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TÉMÁINKBÓL
VIZ ALATT KÖZEP-EUROPA
Közép-Európában sokfelé árvizek pusztítanak, Ausztriában eddig hat ember halt meg az áradatban, Dél- és Nyugat-Csehországban, illetve Prágában 50 ezer
embert kellett kitelepíteni lakhelyéről. Az újabb dunai árhullám
hazánkban várhatóan eléri a valaha mért legmagasabb szintet.
2. oldal

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

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Szálloda vagy személyszállító hajó lesz a régi gőzös

Öngyilkos
ámoldutó
Dorozsmán

A Szőke Tisza sorsára vár

Születésnapján akart öngyilkos
lenni egy 26 éves férfi Kiskundorozsmán, a járókelők vágták
le a kötélről. Az öngyilkosjelölt
ezután ámokfutásba kezdett.

KEMÉNY DÉNES VADÁSZIK
Kemény Dénes olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó Vásárhelyre jár vadászni. A szövetségi
kapitány általában nagyvadakra
lő, egyik büszkesége egy tízéves
őzbak. Kemény számos egzotikus vadat, kengurut és varacskos
disznót is ejtett már külföldi túrái során.
4. oldal
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199 Ft
koncentrátum, 11

Atfntetunk csak a késztet erejéig tart! "199 Ft/1
HodmezöraurMy. Andrassy ut • Szeged Makkostai ut 4

KISLANYOKAT SIMOGATOTT
-VÁDAT EMELTEK
Megrontás és szeméremsértés
alapos gyanúja miatt kezdett
nyomozni a szegedi rendőrség
Gy. László szegedi szabadidő-szervező ellen. Az előzetes
letartóztatásban lévő férfi ellen
ejtették a szeméremsértés gyanújának vádját, ám megrontás
vádjával a bíróság elé kell állnia,
mivel kislányokat simogatott.
5 . oldal

www.delmagyar.hu

Egy befektető már építési engedélyt is szerzett a Szőke Tisza fölújítására.

Újra vízre szállhat a szegedi Szőke Tisza hajó, amely évtizedeken át a város jelképe volt,
csakúgy, mint a fogadalmi templom vagy a
városháza. Bár a régi gőzös fölött elszállt az
idő, s hajózásra már nem volt alkalmas, étterémként és diszkóként még sokáig jó szolgá-

latot tett. Amikor három éve elvontatták a
rondellától, üres lett a rakpart - azoknak,
akik megszokták jelenlétét, még ma is hiányzik.
A régi téli kikötőben haldokló hajó megmentésére még Ráday Mihály, az „Unokáink

Hasznos a szennyvíz
Egyszerű és olcsó megoldást kínál a gazdaságok, az állattartó telepek,
az ipari üzemek, sőt a kisebb falvak szennyvízkezelésére is Török József makói feltaláló. A módszert ősszel az új makói szennyvíztisztító
telepen is kipróbálják.
A szerves hulladék, a szennyvíz nemcsak többmilliárd forintos beruházás segítségével, hanem a Debreceni Agrártudományi Egyetemen kidolgozott, és az ottani környezetvédelmi szakértő, dr. Köhler
Mihály által szabadalmaztatott eljárással is ártalmatlanítható, sőt:
hasznos anyaggá alakítható.
Részletek a 3. oldalon

Manchesteri fociőrület

Fotó: Gyenes

Kálmán

sem fogják látni" című televíziós műsor szerkesztő-műsorvezetője is fölemelte a szavát.
Talán nem hiába. Egy háttérbe húzódó befektető talán fölújítaná a Szőke Tiszát.
írásunk az 5.oldalon

Sajátos módon akarta megünnepelni születésnapját egy kiskundorozsmai férfi. A 26 éves fiatalember a rendőrség információi
szerint ezúttal valószínűleg alaposan a pohár fenekére nézett.
A férfi a déli órákban úgy döntött, felakasztja magát a dorozsmai piacon. Az öngyilkosság
szemtanúi azonban megmentették az életét, elvágták a kötelet.
A férfi ekkor felpattant kerékpárjára, és ezzel megkezdődött
ámokfutása Dorozsma utcáin.
Több ház ablakát betörte. A garázda később kést szerzett és ezzel fenyegetőzve arra kényszerített egy gépkocsivezetőt, hogy vigye magával. Ám hogy hová, azt
nem tudta megmondani. Az autósnak végűi sikerűit elmenekülnie.
Az időközben értesített rendőrök egy dorozsmai úti lakóház
tetején érték utol a meglepő módon ünneplő fiatalt. A kiérkező
mentők ellátták az öngyilkosjelölt sérüléseit, majd a a szegedi
kórház pszichiátriai osztályára
szállították. A 26 éves fiatalember ellen garázdaság és kényszerítés miatt eljárás indult.
A . T. J.

Az egyetemista cellájában folytathatja jogi tanulmányait

Tanárigény a Csillagban
Szeretné folytatni a Szegedi Tudományegyetem
jogi
karán
megkezdett tanulmányait a
Csillag börtönben raboskodó
Bálint Tamás. A börtönparancsnok azonban csak azzal a feltétellel járult hozzá másodéves
diák „önképzéséhez", hogy a
rabhallgatónak a börtönben kell
megszerveznie a konzultációkat és a vizsgákat.
A 30 éves Bálint Tamást három
éve négy év 8 hónap börtönbüntetésre ítélték. A férfi azonban a
meghatározott időben, 1999. június 11 -én nem vonult be a gyulai börtönbe, azaz n e m kezdte
meg büntetésének letöltését, hanem az ellene kiadott országos
körözéssel nem törődve saját nevén jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahová fel is vették. Bálint Tamás úgy gondolta,
hogy börtön helyett jogi diplomát szerez, így büntetésének elévülésével szinte azonos időben
végez. A körözés sokáig nem vezetett eredményre, közben Bálint
Tamás rendszeresen részt vett az
előadásokon, az első évet be is fejezte.
A fiatalembert egyébként lopás, csalás, okirattal visszaélés
miatt ítélték el. A rendőrök Bálintot az év elején, a jogi kar épülete előtt fogták el, éppen előadásra tartott. A joghallgató
azonban nem adta fel, elfogása
után, már a börtönből kérvényezte, hogy tegyék lehetővé tanulmányai folytatását.

