok, K4: 3. Gál Noémi,
Szabó Gabriella, Daróczi Krisztina, Farkas Zsuzsanna. Serdülök,
V-Vl. kcs., férfiak, K4: 5. Temesvári László, Ágoston Péter, Petrovics Máté, Márton András. V.
kcs., férfiak, C2: 4. Kiss Gergely,
Kovács Ádám.
1000 m, kölykök, IV. korcsoport, fiúk, Cl: 2. Juhász, 6. Daróczi Barnabás. C2: 1. Ződi László, Lédeczi Péter. Serdülők, férfiak, VI. kcs., Cl: 5. Ződi Tamás.
C2: 2. Csurka Zsolt, Ződi T.
V-VL kcs., C4: 4. Kovács Ádám,
Kiss Gergely, Szegedi Zsolt, Laudisz Gergő.
500 m, kölykök, II1-IV. kcs., fi-

Frentzen helyett
Alonso indul
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OPF.RETTGÁLA
J ö n - e v e l e m , n a c c s á d , s h i m m y t járni..."
Kálmán Imre születésének 120. évfordulója is lehetne az
apropója a Szegedi Szabadtéri Játékok Operettgálájának.
Azonban mi ennél jóval többet: a m ű f a j egész kavalkádjat kínáljuk operettszerelö k ö z ö n s é g ü n k n e k . Kálmán Imre, J o h a n n Strauss, Lehár Ferenc örökzöld dallamai csendülnek fel a műfaj legismertebb é s legsikeresebb sztárjainak előadásában.
Fellépnek: Balázs Péter. Oszvald Marika,
Csere
László, Kalocsai Zsuzsa, Berkes János,
Teremi
Trixi, Virdgh József, Bálik Szilvia, Vajda Júlia,
Kovácsházi
István, Benkóczy
Zoltán,
Bozsó
József. Rendező: Halasi
Imre.

2002. augusztus 18-án, 21 órakor:
100 Tagú Cigányzenekar, Bohan Markovié
Orkestar
A 100 Tagú Cigányzenekar muzsikálásának különlegessége
a cigányzenéi hagyományokon alapuló cigány habitus
bemutatása. A cigányzene virtuozitása, a magyar népzenei
hagyományok felcsillanlása igazi élményt nyújt.

Felragyognak

a fények!

SZ1NFO: 2002. augusztus 20-án, 21 órakor:

UKRÁN V I R S K Y
TÁNCEGYÜTTES
Az u k r á n Virsky t á n c e g y ü t t e s e l ő a d á s a i m p o z á n s ,
lenyűgöző é s soha el nem felejthető élményt fog nyújtani
azoknak, akik a Dóm téren kívánnak az augusztus 20-i
ü n n e p n e k hódolni.
Sokan emlegetik m é g ma is a Mojszejev Együttes
felejthetetlen magyarországi fellépéseit. Bár a társulat
m é g ma is létezik, szinte elfogadott ténynek számít, hogy
hegemóniáját átvette az ukrán Virsky Balett. J a p á n és
amerikai t u r n é után most a s z e g e d i D ó m téren
g y ö n y ö r k ö d h e t a n é z ő a 100 táncost é s a hatvanfős
z e n e k a r t f e l v o n u l t a t ó , k á p r á z a t o s , folklorisztikus
táncelőadásban.
www.szabadterijalekok.szeged.hu

Szegedi Szabadtéri

Játékok

megunta az istálló folyamatos
anyagi gondjai miatti bizonytalanságot. Frentzen tavaly került a Jordán-Hondától az azóta már megszűnt Prost csapathoz, majd az Arrowshoz.
Alonso egyelőre csak a harmadik
számú pilótája a Renault-nak, jövőre azonban már az angol fenson
Button helyett versenyezhet majd.
Ha a spanyol megállapodik, akkor
a Magyar GP-t követő négy viadalon is rajthoz áll.

FORMA-1
Internetes hírforrások szerint
vasárnap a jelenleg a Renault
tesztpilótájaként tevékenykedő
spanyol Fernando Alonso indul
Heinz-Harald Frentzen helyett
az Arrows csapatban a Form a - l - e s Magyar Nagydíjon.
A rutinos német pilóta augusztus
2-án bontott szerződést, mivel

SZEGE0I NEMZETI SZlN
A Boban Markovié Orkestar Szerbiában t ö b b mint 10
éve a l e g n é p s z e r ű b b rezesbanda. Ezt a népszerűséget
elsősorban a guesai fúvóstalálkozón szerzett díjaknak
köszönhetik, mivel ott az. igazi győzni, mivel általában 40
zenekar közül kerül ki a legjobb. F. sikereket csak tetézte,
h o g y részt vehetett az l l n d e r g r o u n d é s az Arizonai
álmodozók c. Kusturica-filmekben is, mint zeneszerző
Gorán Bregoviccal közösen.