Tegnap délután megérkezett Budapestre a Manchester U n i t e d labdarúgócsapata, amely ma a ZTE ellen játszik Bajnokok Ligája selejtező mérkőzést. Az angolok este - képünkön Veron (balról) és Butt - ,
a meccs helyszínén, a Puskás Ferenc stadionban tréningeztek. A helyszínen több százan nézték végig, hogy Beckhamék m i k é n t készülnek. Részletek a 15. oldalon.
MTITelefotó: Illyés Tibor Folytatás a 4. oldalon

A diák a rácson kívül szeretne tanulni, a parancsnok pedig a vastag falak mögött fogadná a tudományegyetem jogi karának tanárait. ( K é p ü n k i l l u s z t r á c i ó )

Fotó: Schmidt Andrea
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A magyarországi szakaszon akár az 1965-ös csúcsot is megdöntheti a Duna

Közép-Európát megrendítő árvíz
Közép-Európa: katasztrófa sújtotta övezet. Ausztriában áldozatok voltak, Prága belvárosából 35 ezer embert kellett kitelepíteni, a drezdai képtárból
nientik a menthetőt...

károk keletkeztek az infrastruktúrában, csak az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) vonalain legalább 30-50 millió, az A l-es autópályán 5 millió euróba kerül a
helyreállítás.
•

Dél- és Nyugat-Csehországban, illetve Prágában a délutáni
órákig több mint 50 ezer embert
telepítettek ki lakóhelyéről. További kitelepítések is zajlanak,
mert a víz fokozatosan elönti a
prágai rakpartokat, és víz alá került már néhány a fővárostól
északra fekvő város, falu is. Továbbra is kritikus a helyzet Ceske Budejovicében, Cesky Krumlovban, Pilzenben és Písekben,
amelyek teljesen víz alatt vannak. Nincs villany, gáz, se víz. A
százéves árvíz (így nevezik azt a
vízmagasságot, amelyet átlagosan száz évente ér el egy folyó) a
délutáni órákban érkezett Prágába. A fővárosban lezárták a
Moldván átvezető hidakat, korlátozták a metró forgalmát és
számos gyár, intézmény leállt. A
város több része villanyáram nélkül maradt, mert azt biztonsági
okokból kikapcsolták. A vízszint

GYÓR, BÉCS, PRÁGA, DREZDA (MTD
Az újabb dunai árhullám a folyó
magyarországi felső szakaszán
várhatóan eléri, sőt meghaladja a
valaha mért legmagasabb vízszinteket - közölte janák Emil,
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság központi védelemvezetője. A szakember elmondta: a szigetközi Nagybajcsnái 800 centiméter köriili árvízi csúcsra számítanak, az eddigi legmagasabb
vízszint 784 centiméter volt. A
tetőzést a Szigetközben a hét végérc várják. Szerda reggeltől elrendelik a harmadfokú árvízvédelmi készültséget a teljes szigetközi Duna-szakaszon. A komárom-esztergomi
Duna-szakaszon akár 10 centiméterrel is
megdöntheti az 1965-ös árvízi'
csúcsot az árhullám, ezért előreláthatólag a térségben elrendelik
a harmadfokú árvízvédelmi készültséget. (anák Emil közölte,
hogy Győr térségében szerdán elrendelik a másodfokú készültséget, amelyet csütörtökre harmadfokúra emelnek.
•
Újabb áldozatokat követelt az
árvíz Felső-Ausztriában, s kedd
estig hat emberéletet oltott ki.
Linz mellett bajba jutott egy ma-

GLÓBUSZ
BIN LADEN TÚLÉLTE
Oszama bin Laden szemlátomást túlélte az afganisztáni Tbra
Bora tavaly december végén véghezvitt amerikai bombázását írta a Newsweek legfrissebb számában, két afgán tanúra hivatkozva. A két forrás hihető beszámolót adott bin Ladennel való
találkozásáról - jelezte az amerikai hetilap az AFP szerint.
TERRORISTA KOMMUNISTÁK
A manilai hatóságok ragaszkodnak ahhoz, hogy Hollandia adja
ki a betiltott Fülöp-szigeteki
Kommunista Párt (FKP) ott rejtőzködő vezetőit. A szervezetet
néhány nappal ezelőtt az amerikai külügyminisztérium a nemzetközi terrorista szervezetek közé sorolta.
A 9. HALOTT
Kilencre nőtt a jeruzsálemi Héber Egyetemen két héttel ezelőtt
elkövetett robbantásos merénylet halálos áldozatainak száma.
Meghalt egy 30 éves izraeli nő,
aki súlyos fejsérüléseket szenvedett a merénylet következtében.
Az áldozat az egyetemen dolgozott. Előzőleg, a hét végén az
egyetem egyik 61 éves, izraeli illetőségű női alkalmazottja balt
bele sérüléseibe.
HÉTEZRES LEÉPÍTÉS
Bő fél év alatt hétezer állást akar
megszüntetni az Egyesült Államok legnagyobb légitársasága, az
American Airlines (AA). Ez a jelenlegi létszám közel 7 százaléka. A társaság kapacitásainak
csökkentését is szükségesnek
látja, az ideihez képest legalább 9
százalékkal - derült egy vállalati
jelentésből.
NEGYVENEGY ÉVE
Koszorúzásokkal és nyilatkozatokban emlékeztek meg hétfőn
Németországban 1961. augusztus 13-ra, arra a napra, amikor az
NDK hatóságai elkezdték felhúzni a 28 évig álló berlini falat.

BŐS MINDENT
KIBÍR?
POZSONY (MTD
A bősi erőmű nemcsak az évszázados, hanem az évezredes
vízállási rekordnak is ellent
tud állni és tízezer esztendő
vízhozamát is képes átengedni - nyilatkozta a bősi erőmű
atyjaként emlegetett
lúhus
Binder. Az erőmű megálmodójának és megépítőjének
számító Binder, a szlovák Vízgazdálkodási Beruházó Vállalat volt igazgatója, a Vladimír
Meciar vezette Demokratikus
Szlovákiáért Mozgalom
Néppárt parlamenti képviselője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a Duna
szlovák partján élők a bősi
erőműnek
köszönhetően
nem ismerik a magas vízállást, ellenben most megeshet,
hogy a másodpercenként érkező tízezer köbméternyi víz
Pozsonyban gondokat okoz.

fokozatosan növekszik.
Drezda főpályaudvara - árvíz idején. MTI Telefotó/AP/Matthias Rietschel
gyar testvérpár, az ő életük azonban nem került veszélybe. Országszerte a hadsereg részéről
mintegy 8000 katona, a Vöröskereszttől több mint 40 ezer önkéntes és további 7000 szervezeti alkalmazott, illetve nem fegy-

veres szolgálatot teljesítő sorkatona dolgozik a sok ezernyi tűzoltó és rendőr mellett a gátakon,
illetve a károsultak ellátásán és
elhelyezésén. Felső-Ausztriában
már csak a Duna vízszintje
emelkedik. Ausztriában óriási

•

Romlott a helyzet az ítéletidő
sújtotta Drezdában, Szászország
és Türingia egyes vidékein. A
drezdai főpályaudvar vízbetörés
és az áramellátás szünetelése
miatt n e m fogad vonatokat. Veszélybe került a szászországi parlament épülete, valamint a világ-

hírű Semper opera és a Zwinger
képtár is - ezek az épületek közel
vannak az Elbához. Megkezdődött a kitelepítés a sűrűn lakott
Friedrichstadt nevű városrészből, ahol csaknem egy méter magasan állt, pusztított és rombolt
a víz.