1. Bendik Mariann, Bozsó Tibor.
200 m, masters, 22-24 évesek,
férfiak, KI: 2. Czeglédi. K2: Sadler, Czeglédi. 45-49 évesek, férfiak, KI: 2. dr. Lőrinczy. K2: 3. Király, G. Szabó László. 5 5 - 5 9 évesek, férfiak, KI: 2. Bozsó. 40-44
évesek, férfiak, K2: 2. Gaál, Osgyáni. K4: 1. Gaál, Osgyáni, Lőrinczy, Kovács,-3. Németh, Tóth
L., Császár, Gombos. 50-54 évesek, férfiak, Cl: 1. Szénási. K2:
2. Dervarics, id. Sadler. 50-89
évesek, nők, K2: 1. Bendik, Farkas Éva. Férfiak, C2: 2. Szénási,
Schreiter. Mix, K2: 3. Bendik, Kis
László. 35-44 évesek, mix, K4:1.
Osgyáni, Gaál, Demeter, Zsigmond Zsóka.
A versenyzők felkészítői: Kerek
Csaba, Czeglédi Gábor, Jároli Jenöné,
Kása Ferenc,
Kovács
László.
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6720 Szeged,Tisza L. krt. 58. Tel /fax: 62/548-465 62/548-466
1024
1065
7621
9400
9022

9700
8000
3525
4400
4024

B u d a p e s t . Retek u. 10.
Budapest, Podmaniczky u. 4.
Pécs, Kazinczy u. 3.
Sopron, Ötvös u. 6.
Győr, Schweidel u. 15.

Szombathely. Aréna u. 4
Székesfehérvár. Ady E. u. 2.
Miskolc. Szentpáli u. 11.
Nyíregyltéza, Szarvas u. 14
Debrecen, Szent A. u. 55.

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.30 órélg pénteken 8.30-13 őréig
www.pills-invest.hu
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HOZAM
1 havi kamatozás

Augusztus 19-én, hétfőn irodánk zárva lesz.
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Az
összes
jegy
elfogyott
A malac és a mez
„Apa, szeretnék egy Ronaldós mezt!" Azt hiszem, az ehhez hasonló kívánságok ismerősek lehetnek a magyar családokban. A
labdarúgó-világbajnokság láza, a külföldi focisták zseniális játéka
továbbra is elbűvöli csemetéinket, akik közül többen előszeretettel kérnek ajándékba a sztárokéhoz hasonló dresszt.
Horvátországban nagyon más a helyzet. Persze Beckham, Rivaldo, Zidane, Del Piero ott is nagymenőnek számít, azonban az
általuk viselt ruhadatab mását nem lehet oly nagy számban felfedezni. Azonban a Boksics, a Süket, a Proszinecski, a Vlaovics által
hordott mezek óriási népszerűségnek
örvendenek. Még úgy is,
hogy a szomszédaink nem alkottak maradandót a vb-n. Őket ez
kevésbé érdekli, ugyanúgy imádják a kedvenceket. A strandon, a
kávézóban, a boltban, a hajón és az utcán mindig találunk olyan
fiatalt, aki a nemzeti együttes szerelésében feszít.
A legfurcsább esettel Eszék környékén találkoztam. Egy tíz év
körüli srác este felé éppen haza tartott. Kezében egy pálca volt,
amivel a mezőről terelte házukhoz a malacot. Szépen, 'komótosan haladtak, a jószág sokszor nem engedelmeskedett,
meg-meg
állt. Ekkor a kisfiú jobb belsővel segítette az állatot a helyes irány
megtartásában, gyorsan tudatta vele: ne térjen le a megszokott
útról. Nem is mert sokat ellenkezni a jó húsban lévő malac. Lehet. hogy megrettent a látványtól, hiszen a fiúcska horvát mezben feszített. Abban a dresszben, ami ott nagy tekintélynek örvend, mert az emberek még mindig imádják a focit, a válogatott
pedig fontos szerepet tölt be az ország életében.
SÜLI RÓBERT

Horváth marad
VÍZILABDA
Sokáig függőben volt, hogy Horváth Tamás, a Kontavill-Szentesi VK férfi víziiabdacsapatának kapusa hol folytatja a pályafutását. Eldőlt: marad az
anyaegyesületében.
A szentesi vízipólósok fiatal kapusának, Horváth Tamásnak egy
ideig bizonytalan volt a sorsa:
maga sem tudta, hogy a török
Galatasarayban, vagy a Kontavillben folytatja. Nevelő egyesületének tegnap kellett választ adnia.
- Maradok Szentesen - közölte
érdeklődésünkre Horváth Tamás
- , a törökök ugyanis még szeptemberben meg akartak nézni
egy tornán. Addig nem várhattam, nem hozhattam kellemetlen helyzetbe a klubomat, ezért

úgy határoztam: egy évig még
biztos a Kontavillben vízilabdázok. A közvetítő, Gulyás Zoltán
azzal indokolta a „helyszíni
szemlét", hogy látatlanban vásárolt pólóssal korábban már befürödtek. A Galatasaray ettől függetlenül itt lesz a megmérettetésen, megnézhetnek, aztán, ha a
törökök is úgy gondolják egy esztendő múlva visszatérhetünk az
ügyre. Remélem a klubommal sikerül megegyeznem.
Kádár József, a Kontavill-Szentesi VK trénere tőlünk hallotta
először, miszerint Horváth marad:
- Számunkra ez természetesen
öröm; de megértjük, ha Tamás
egy kicsit csalódott, hiszen nagy
lehetőségtől esett el - kommentálta a hírt a szakember. - Vele
stabil lesz hátul a csapatunk, sajátnevelésű pólósainkban mindig is nagyon bíztunk.
I.P.