Tíz érintett politikust talált a Mécs-bizottság
BUDAPEST(MTD
Tíz, a rendszerváltozás óta kormányzati szerepet vállalt politikus működött együtt 1990 előtt
az állambiztonsági szervekkel állapították meg a Mécs Imre
(SZDSZ) vezette parlamenti
vizsgálóbizottság kormánypárti
tagjai az eddigi adatok alapján.
Tóth Károly (MSZP), az úgynevezett állambiztonsági múltat vizs-

gáló parlamenti bizottság tagja
kedden, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján közölte: az Antall- és Boross-kormányban öt, a
Horn-kormányban kettő, az Orbán-kormányban négy, a Medgyessy Péter által vezetett kabinetben egy személyről találtak az
egykori állambiztonsági szervekkel történő együttműködésre
utaló adatot. Elmondása szerint
a számok közötti eltérést az

Az ellenzék kifogásolta a szocialista

okozza, hogy van olyan érintett
politikus, aki két kormányban is
szerepet vállalt. Tóth Károly beszámolt arról, hogy 184 személy
esetében kértek adatokat, és az
információk alapján 24 személy
neve szerepel valamilyen nyilvántartásban. Megjegyezte: az
eddigi összegzés alapján a nyilvántartásban szereplő 24 személy közül nyolcnak az esetében
semmiféle együttműködés nem

állapítható meg. Hat személy
esetében találtak adatokat, de a
tényleges együttműködés biztonsággal nem állapítható meg.
Mécs Imre arról beszélt, hogy a
testület bizonyos adatokat még
nem kapott kézhez. Kérdésre válaszolva elmondta: a 10 érintett
esetében - a főállású hivatásos
tiszti beosztást kivéve - az összes
ismert kapcsolattartási forma
megjelent.

RÖVIDEN
AZ ERŐSZAKOS
Erőszakos közösülés bűntett alapos gyanúja miatt rendeltek el
nyomozást - őrizetbe vétel mellett - egy 48 éves lajosmizsei férfi
ellen. A férfi augusztus 10-én
megjelent egy 74 éves lajosmizsei nő tanyáján, a sértettet ágyára lökte, megkötözte, majd többször megerőszakolta.
JÚLIUSI INFLÁCIÓ
A fogyasztói árak júliusban 0,1
százalékkal csökkentek júniushoz képest, és 4,6 százalékkal
haladták meg a 2001 júliusi
szintet - közölte a KSH. Az elemzők júliusra 4,8 százalék körüli
inflációt vártak. Az idén az első
hét hónapban az árak átlagosan
5,7 százalékkal haladták meg az
előző év azonos időszakában regisztrált szintet. A nyugdíjas kosárra vetített fogyasztói árváltozás júliusban mínusz 0,6 százalék volt júniushoz képest, az előző év júliusához viszonyítva pedig 4,1 százalék.
SZERVEZETT BANDA
A rendőrség jelenlegi adatai szerint 6-7 megyében terjeszthették
azokat a hamis 10 és 20 ezer forintosokat, amelyek gyártóját a
múlt héten fogták el Békéscsabán. Az előzetes letartóztatásban
lévő férfi vallomása szerint mintegy 30-40 millió forint értékben
állított elő jó minőségű hamisítványt, aminek egy részét szervezetten értékesítették.
ÖNGYILKOS POLGÁRMESTER
Öngyilkos lett Borsodivánka polgármestere, miután a rendőrök
közölték vele, hogy ki akarják
hallgatni. Csató Ferenc ellen sikkasztás gyanúja miatt egy éve
folytatnak vizsgálatot.
VERESPATAK
A romániai verespataki aranybánya-beruházás kapcsán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felvette a kapcsolatot
az illetékes román hatósággal derül ki Kemény Attila, a KvVM
közigazgatási államtitkárának a
Magyar Természetvédők Szövetségéhez intézett válaszleveléből.
Az államtitkár megerősítette,
hogy kérdéseket intézett a tervek
szerint ciános technológiával
üzemelő beruházás kapcsán.

jelentéstervezetet

Erkölcsi norma hiánya

BUDAPEST (MTD
A szocialisták hétfőn benyújtott
jelentéstervezetéről
folytatott
napirend előtti vitát kedden a
miniszterelnök titkosszolgálati
múltját vizsgáló bizottság. Körömi Attila (Fidesz) szerint a szocialista tervezet csaknem szó szerint megegyezik az egyik bizottsági szakértő által elkészített jelentésvázlattal. Balogh
László
szegedi országgyűlési képviselő,
a bizottság MDF-es elnöke az országgyűlés történetében példátlannak nevezte, hogy egy bizottsági szakértő előre eljuttatja az
általa készített vázlatot a testület
szocialista tagjainak. Elsősorban
azt a megállapítást kifogásolták a
szocialista jelentéstervezetben,
amely szerint Medgyessy Péter

titkosszolgálati
tevékenysége
nem ütközött jogszabályba és erkölcsi normába.
. •
Nekem köszönheti, vagy engem szidhat Medgyessy
Péter
azért, hogy III/II-es szigorúan titkos tiszt lett - jelentette ki újságírók előtt Fodor József, a főcsoportfőnökség egykori munkatársa kedden, az után, hogy zárt ülésen meghallgatta őt a vizsgálóbizottság. Fodor fózsef közölte:
szakértőként elemző, értékelő és
tájékoztató munkát végzett a
III/II-es
csoportfőnökségen.
Meghatározó szerepet játszott
Medgyessy Péter szt-tiszti kinevezésében. Faluvégi Lajos egykori pénzügyminiszter javasolta
Medgyessy Pétert, hogy vele tartsanak kapcsolatot.