Megyei helyezések
TAJEKOZODASI FUTÁS
Hétfőn 9 órakor indult a Jonathermál Hungária-kupa tájfutóverseny mezőnye Bócsán. A
változékony időjárás ellenére
42 kategória 1400 versenyzője
állt rajthoz.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A 21 éves korcsoport (a 21-34
évesek) legnehezebb kategóriájában, az elitben huszonkét férfi
próbálta teljesíteni a 12,2 km-es
távot, míg a hölgyeknél huszonhatan vágtak neki a 6,93
km-nek. A magyarok ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, köszönhető talán annak,
hogy hazai pályán jobban kiismerik magukat, mint a külföldiek. Szokol Lajos, a versenybizottság elnöke elégedetten nyilatkozott: - A homokbuckás, ősborókás terep a magyarokat és a külföldieket is egyaránt meglepte,
de kellemes élményekkel értek
célba. Eddig mi is jól vizsgáztunk.
Oláh Katalin (SZVSE verseny-

zője, kétszeres egyéni világbajnok, 27-szeres egyéni magyar
bajnok) sajnálta, hogy nem indulhatott el a viadalon, de az vigasztalja, hogy decemberben
megszületik második gyermeke:
- Sok külföldi versenyen voltam
már, és minden elismerésem a
rendezőké, hiszen a Jonathermál
Hungária-kupa profi szervezés.

A népes és erős mezőnyben a
Csongrád megyei sportolók is
képviseltették magukat. Forrai
M. (Hódmezővásárhelyi
TC,
F21A) az első napon az 1., a másodikon a 3. helyen végzett;
klubtársa Vörös (F21B) az első
napon nyert. Az egyik korelnök,
Csamangó (SZVSE, F75) mindkétszer 3. lett, míg a nehezebb
nyílt kategóriába rajthoz álló Kocsik
győzött. Zsigmond
T.
(SZVSE, N12C) az első napon a
2., a másodikon a 3. helyen ért
célba. Révész (Szegedi Rádiós
Tájfutóklub, F21C) a második
versenynapon 3. lett, akárcsak
Tóth (SZVSE, N10C). Szerencsi
(SZVSE, N14B) tegnap az első,
míg Vígh (HTC, N18B) a második helyet szerezte meg. Az elit
férfimezőnyben rajthoz álló Forrai G. (HTC) hétfőn 5. lett.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)
A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a 32. heti nyeremények a következők. A totóban 13 plusz egy
és 13 találatos szelvény nem volt.
12 találatos szelvény 21 volt, nyereményük egyenként 113 ezer
607 forint. A 11 találatos szelvé-

nyekre 6856, a 10 találatos szelvényekre 1252 forintot fizetnek.
A góltotóban 6 találatos szelvény nem volt. 5 találatos szelvény is mindössze egy volt, nyereménye 104 ezer 495 forint. 4
találatos szelvény 7 volt, nyereményük egyenként 11 ezer 998
forint.

LABDARUGAS
BUDAPEST (MTI)
Kedden és szerdán 16 mérkőzésre kerül sor a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában, a visszavágókat augusztus 27-én és 28-án rendezik.
A párharcok tétje: a csoportmeccsek 1. körébe, vagyis a legjobb 32 közé kerülés.
A
magyar
szurkolók
a
ZTE-Manchester United párharcot várják felfokozott érdeklődéssel, de más pályákon is vonzó csaták lesznek. Az 1999-es
BL-győztes angol együttes mellett ugyanis további sztárcsapatok kezdik meg szereplésüket: a
Bajnokok Ligája tavalyi legjobbja, a Bayern München, valamint
az idei UEFA Kupa-győztes Feyenoord, továbbá a Newcastle United, az AC Milán, a Celtic Glasgow, az FC Barcelona, a Sporting
Lisboa és az Internazionale.
A történetének talán legjelentősebb mérkőzése előtt álló ZTE
hétfőn még hazai környezetben
készült a szerdai, Manchester
United elleni BL-selejtezőre,
kedden viszont már a fővárosba
utazik.
- Délelőtt tartottunk egy tréninget, délutánra pedig pihenőt
kaptak a játékosok - mondta az
MTI-nek Bozsik Péter, a magyar

bajnokcsapat edzője. - Kedden
este hat óra körül érkezünk Budapestre, majd közvetlenül a
manchesteriek után, 20 órakor
gyakorolunk még egyet a meccs
helyszínén, a Puskás Ferenc-stadionban.
A szakember hozzátette: a futballisták bizakodóak, s remélik,
hogy sikerül szoros eredményt
elérniük a világhírű riválissal
szemben.
Elfogyott az összes belépő az
óriási érdeklődéssel várt szerdai
ZTE-M.U. labdarúgó BL-mérkőzésre, s a jegy nélkül maradt csalódott szurkolók egy részét a fővárosban és Zalaegerszegen is a
rendőrségnek kellett megfékeznie.
A Puskás Ferenc-stadionnál
verekedés tört ki, a zalai megyeszékhelyen pedig a klubház előtt
tüntettek a „hoppon maradt"
drukkerek. Sokan azok közül
sem jutottak belépőhöz, akik a
horvát NK Zagreb elleni, második fordulóbeli párharc első, Üllői úti mérkőzésén az esőben ázva biztatták kedvenceiket, majd
saját pénzükön a múlt szerdai
visszavágóra is kiutaztak.
Budapesten négy, Zalaegerszegen kilencezer belépőt árusítottak, míg a vendégszurkolóknak
biztosított jegyek mellett a Manchester United főszponzora, az
egyik hazai mobilszolgáltató 12
ezret vásárolt fel, amelyet előfizetői körében sorsol ki.

A kialakult helyzetre tekintettel
a házigazdák tárgyalásokat kezdtek arról, hogy az aréna lezárt felső
lelátóját megnyitva, több néző láthassa élőben a találkozót.
- Sajnos az erre vonatkozó kezdeményezésünk nem vezetett
eredményre - nyilatkozott az
MTI-nek Lang József, a ZTE elnöke. - Jelenleg úgy tűnik, hogy
csak azok nézhetik meg a helyszínen az összecsapást, akiknek
eddig sikerült jegyhez jutniuk.
Orbán Sándor, a létesítmény
főigazgatója a távirati iroda érdeklődésére azzal indokolta az
elutasító határozatot, hogy a
Puskás-stadion felső karéja balesetveszélyes.
A mérkőzést élőben közvetíti
az RTL Klub televíziós csatorna.
•
Kedden egy, míg csütörtökön
negyven mérkőzést játszanak a
labdarúgó UEFA-kupa selejtezőjében, illetve az Intertotó-kupa döntőjének első körét is ma rendezik.
A mai és csütörtöki UEFA-kupa selejtezőkkel elkezdődik (vagy
inkább folytatódik?) a focinagyüzem. A visszavágókat augusztus 29-én rendezik. A főtáblára
jutásért két magyar együttes harcol: az Újpest mindenképpen
esélyes a feröeri KI Klaksvik ellen, s a bajnokságot három győzelemmel, kapott gól nélkül kezdő
Ferencvárosnak
is
túl
kell(ene) lépnie a ciprusi AEL Limasszolon.

Minden meccsre egy gól
Ottlik Roland lett a megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokság
gólkirálya, s a megkeresések ellenére a továbbiakban is a Kiskundorozsma színeiben ontja a
gólokat.
Harminc meccsen harmincöt találattal végzett a megyei gólvadászok között az élen Ottlik Roland. A Kiskundorozsma 26.
életévében járó támadója már az
előző, megyekettes szezonban is
osztálya legeredményesebb csatára volt, mégpedig 45 góllal. A
csapatváltás sem befolyásolta
azonban abban, hogy egy szinttel
fentebb is feltalálja magát a kapu
előtt.
- Az együttessel ellentétben,
amely az ősszel még az élen állt,
nekem a tavasz sikerült jobban emlékezett vissza Ottlik Roland.
- A 35 gól zömét idén szereztem,
pedig a téli alapozás alatt rengeteg probléma nehezítette a felkészülést. A meló következtében
sosem tudott mindenki ott lenni
az edzésen.
Ottlik elmondta, hogy bár elfogadhatót nyújtott, azért még így
is csak közel hatvanszázalékosan
használta ki a helyzeteit.
- Még tíz-tizenöt gól bennem
maradt - értékelte önmagát a dorozsmai támadó. - Öt meccset
hagytam ki eltiltás és sérülés miatt, és a Szőreg elleni, hazai
meccset kivéve, amikor csak pályára léptem, mindig eredményesnek bizonyultam. Mindöszsze kétszer szereztem egy találkozón három gólt, jól elosztottam tehát a találataimat. Talán
ennek is köszönhető, hogy kerestek magasabb osztályból is,
azonban a munkahelyi elfoglaltságom miatt nem vállalkoztam a
váltásra.
A hét végén megkezdődik az
újabb sorozat, amelyben talán
még keményebb csaták várnak

Négy Csongrád megyei csapat került fel a labdarúgó Magyar Kupa országos táblájára. Az augusztus
14-én rendezendő első körben két
együttes hazai pályán, míg kettő