Fodor J ó z s e f a m e g h a l l g a t á s u t á n n y i l a t k o z i k a s a j t ó n a k .

MTI Telefotó: Kovács Attila

Tíz éve javul a tiszai ártéri erdők ökológiai állapota
BUDAPEST(MTD
(avult a tiszai ártéri erdők ökológiai állapota az elmúlt tíz évben,
de a térség természeti értékeinek
hosszú távú védelméhez erőteljesebb változás szükséges - állapítja meg a WWF Magyarország legfrissebb tanulmányában. A kör-

zeti erdőtervek adataira épülő
vizsgálat a Tisza teljes magyarországi szakaszán a gátak közé zárt
árterületek, valamint a mentesített oldalnak a folyóval a talajvíz
révén együtt élő erdeit érintette.
A nemzetközi zöld szervezet felméréséből kiderül, hogy nem
folytatódott a vizsgált erdei élő-

helyek terúletcsökkenése.
A
WWF Magyarország a kedvező
változásokat elsősorban az öt éve
életbe lépett természetvédelmi
törvénynek és az erdőtörvény lehet. A tiszai ártéri erdők számára
a legnagyobb gondot a mesterségesen telepített nemes nyarak
okozzák, amelyeknek állomá-

nyait szélsőségesen szegényes
növényzet és állatvilág jellemzi.
Szerencsés változás, hogy ezeknek a faúltetvényeknek a Tisza
menti összes erdőterülethez viszonyított aránya 1990-hez képest 0,7 százalékkal 41,3 százalékra csökkent, így nagyobb tér
jut az értékes, őshonos ártéri er-

dőtársulásoknak, mint például a
tölgyeseknek, füzeseknek. A tölgyesek aránya 5,9 százalékról 6,4
százalékra, a füzeseké 1,5 százalékról 2 százalékra nőtt az elmúlt
tíz évben. Magas arányt képvisel
a fehér nyár, amelynek elterjedtsége 1,6 százalékponttal 12,5
százalékra emelkedett.
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A végtermék szagtalan és trágyaként használható

Számol
az ország

Megoldás a szennyvízre?
Gazdaságok, állattartó telepek,
ipari üzemek, de akár kisebb falvak szennyvízkezelését is képes
megoldani az az egyszerű és viszonylag olcsó eljárás, amit
most egy makói feltaláló, Török
József népszerűsíteni igyekszik.
A módszer nem Török Józsefé:
debreceni kollégája, dr. Köhler
Mihály környezetvédelmi szakértő szabadalmaztatta. Az eljárás
lényege, hogy a szennyvíz-hígtrágyához, illetve annak iszapjához
egy vulkanikus eredetű kőzet őrleményét kell keverni megfelelő
módon és arányban. Ez csökkenti
a bűzhatást és gátolja a környezetre és az egészségre ártalmas
szervezetek szaporodását. Az eljárás után visszamaradó, lényegében szagtalan komposzt trágyaként hasznosítható újra.
Mint Török József megjegyzi, a
nyugati országokban a szennyvíziszap ötven-kilencven százalékát használják fel a mezőgazdaságban, nálunk viszont legfeljebb
a harmadát. Ennek pedig az az
oka, hogy az általában alkalmazott technológiával keletkező
iszapot nyers fogyasztású növényekhez a szakhatóságok nem
engedélyezik felhasználni.
A makói feltaláló a debreceni
nyugalmazott egyetemi főmunkatársat és hat éve bejegyzett,
engedélyezett és néhány helyen
már kipróbált szabadalmát a budapesti nemzetközi találmányi
kiállításon ismerte meg. Népszerűsíteni azért igyekszik a térségben, mert úgy gondolja, az olcsó-

Jugoszlávok
a Tiszán
Jugoszláv környezetvédelmi szakemberek érkeztek négy hajóval
kedden Szegedre, hogy a Tisza
2002 elnevezésű hajózástani és
ökológiai kutatási program befejeztével megismertessék szegedi
kollégáikkal a folyón végzett vizsgálatok eredményeit. Az ebből az
alkalomból tartott sajtótájékoztatón a kutatási program vezetője,
Vújanovics Dragana elmondta: az
expedíció a Tisza és a Duna torkolatától indult, és Záhonyig 631
folyamkilométert tett meg, vizsgálva a mellékfolyók vizét is.

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

Ugye érzi már, hogy
újra itt a nyár,
folyamatos
klíma-akciókkal
várjuk Önt!
Szaküzletünkben akciós
TOSHIBA készülékekkel
és részletfizetési
lehetőségekkel várjuk!
Rendeljen most raktárról!

Szolgálatásaink:
•
•
•
•
•
•

árusítás
telepítés
üzemeltetés
karbantartás
szerviz
szaktanácsadás

TOSHIBA
LÉGKONDICIONÁLÁS
Vezérképviselet:
SZEGED, R ó m a i krt. 23.

Klíma vonal:

06-40-82-82-00

KOVÁCSANDRÁS

A módszert ősszel az új makói szennyvíztisztító telepen is kipróbálják.
nak és egyszerűnek mondható
technológia a kétezer főnél kisebb lélekszámú településeken,
az állattartó vagy ipari telepeken
megoldást jelenthet a szerves
hulladék, a szennyvíz kezelésének gondjára. Török József már
tárgyalt arról, hogy a módszert
kipróbálnák annál a Rákosi útnál lévő ülepítőnél, ahová a makói szippantós kocsik terhüket
ürítették, semlegesítve az itt felhalmozott négy-ötszáz köbméternyi anyagot. Emellett azt is

szorgalmazza, hogy az eljárást
próbálják ki az új makói szennyvíztisztító iszapjával.
Ez utóbbitól a szennyvíztelepet
üzemeltető Makó Térségi Víziközmű Kft. ügyvezető igazgatója
sem zárkózik el. Medgyesi Pál
szerint a szabadalmaztatott módszerben használt természetes kőzet valóban jól alkalmazhatók a
szennyvíz kezelésére, a nagy tisztítóműveket azonban ez a technológia biztosan nem válthatja ki.
Mint mondta, a gyakorlatban

Fotó: Schmidt Andrea

egyelőre még nem tudta megfigyelni a szabadalmi leírásban foglaltakat, ezért nem tud róla megalapozott véleményt mondani.
Ősszel utazik el Pécsre, ahol már
alkalmazzák a technológiát és
ugyancsak őszre várható, hogy a
makói tisztítóüzemben is termelődik annyi szennyvíziszap, amivel lehet kísérletezni. Az ügyvezető azonban megjegyezte: a tisztítótelepen keletkező iszap korántsem olyan kellemetlen szagú.
SZABÓ IMRE