ELNOKBOL ALLAMFO?
Csüng Mong Jun, a labdarúgószövetség elnöke bejelentette,
hogy az év végén harcba száll a
Koreai
Köztársaság
államfői
posztjáért.
- A világbajnokság után nem
sok időm maradt az előkészületekre, de december 19-én azért
rám is lehet majd szavazni mondta az 50 éves sportdiplomata, aki a FIFA egyik alelnöke.
A vb-rendezés sikerének és a
vendéglátók 4. helyének köszönhetően Csüng rendkívüli népszerűségnek örvend hazájában, s sokan benne látják az - alkotmány
szerint újra nem választható Kim De Dzsung elnök utódját.
EDZŐMECCSEK
Ma két edzőmeccset is játszanak
a megyében. Az NB Il-es FC Szeged és az NB III-as Algyő a szegedi Felső Tisza-parti stadionban,
17.30-tól lép pályára, míg Újszentivánon 18 órától a Szegedi
VSE vendégeskedik. Az SZVSE
Kisteleken szerepelt és Markó,
valamint Bosánszki M. találatával 2-0-ra győzött.
HORGÁSZTILALOM
Augusztus 15. és 18. között a
Szeged melletti Maty-éren evezős országos bajnokságot rendeznek. Ezért a tavon ezeken a napokon horgásztilalom lesz. A továbbiakban semmilyen tilalom
nem akadályozza majd a horgászokat a Maty-éren.
MEGYEHÁRMASOK TORNÁJA
Csengelén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a megyei
III. osztályú labdarúgócsapatok
vándorkupáját. Az elődöntőkben: Csengele-Szank 3-0, Rendőr TE-Opusztaszer 3-1, a 3. fielyért: Ópusztaszer-Szank 0 - 0 ,
11 -esekkel az Ópusztaszer nyert,
a döntőben: Csengele-Rendőr
TE 1-0. A különdíjasok, a legjobb játékos: Túri Zoltán (Csengele), a legjobb kapus: Molnár
Gábor (Rendőr TE), a gólkirály:
Várszegi Richárd (Csengele).
ÚJ NYITVA TARTÁS
A közönségi igényeknek megfelelően megváltozott az újszegedi
sportuszoda nyitvatartási ideje.
Az úszni vágyok hétköznap 5.30
és 20, hét végén 6-tól 20 óráig látogathatják a létesítményt. Az
éjszakai
úszás
mindennap
20.30-tól kezdődik.
KEZDENEK A FIATALOK
A Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztályának 199l-es és
1993-as korosztálya az újszegedi
Kisstadionban augusztus 21-én
kezdi meg a felkészülést.

BIERHOFF, AZ OLASZ
Olaszországban fejezi be pályafutását Olivér Bierhoff, a világbajO t t l i k Roland dorozsmai színekben harmincötször örülhetett noki ezüstérmes német labdarúgólja u t á n az előző szezonban.
Fotó: Miskolczi Róbert gó. A 34 esztendős csatár a napokban ír alá egy idényre a legutóbb 5. helyezett Chievónál,
az olyan gólerős csatárokra, mint meccsen középkezdésre kénysze- miután az AS Monaco nem
hosszabbított vele szerződést.
Ottlik.
riteném az ellenfelet.
- A két deszki játékos, Szőke és
A Kiskundorozsma harmadik
- Biztos vagyok benne, hogy
Födi, valamint a gyálaréti Zsikó helyen zárta az előző szezont, és megegyezünk. A veronai klub az
lehet a legnagyobb riválisom az erre a helyezésre m i n i m u m ké- ideális megoldás számomra új bajnokságban - tekintett már pesnek tartja a csapatát.
mondta a La Gazzetta dello
előre Ottlik. - N e m tudom, mire
- Újra ugyanaz a három gárda Sport című lapnak.
lesz képes a Sándorfalvárói hoz- - rajtunk kívül a Kiszombor és a
Bierhoff, akinek aranygóljával
zánk igazolt Geleta, aki szintén Deszk - küzd majd az érmekért,
1996-ban Európa-bajnokok letversenyben volt a gólkirályi cí- mint legutóbb. Sajnos csak az el- tek a németek, ismételten leszömért. Szerintem megfelelően ső négy-öt együttes képes egy- gezte: ez lesz az utolsó szezonja,
erősítettünk, Geleta mellett az mást körbeverni, a többi gárda jövőre visszavonul.
algyői Adelhardt és a vásárhelyi nem nagyon tud pontot rabolni
Fazekas is az erősségünk lesz, de tőlük. Kivételek persze vannak, NYERTEK AZ EGYETEMISTÁK
kellemes meglepetést okozhat a de ahhoz, hogy az érmekért har- Az egyetemista válogatott jótéKomlósi Baktóból érkezett Erdé- coljunk, nem engedhető meg a konysági mérkőzésen 139-138-ra
lyi is. N e m szoktam ígérgetni, az botlás - fejezte be Ottlik Roland.
legyőzte az észak-amerikai profi koviszont jó lenne, ha az összes
sárlabda-bajnokság csapatát Los
MÁDI JÓZSEF
Angelesben. A gálán a „nagyoknál"
pályára lépett a bajnok Los Angeles
Lakersből Derek Fisher, továbbá
Antoine Walker és Paul Pierce (Boston Celtics), valamint Corey Maggette (Los Angeles Clippers) is.
idegenben játszik. A legnevesebb ri- Dorozsmán (játékvezető: Filus). Az
A 1 4 ezer 758 néző előtt lejátszott
váhst a Kiszombor fogta ki, amely ugyancsak NB Il-es Makó Kiskun- találkozó és az azt megelőző négyaz NB I/B-s Kecskemétet fogadja félegyházára, a Honvédhoz látogat napos program bevételeiből 1,1
16.30-kor (játékvezető: Medo(kezdés: 16.30, játékvezető: Kor- milbó dollárt utaltak át a HIV-vívarszky). A Kiskundorozsma az NB mos), míg az NB III-as MÉH-Szen- russal fertőzött legendás kosaras, a
Il-es Orosházát látja vendégül, ez a tes Szabadszállásra utazik (kezdés: gála főszervezőjének, Magic Johntalálkozó 15.30-kor (!) kezdődik
16.30, játékvezető:NűgyL.).
son alapítványának számlájára.

Szerdán Magyar Kupa-forduló
MUNKATÁRSUNKTÓL

REFLEKTOR
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Fordított Megváltó
Ment. mendegélt Thakács a Balatonban, derekáig
ért a hetek óta csöndes, üvegtiszta víz-, kezében
horgászbot. Balint akart fogni Th., óezüstszín rablóhalat, de csak küszök milliói rajzottak mindenhol - amint haladt, szétnyílt előtte a haltömeg,
mögötte összezárult -, itt-ott gardák csobogtak, liláskék hátú. török kard alakú halak, a tengerben
éppúgy megélnek, mint itt, mellúszóik, akár a
szárny, pikkelyzetük
csillogó;
gardapikkelyekböl
vonták ki a hamis igazgyöngy készítéséhez
szükséges gnaninkristályt (Essence d'Orient) a feldolgozók. nem is olyan rég. - Közömbösen lengett a
szél, lágyan loccsantak a viz-visszaverte,
megsokszorozódott napfényben rákvörösre főtt Thakácson megtörő, apró hullámok. A halványhordó hínármező szélén pirosszárnyú keszegek
iramlottak a vízen hintázó, arany nap-pikkelyek
tükröződésében, hátuk élénkzöld, egészen közel úsztak Thakácshoz (egyiküknek még narancssárga
szemgyürújét is látta Th., mikor a hal pillanatra
oldalát mutatta, egy kagylóhoz dörgölőzve, hogy a
súrlódás leválasszon róla valamely
belékapaszkodott parazitát). Hirtelen halszagú lett a levegő,
sokkal halszagúbb, mint eddig, itt is, ott is csobbanások hallatszottak, pontyhátak emelkedtek ki
a vízből, pontyuszonyok
integettek, „mi folyik
itt.'", kérdezte megrökönyődve-hangosan
Thakács (tőle kilométer-messze
az emberek, a part),
„mi ez'" Békalencsés területre ért, a füszínű lencseszalag hosszú-bosszú
útvonalon
kanyargott
idáig, és ment tovább. Thakács tudta: engedik le a
vizet az sz.-i halastavakból a Balatonba, azzal jön
az úszónövény. A pontyok pedig eszik - nem.

nem a békalencsét, hanem a vele együtt érkező
vízicsigákat (melyek önállóan is fönn tudnak maradni a víz tetején, a felszíni hártyára tapadva,
alulról. Mintha fézus Krisztus fordítva járt volna
egykor a vízen: talppal felszínen, fejjel a mélyben;
talán meg is teszi, ha előre látja, mit hoz a jövendő kétezer év.) „Am akkor már nem Megváltó
lenne a neve. hanem...", gondolta Th. megborzongva, „hanem annak ellenkezője.
Lehet,
hogy... Lehet: ezek közül valamelyik a fordított
Megváltó, a Sátán 1", tette föl a kérdést, feszülten
figyelve a balra csavarodban tornyos házú csigákat, melyek úgy szánkáztak a víztetőn, tapadófelülettel fölfelé, mintha szilárd aljzaton járnának.
Moccanatlan állt Thakács a rajzó küszök között.
- Aztán méterhosszú amur, növényevő óriáshal
tűnt elő a nap-vízragyoj>ásban, s mintha zsinóron
húznák, jött Th. felé. Úszói alig mozdultak, merev-bambán siklott, Jtt fog elmenni mellettem ",
suttogta Thakács, öt lépésnyire járt tőle a hal még rácsszerú pikkelyzete is élesen látszott
aztán Th. moccant egyet, lavórnyi burványlás, érzi
is Thakács a hirtelen sodrást, kéttenyérnyi,
szürke farokúszó csapkod, volt-nincs amur, kavargó
iszapfelhö jelzi nyomát...
Th. még sokáig ment, mendegélt a Balatonban,
horgászbottal a kezében keresve-kutatva,
merre
loccsan az óezüst rabló, a bahn. - De nem locscsant sehol. Csak küszök végtelen szőnyege hullámzott, csak gardák szablyái hasították a szemkápráztató habokat, énekelve, szárnyalva, szirénként jajongva: hamis igazgyöngyük nem, nem
kell senkinek.