Milyen furcsa az élet! Az „utódpárti" kormányokban, a Horn- és
Medgyessy-kabinetben kettő, a magukat
antikommunistának
vallókban nyolc olyan személyt talált a Mécs-bizottság még működő fele, aki együttműködött az 1990 előtti titkosszolgálatokkal. A rendszerváltó hatalom ilyen magas érintettségére adott a
magyarázat: nálunk nem forradalom volt. hanem békés átmenet, kerekasztalos kiegyezés. Horn alatt Medgyessy és még egy
valaki volt ügynökmúltú, ám az Orbán Viktor vezette kabinetben már négy. Ez persze nem feltétlenül igaz, tüntettek el kompromittáló iratokat bőven az elmúlt tizenkét esztendőben. Nem
is biztos, hogy végleges ez a szám, de egyelőre ezt találták. Az is
tény, bizonyos szint felett MSZMP-tagot nem lehetett beszervezni, s ez is oka lehet a napvilágot látott 8:2-nek, a „fordított" végeredménynek.
Ezt kellett volna végiggondolni, mielőtt a D 209-es a címlapra
került. Számolni, hogy nekünk hány papírunk van, meg nekik
hány, mert így több mint furcsa helyzet állt eló. Nem véletlenül
jellemzi a Financial Times durva leegyszerűsítésnek a távozó kormányfő azon - választási kampányban elhangzott - állítását, miszerint a szavazópolgároknak a kommunizmus megdöntését elősegítő jobboldali politikai erők és a kommunista baloldal között
kell választani. Magyarország múltja ennél sokkal összetettebb jegyzi meg indulatoktól mentesen az elemző.
Az is tény, kevés hiányzott a kormányválsághoz, az SZDSZ
mint koalíciós partner nagyon közel volt ahhoz, hogy lemondásra
szólítsa fel az ügynökmúltját beismerő miniszterelnököt. Tegyük
hozzá, ha következetes, meg is teszi, de ennek a pártnak a vezetőire is igaz: valaki vagy politikus, vagy következetes.
A szocialisták kibírták a nehéz napokat, nem kell már félteni
őket, a mostani kormány is milyen bátran bejelentette, hogy tagjai ügynökmúltját nyilvánosságra lehet hozni - röviddel azután,
hogy kiderült, a már ismert Medgyessy-aktákon kívül nem lelt a
bizottság újabb dokumentumokat, más érintetteket. Az országló
miniszterelnök melletti egy találatukat meg is nevezhetik, kibírják, majd hátradőlnek: uraim, most önök számoljanak el nyolcig,
de legalább négyig. Ez elég nagy adag cinizmus, de bene van a
csapdába szorított „vad" erőlködése is. Mindez már pártállás kércjése.
Szép napoknak nézünk elébe.

Az ország legjobb vadászai versenyeztek Csongrádon

A szegedi-zalai Karikó Róbert diadala
A szegedi származású Karikó
Róbert nyerte a Csongrádon tegnap megrendezett hivatásos vadászok országos versenyét. A jelenleg Zala megyében élő fiatalember harmadik alkalommal bizonyult a szakma legjelesebb hazai képviselőjének.
Az Országos Magyar Vadászkamara harmadik alkalommal rendezett országos vadászversenyt
hivatásos vadászok részére. Az ez
évi megmérettetést kedden a vadászképzéssel is foglalkozó csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola Cseh István
lőterén tartották. A kamara elnökétől, Feiszt Ottótól megtudtuk: a
megyei vadászkamarai szervezetek területi versenyeiken választották ki a szakma azon képviselőit, akik tegnap a Magyarország
legjobb hivatásos vadásza címért
mérték össze tudásukat.
A kitűnő lötudás bizonyítása
mellett természetesen az elméleti ismertek összevetése is szempont volt. A vadászok - többek
között - tesztek kitöltésével, növények és állatok felismerésével,

Sándor István kamarai elnök (jobbról), Feiszt Ottó és egy trófea.
trófeabírálattal és lőjelelemzéssel bizonyították tudásukat.
A Veszprém megyei Dél-bako-

nyi Vadásztársaság hivatásos vadásza, Sándor István - aki az elmúlt esztendőben második he-

legjobbak. Az alföldi őzbakok
mérete azonban őt is megtréfálta.
Sándor Istvánhoz képest némi
helyzeti előnyt élvezett az előző
két országos verseny győztese, a
huszonnégy éves korában Szegedről Zala megyébe költözött
Karikó Róbert. A feszültség oldásaként lapunknak arról a néhány
balkáni gerléről mesélt, melyet
édesapja, Karikó József irányításával egy magtár szomszédságában tizenegy évesen ejtett el.
Mint mondta: az első vadászöröm máig meghatározó az életében és segíti őt a megpróbáltatások leküzdésében is. Félelmeit a
késő délután megszületett eredmény eloszlatta, 252 ponttal
ugyanis újfent a legnagyobb dicsőséget szerezte meg Zala megyének és munkahelyének, a Zalaerdő Részvénytársaságnak. A
szoros versenyben, 246 ponttal
második helyezést ért el Páhnkás
Tibor, a Pest megyei Pilisi Parkerdőgazdaság vadásza, míg a Zala
Fotó: Morzsik lános
megyei Rékasi Csaba 239 ponttal
a Pacsai Vadásztársaság hírnevét
lyezést ért el - legjobban a trófea- öregbítette egy bronzéremmel.
bírálattól tartott, noha szerinte a
veszprémiek mindig is abban a
M. SZ. J.