India történetében először, három bombayi moziban is bevezették a nyugaton már jól ismert,
szerelmesek részére kitalált dupla üléseket. Ez a konzervatív Indiában azért különösen érdekes,
mert a közvélemény az egymás
kezét fogó párokra is rossz szemmel néz, nemhogy a nyilvánosan
ölelkezőkre. Ám mostantól, ha
elsötétül a moziterem, szabad a
pálya a szerelmeseknek. Semmi
extrémre nem kell gondolni, egyszerűen India történetében először három moziban is kettős
székeket vezettek be a szerelmesek örömére. Az ülések szélesebbek ugyan a szóló széknél, de középen nincs elég hely a karoknak, vagyis ha a szerelmesek kényelmesen akarnak ülni, át kell
ölelniük egymást.

Hangszórós
cirmos
SNEEK (MTI)
Nem mindennapi módon jutott
ki szorult helyzetéből egy elkallódott macska a hollandiai Speek
városában: maga jelentkezett az
ottani mecset hangszóróján keresztül. A cicust feltehetően bezárták a mecsetbe, miután a péntek esti imádság véget ért. Vasárnapra virradó éjszaka azután
kétségbeesett nyávogás hallatszott a hangszóróból, amely rendes körülmények között a hívőket szólítja imádságra. A török
muzsikával elegyedett nyivákolást meglepetten hallgatók közt
volt az elkóborolt macska gazdája is, aki rögtön megismerte kedves háziállatának hangját és riasztotta a rendőrséget. Nem világos, miként helyezte üzembe a
cirmos a hangszórót.

ISTEN ÉLTESSE!
IPOLY
A név alapját a görög hipposz, azaz ló jelentésű szó adja meg. A
hyppolitosz lovászt jelent. Társadalmi kicsengése miatt az őskeresztények szívesen vették fel.
Mai határfolyónk neve jelzi,
hogy régebben eltejedt név lehetett.

Mérkőzés előtt.

Németh

György

karikatúrája

Halál a hullámvasúton Norfolki
gyilkosság

Egy ember meghalt, hárman
megsebesültek a romániai Konstancában egy tengerparti vidámparkban a hullámvasúton történt balesetben. A rendőrség és a
szemtanúk szerint a hullámvasút egyik kocsija eddig ismeretlen
okokból kisiklott, és 300 métert
zuhant.

Egy húszéves fiatalember szörnyethalt, míg három kamasz súlyosan megsebesült. Őket a
konstancai megyei kórházban
ápolják. A hatóságok elfogatási
parancsot adtak ki a vidámpark
cseh állampolgárságú tulajdonosa ellen, és őrizetbe vették a felszerelés karbantartásával és felügyeletével megbízott román
technikust.

Borongós, hűvös, szeles idő

BOMBAY (MTI)

FARKAS CSABA

KONSTANCA (MTI)
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SYDNEY (MTI)
Tömeges
ujjlenyomatvételbe
kezdett az ausztrál rendőrség
Norfolk szigetén, hogy elfogják
azt a gyilkost, aki 150 év óta először követett el ilyen súlyos bűntényt a Bounty lázadói leszármazottainak közösségében. A gyilkosság még márciusban történt,
amikor egy ismeretlen megkéselte a 29 éves ausztrál (anelle Pattont. Holttestét egy műanyag
zsákban egy vízesés mellett rejtették el. Az eset egyik pillanatról a másikra félelemmel és gyanakvással töltötte el a helyieket,
akik eddig nem zárták be házaik
kapuját, sőt, gépkocsijaikban
hagyhatták a slusszkulcsokat is.
A nők biztonságban érezhették
magukat akkor is, ha egyedül jártak-keltek a szigeten. A hatóságok azt a 680 turistát is ellenőrzik, akik a gyilkosság pillanatáNorfolkon tartózkodtak.
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További kilátások
Eleinte folytatódik a jobbára felhős, csapadékos, hűvös idő. A hét második felében
már számíthatunk több-kevesebb napsütésre, de emellett még szórványosan
előfordulhat zápor, néhol zivatar. A hétvégére melegszik az idő.
Péntek

Csütörtök

\MSS\

>

l

ŰMV"
Max:22

Max:24

Max:28°

Min:18

Mln:18°

Mln:16°

Zivatar

Zápor

Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 164 cm (hőfoka 23.8 C°), Csongrádnál 24 cm,
Mindszentnél 94 cm. A Maros Makónál 38 cm.
A Nap kel: 5.37, nyugszik: 20. A Hold kel: 11.15, nyugszik: 22.36.

Dalmáciai sirályok
legszebbeknek, a délszláv háború
előtt pedig a svéd, az angol és a
francia lányok körében volt legnagyobb keletjük. A vallomástevő fokmérője szerint is azonban
rosszabb az idei nyári idegenforgalom, mint a tavalyi volt, mert
idén augusztus elejéig „csak" 11
lánnyal volt dolga, míg tavaly ez
idő alatt tizenhéttel. Pályáján eddig 250 nőt „hódított" meg, egy
valamivel
idősebb
kollégája
azonban kereken ezerrel dicsekedhet. A szakma a lélektanra
épül. A presszókávéra hívás még
a sirály befektetése, de az esti kimenőkön már a lányok fizetik a
számlát.

DUBROVNIK (MTI)
Közmegelégedésre űzik nyaranta
foglalkozásszerűen „mesterségüket" vagy hobbijukat a sirályoknak (galeboknak) nevezett dalmata hösszerelmesek Zárától
(Zadar) Dubrovnikig a Vecernji
üst című zágrábi újság szerint. A
legnagyobb példányszámú horvát napilap egy 16 éves kora óta
sirályoskodó 33 éves dubrovniki
Don Jüan vallomása alapján írta,
hogy az egykori független városköztársaságban, amely 1526-ig
magyar kézen is volt, jelenleg az
orosz nők harapnak rájuk a legjobban és a szlovénokat tartják a

Nyilvános támogató
míg Joao Eusebio edző szerint
nincs benne semmi kivetnivaló:
- Engem egyáltalán nem érdekel,
hogy honnan jön a pénz. A vöröslámpás intézmény havi 20
ezer euóróval járul hozzá a csapat költségeihez és jó szereléséhez.

BRAGANSA (MTI)
Egy nyilvánosház is támogatja a
portugál harmadosztályban szereplő Deportivo de Bragansa labdarúgócsapatát. Jorge Nunes,
Bragansa polgármestere felháborítónak tartja ezt a kooperációt,

Mérhetetlen e világhatalom
t
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Rejtvényünk vízszintes 1., függőleges 6. és 32. számú soraiban
az emberi butaságról szóló aforizma olvasható.
12
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Egyetlen személyét
sem. 13. Érzőszál. 14. Eger egyik fele! 15. Rágtam és nyeltem. 14
17. Pinceszag. 18. Közterület. 20. Égtáj. 22. Nátrium. 23. Csahos.
24. Házhoz szállít. 25. Folyami átkelőhely. 27. Tárgyrag. 28. Idegie
beteg. 30. Török főhivatalnokok címe volt. 32. aaaaa! 34. Hajójavításhoz kialakított medence. 35. Török férfinév. 36. Terem oro- li
szul. 38. Átmérő betűjele. 39. Jótékonykodik. 41. Román terepjáró. 42. Mókus egykori neve. 44. Hivatal, állás régi latin neve. 46.
Idegen perc. 48. Brill a végei nélkül! 49. Testi fenyítést alkalmazunk.
32
FÜGGŐLEGES: 1. A Noszty fiú ... Tót Marival. 2. Pál utcai fiú. 3. Y.
N. 4. Földforgató. 5. Megtartod az információt. 6. A megfejtés 36
második sora. 7. Női név. 8. Nitrogén. 9. Tusázik. 10. Vedeld! 11.
Leonardo röviden. 16. Kanalaz. 19. A körsugár betűjele. 21. Sza- 4}
kajtó. 24. Vízügyi alkotmány. 26. Formailag független, gyakorlatilag egy másiktól függő állam. 28. Ötszáz római számmal. 29. Az 46
alsóshoz hasonló, háromszemélyes kártyajáték. 31. Primitív lábbeli. 32. A megfejtés harmadik sora. 33. Tonhalak sózott ikrája. 49
37. Létezni. 40. Mértékegység. 43. Lakat márkaneve. 44 ...Laké
6
l'ébet. 47. Ősvezér. 50. Magyarország röviden.
Biada! 52. Kiló röviden.
vényünk helyes megfejtése: Ott kell fúrni a deszkát, ahol a legvastagabb.
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Két madár üldögél a tévéantennán. Egyikük keservesen sírdogál
az esemény után.
Eredeti reklámhadjárat. Pókember jelmezbe öltözött férfiak ház- - Ne sírj már! - vigasztalja jNpátartási gázpalackokkal a vállukon sétálnak a thaiföldi Bangkok sik. - Mondom, hogy nőtlen/
belvárosában. A gázüzlet tulajdonosa a forgalom fellendülését vár- gyok. A gyűrűt az oi
O'
ja az Ötlettől.
MTI TelefotrVEPA húzta a lábamra.

Nyertek
A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 32. heti lottónyeremények a következők. Az ötöslottón telitalálatos szelvény nem
volt. A négyesekre egyenként
316 ezer 451, a hármasokra
4738, a kettesekre 460 forintot
fizetnek. A hatoslottón sem volt
telitalálatos szelvény. Az 5 plusz
1 találatos szelvény nyereménye
9 millió 575 ezer 837 forint. Az
ötösökre 368 ezer 301, a négyesekre 6263, a hármasokra 954
forintot fizetnek. Joker telitalálatos szelvény nem volt.

Túlnyomóan borult vagy erősen felhős lesz az ég, és Ismétlődő eső, zápor, néhol
zivatar várható. Gyakorta megerősödik az északnyugati szél.
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