Újhelyi szerint Orbán nem a sajtószabadságot védi, hanem a vizsgálatok miatt izgul

Élénk vita a közszolgálati médiumokról
A köztársasági elnökhöz fordult
Orbán Viktor, mert szerinte az
elmúlt hetekben sorozatos támadások érték a magyar sajtó
szabadságát. A szocialisták médiapolitikusa, Újhelyi István
úgy véli, az exminiszterelnök
valójában a köztévénél megindult vizsgálatok miatt izgul.
Újhelyi Istvánt meglepte, hogy
Orbán Viktor, aki mostanában
ritkán szólal meg személyesen,
fontosnak tartotta, hogy a sajtószabadsággal kapcsolatban véleményt formáljon. - Ez azt mutatja, hogy mélyen érintik azok a
vizsgálatok, amelyek a közszolgálati televíziónál elindultak. Ed-

dig is tudtuk, hogy az elmúlt négy
esztendőben a volt miniszterelnök közvetlen baráti köréhez tartozó vállalkozók milliárdokat vittek el a Magyar Televízióból. Például Orbán közeli barátja, Vitézy
László a mindennap tíz percben
jelentkező Théma című műsoráért napi 973 ezer forintot vesz fel
a televíziótól, holott a szakértők
szerint ennek az összegnek a töredékéből is előállítható. Orbán
Viktor valójában nem a sajtószabadságot védi, hanem amiatt izgul, hogy kiderül személyes érintettsége a televízióban folyó vizsgálatok során - érvelt Újhelyi István, aki azt is hozzátette: - Elképesztőnek tartom, hogy miután

az elmúlt években a polgári oldal
teljesen egyoldalúvá tette a közszolgálati televíziót, most tüntetéseket szerveznek a védelmében. A volt miniszterelnök nemrégiben a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorában - amit
egyoldalúsága és törvénysértései
miatt többször elmarasztalt már
az Országos Rádió és Televízió
Tanács - bejelentette: a polgári
köröknek saját maguknak kell
megvédeniük a köztévét és közrádiót. Ezért minden lépést,
amely az egyoldalúság megszüntetésére irányul, személyes sértésként fogadnak.
Az MTV műsorpoiitikáiában
és különböző posztjain bekövet-

kezett változások miatt hétfőn
tiltakozó tüntetést tartott a Jobbik (a Jobboldali Ifjúsági Közösség) a budapesti Szabadság téren.
Vona Gábor, a szervezet elnökségi tagja szerint szocialistákhoz
közel álló újságírók, Sugár Ágnes
és Rudi Zoltán kerültek a köztévénél kulcspozíciókba. A Jobbik
olyan közszolgálati televíziót szeretne, amelyben érvényesül a
kormánypárti-ellenzéki paritás.
Erre két megoldást is elképzelhetőnek tartanak: az ellenzéki és a
kormánypártok megosztoznának
az ml-en és az m2-n, vagy pedig
külön ellenzéki és kormánypárti
hírműsorokat hoznának létre.
Újhelyi szerint a közpénzből

fenntartott intézményeket nem
lehet jobb és baloldaliakra osztani, mindegyiknek meg kell felelnie a pártatlanság és a független
tájékoztatás követelményeinek.
A köztévében valójában még meg
sem kezdődtek a tartalmi változások, máris óriási tiltakozások
indultak. Újhelyi bízik Mádi Ferenc bölcsességében, aki ugyanúgy a pártatlan közszolgálati televíziózás és rádiózás híve, mint a
szocialisták. Miután a kormányzat ugyanerre törekszik, a köztársasági elrtök Orbán Viktor panasza után is csak megerősíteni
tudja az ennek érdekében tett lépéseket.
H. ZS.
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A szegedi joghallgató
cellájában tanulhat

Kengurut és antilopot is lőtt már a szövetségi kapitány

Kemény Dénes vadászik

Folytatás az 1. oldalról
Véletlenül kezdett vadászni,
mára azonban a vadak űzcsc
közben piheni ki magát Kemény Dénes, a vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki
az elmúlt napokban Vásárhelyen galambászott.
Vásárhelyre jár vadászni Kemény
Dénes, az olimpiai- és Európa-bajnok, világkupa-győztes magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki hálás, hogy
végre nem a versenyekről és a csapat összeállításáról kérdezték.
- Véletlenül kezdtem ezt a
sportot - mesélte a kapitány - ,
ügy tizenkét éve egy barátommal
vízisíeltünk, amikor ő hívott:
menjek vele vadászni. Azóta beleszerettem a vadászatba, most
már így tudok igazán pihenni.
Kemény Dénes ilyenkor olyannyira eltűnik a világ szeme
elől, hogy mobilját is kikapcsolja, és csak vészhelyzetek esetére
tartja magánál. Általában néhány napot tölt Vásárhelyen a
barátainál - most is csak egy éjszakát maradt a Vándorsólyom
fogadóban -, ezt a rövid időt pedig szereti zavartalanul tölteni.
A szövetségi kapitány általában nagyvadakra vadászik, egyik
büszkesége egy tízéves őzbak,
amit néhány éve ejtett el. Most
éppen galambászni jött az alföldi
településre, mert mint mondja,
a
különböző
sebességgel
más-más irányból érkező madarak kilövése kitűnően felkészíti
őt az őszi vadászszezonra. Pró-

Kcmcny Dénes, a vízilabda-válogatott mestere Vásárhelyre jár pihenni.
bálkozása egyébként sikerrel
járt, hiszen tegnap délelőtt körülbelül harminc galambot ejtettek el. - Ezáltal csökkentettük a
fertőzésveszélyt, amit ezek a
madarak jelentenek - tette hozzá Kemény Dénes, aki végzettségét tekintve állatorvos.
Korábban egzotikus vadakat is
puskavégre kapott, hiszen amikor a csapat Ausztráliában ját-

szott, lazításképpen elejtett pár
kengurut; Dél-Afrikában pedig
antilopot és varacskos disznót
lőtt - mesélte vásárhelyi pihenése végén Kemény Dénes.
A sokszor napi tizenhat órás feszített tempójú munka, az edzések, a versenyekre készülés és a
meccsek annyira kimerítik a szövetségi kapitányt, hogy - bár vízilabda szempontjából Vásárhely-

Régi-új helyszínen a szegedi autókiállítás

Hajtás az Eko-parkban
A kiállítók határozott kérésére az idén régi-új
helyszínen, az újszegedi Eko-parkban rendezik
meg a IX. Hajtás biztonságosan - járműipari
Szakkiállítás és Vásárt.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Mintegy 60 kiállító 200 járművét tekinthetik meg
azok, akik kilátogatnak az újszegedi Eko-parkba a
IX. Hajtás autókiállitásra augusztus 30. és szeptember 1. között. Ebben az évben a kiállítók kérésére a Kisstadion helyett ismét az újszegedi Eko-park
ad helyet a rendezvénynek.
A szervező, a Pálma Reklámstúdió a biztonságos
közlekedésre helyezi a hangsúlyt, így az idén a
szakmai kiállítók mellett a rendezvény vendégei

lesznek a mentók, tűzoltók és a rendőrség munkatársai is. A járműipari szakkiállítás mindennap 10
és 19 óra között látogatható.
- Idén két másik rendezvénnyel is együttműködik a Hajtás. A VII. nemzetközi Land Rover találkozó résztevői ugyanis az Eko-parkban lévő tereppályán mutatkoznak be, valamint a szintén augusztus 30-a és szeptember 1 -je közötti repülőtéri
napok is népszerűsítik az autókiállítást - tájékoztatta tegnap a sajtó képviselőit Elekes Zoltán, vásármenedzser. Emellett az M5-ös autópályát üzemeltető AKA Rt. fizetőkapuinál is elhelyezik a kiállítás szórólapjait.
A rendezvény fő támogatói az idén a Volvo Metcar Kft., a Mitsubishi Autóház Kft. Kiemelt médiapartnerei a Délmagyarország és a Rádió 88.

Tetőtartó a Radnótira

Fotó: Schmidt

Andrea

nek fontos szerepe van, ráadásul
két másik pólós város, Szeged és
Szentes ölelésében található - Kemény ezen ritka alkalmakkor minimábsra csökkenti a sportos barátaival való találkozást. Ez a két
nap is nagyon gyorsan eltelt, ma
ugyanis már edzést tart a csapatnak, hiszen néhány napon belül
kezdődik a világkupa.
SZÖGI ANDREA

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara többszöri levélváltás után végül igazolta, hogy a férfi hallgatói jogviszonya fennáll. A dokumentum
megérkezése után a Szegedi
Fegyház és Börtön vezetője a hatályos jogszabályok alapján engedélyezte, hogy a négy év nyolc
hónap börtönbüntetésre ítélt férfi a 2002/2003-as tanévben folytathassa jogi tanulmányait.
A fiatalember attól tart, hogy
augusztus végéig mégsem tud
beiratkozni az egyetemre, és tanulmányait sem tudja folytatni.
A börtön parancsnoka, Veszelka
Vendel dandártábornok ugyanis
határozatában azt írta: „A beiratkozását megbízottján keresztül
intézheti. Önképzését támogatom, ha a konzultációkat és a
vizsgákat meg tudja szervezni, az
intézetben azokat lehetővé teszem."
A másodéves joghallgató a
büntetés-végrehajtás
országos
parancsnokánál panasszal élt a
határozat ellen, mert szerinte az
intézet vezetője úgy engedélyezte

a tanulmányainak folytatását,
hogy azt egyúttal lehetetlenné is
tette.
Hasonló véleményt fogalmazott meg Bálint Tamás ügyvédje
is. Krajkó Zoltán azt mondta, a
határozat nemcsak a tanulmányok folytatását teszi lehetetlenné, hanem álláspontja szerint
törvénysértő is. A hatályos jogszabályok lehetővé teszik a fogva
tartott számára, hogy akár felsőoktatási intézményben is folytathassa tanulmányait. Ezzel szemben a parancsnok azon kikötése,
miszerint csak abban az esetben
engedélyezi az egyetem folytatását, ha az oktatók bejárnak az intézetbe, gyakorlatilag a továbbtanulás megtiltását jelenti. Krajkó
Zoltán szerint a parancsnoknak
is tudnia kell, hogy ilyen feltételt
a mai felsőoktatási rendszerben
nem lehet teljesíteni.
Az oktatási tárcánál és az egyetemen már a felvetést is abszurdnak nevezték. Mind a két intézményben azt válaszolták, hogy
ha a „tanárigény" hivatalos kérelemben eljut hozzájuk, akkor válaszolnak.
OLÁH ZOLTÁN

Varga Réka a Szegedi
Hirdetővel ünnepel

Molnár
feljelenti
Marost
Molnár Róbert, a kübekházi
operettfalu házigazdája ügyvédjének szabadsága miatt csak a
jövő héten tesz feljelentést Maros Gábor színész ellen, aki azzal vádolta meg a volt képviselőt, hogy elsikkasztotta a gála
bevételét.
MUNKATÁRSUNKTÓL
- Még nem kezdeményeztem
pert Maros Gábor ellen, de nem
vagyunk elkésve - fogalmazott
Molnár Róbert, volt kisgazda,
majd fideszes honatya, a kübekházi operettgála házigazdája.
Molnár azt mondta, ügyvédje jelenleg szabadságon van, ám jövő
héten mindenképpen megteszik
a feljelentést.
Maros Gábor színművész, a
fesztivál főrendezője, mint azt
megírtuk, azzal vádolta meg
Molnárt, hogy „lenyúlta" az operettfalu bevételét. A volt politikus ezt határozottan cáfolta, sőt
lapunknak eljuttatta a pénz feladását igazoló postai feladóvevényt. A fesztivál házigazdája
egyébként személyiségi jogi perben legalább hárommillió forint
nem vagyoni kártérítést követel
majd az őt megvádoló színművésztől.

Ünnepi
határnyitás
Az augusztus 20-i ünnephez
kapcsolódón több településen
ideiglenesen megnyitják az országhatárokat. Csongrád megyében Ásotthalom és a vajdasági Backi Vinogradi települések
között augusztus 18-án és augusztus 25-én reggel 8-tól és
délután 6 óráig lehet átlépni,
míg Békés megyében Dombegyházáról a romániai Iratosra augusztus
20-án és szeptember
Már a tetőtartó szerkezetet rakják fel a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tornacsarnokára. Hatall-jén reggel 8 és este 8 óra kömas daruval emelik a helyükre a több méter hosszú fadarabokat. A munkások a szokatlan nyári hideggel és az esővel dacolva rögzítik a betonoszlopokhoz a szerkezetet. A mintegy 3 0 0 millió forintos zött juthatnak át az utazók a haberuházás a tervek szerint halad.
Fotó: Miskolczi Róbert táron.

N e m lehet elég korán kezdeni...
Holnap lesz egy éve, hogy kézbe vehették az olvasók a Szegedi Hiredető legelső számát. S
holnap, augusztus 15-én egy
szál gyertyát gyújthatnak meg
a szülők Varga Réka születésnapi gyertyáján

is, u g y a n i s

e

szép kislány éppen egy idős lapunkkal.
- Egy napon született kislányunk
a Szegedi Hiredetővel, ezért eltettük az újság első számát idézte fel az egy esztendővel ezelőtti eseményeket Vargáné Horváth Gabriella, Réka anyukája. A
fiatal asszonytól megtudtuk, családjukban azóta is rendszeresen
olvassák a Szegedi Hirdetőt.
- Szeretjük ezt az újságot, mert
sok helyi információt, érdekes játékokat tartalmaz. Amikor csak
tehetjük, megoldjuk a lapban közölt keresztrejtvényt is. Azért is
kedveljük a Szegedi Hirdetőt,
mert nem csak hirdetéseket találunk benne, hanem Szegedről és
a nagyvilágról szóló írásokat is.

Mindig időben értesülünk a Szegedi Hirdető segítségével a különböző vásárlási akciókról. Az sem
mellékes, hogy ennek a hirdető
újságnak az elolvasásához a
nagymamának sem kell feltennie
a szemüveget, hiszen jól olvasható, szépen szerkesztett kiadvány,
amit jó kézbe venni - beszélt lapunkról Vargáné.
- Telefonon már többször adtam fel hirdetést ebbe a lapba.
Három gyermeket nevelek, ezért
aztán nem olyan könnyű otthonról kimozdulni, különböző ügyeket intézni. Ezért tartom nagyon
praktikusnak, hogy elég felemelni a kagylót, s tárcsázni a Szegedi
Hirdető számát, s máris fogadják
hirdetésemet. Azt pedig külön
szeretném megköszönni a Szegedi Hirdető
munkatársainak,
hogy megemlékeztek kislányom
születésnapjáról, s ajándékcsomaggal örvendeztették meg családunkat - mondta Réka anyukája.
B. Z.

SZERDA, 2002. AUGUSZTUS 14.

Újra vízre szállhat
a szegedi Szőke Tisza
Lehet, hogy mégis fölújítják a Szőke Tisza hajót,
s a régi vízijármű személyszállítóként járja
majd a Tiszát és a D u n á t .
Egy titokzatos érdeklődő nem sajnálná a Szőke Tisza hajó fölújításra szánt pénzt, s már engedélyt is
szerzett a gőzös helyreállítására. A hajót két éve
vette meg a Szegedi Fürdő és Hőforrás Kft.-tői a
szegedi Mahart Tiszayacht Kft. Popovits Józsefé pítőmérnök, a kft. ügyvezető igazgatója - az üzleti titoktartás szabályait tiszteletben tartva - nem árulhatta el a befektető nevét, azt viszont elmondta,
hogy a hajó sorsának hamarosan el kell dőlnie.
Az 1917-ben épített gőzös már igen megviselten
került a Tiszayacht tulajdonába, s - amint a néhány napja tartott szemlén kiderült - állapota szinte napról napra romlik. A fenéklemezen átszivárog
a víz, s bár fenék egy részét már évekkel korábban
kibetonozták, a teljes csere elkerülhetetlen. A fedélzet fából készült részei korhadnak.
Popovits József utalt Ráday Mihály művészettörténész, a televízióból ismert városvédő véleményére, amely szerint a Szőke Tiszát meg kell menteni,
s eredeti szépségében helyreállítani. - Én is ezt szeretném, de a több százmilliós rekonstrukcióra
nincs pénzünk, a pusztulófélben lévő hajóval pedig
sürgősen tenni kell valamit. Ha nem akad befektető, az eredeti terv szerint a kemping területére
emeljük, s szállodává alakítjuk a Szőke Tiszát hangsúlyozta.

Lehetséges azonban, hogy mégiscsak vízre szállhat még a régi gőzhajó. Popovits József azt is elárulta, hogy sikerült néhány tőkeerős érdeklődőt találnia: olyanokat, akik talán vállalnák a helyreállítás
költségeit. Egyikük szándékai annyira komolyak,
hogy már elvi építési engedélyt is szerzett a hajózási főfelügyelettől. A megújult Szőke Tisza személyszállítóként hajózhatna a Dunán és a Tiszán. - így
Szegednek ugyan le kellene mondania a korábban
szinte városjelképnek számító gőzösről, de a hajó
visszakerülhetne oda, ahová való: a vízre - tette
hozzá az igazgató.
A fölújítás tömérdek pénzbe kerülne. Az igazgató
nem szívesen bocsátkozott becslésekbe, mert igen
sok múlik a rekonstrukció célján, vagyis azon,
hogy a hajó ismét régi pompájában csillogna-e,
vagy tulajdonosa beérné szerényebb megjelenési
formával is.
Az eredeti intarziák, berakások és más díszítmények, lámpák, bútorok és egyéb berendezési tárgyak mellett az egyedi kialakítású gépház is sokba
kerülne. Régen pakurával működő motor forgatta a
két gőzkereket - a fölújított hajó dízel-elektromos
meghajtással működhetne.
A végösszeg akár a 700 millió forintot is megközelítheti, de még a legszerényebb számítás szerint
is legalább 400 millió forintot kellene a gőzösre
költeni. A Szőke Tisza a Mahart Tiszayacht tápéi
kikötőjében várja sorsa jobbra fordulását.
NYILAS PÉTER

Nemes cél, erőn felül
Tizenkét éve a Matáv átengedte
a mozgáskorlátozottak alapítványának a felsővárosi, Csaba
utcai műemlék jellegű, napsugaras ház használati jogát. Az
alapítvány megszűnt, a ház közben tönkremegy.

Gyulay Endre megyés püspök, a
kuratórium elnöke lapunknak elmondta, hogy az alapítvány gyakorlatilag fél éve megszűnt, idén
márciusban tartott ülésükön kezdeményezték az alapító okirat
módosítását az alapítvány megszűnésére vonatkozó rendelkezés
kiegészítésével. A püspök szerint
az alapelgondolás rendkívül jó
volt, a rehabilitációs centrum pedig szükséges lett volna, de nem
jött össze elegendő pénz a működtetésre. Szerinte most az ingatlan használati joga körüli vita
következik, hiszen a posta, illetve
jogelődje, a távközlési vállalat kimondottan az alapítvány rendel-

Tizenhármas választói körzet: áruház, javuló közlekedés, aszfaltozás

Közbiztonság és ellátás

Nagy erőfeszítések árán, de ismét megnyílt a Kolozsvári téri élelmiszerüzlet.
Közelednek az önkormányzati
választások. A Szeged városrészeit b e m u t a t ó sorozatunkban
arról szólnak az önkormányzati
képviselők, hogy a legutóbbi
voksolások óta mennyire változott meg választókörzetük
élete.

Sötét felhők a napsugaras ház felett

A szegedi közgyűlés Ványai Eva,
Szeged alpolgármestere előterjesztésében 2002. június 28-i
ülésén az alapító jogán hozott
határozatot a Mozgáskorlátozott
Fiatalok Rehabilitációs és Sportcentruma Alapítvány alapító okiratának a módosításáról, s kezdeményezte az alapítvány megszüntetését az ügyészségnél. A
szegedi önkormányzat jogelődje,
a szegedi városi tanács 1990-ben
a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, a Magyar
Távközlési Vállalat szegedi igazgatósága, a Vídia Kereskedőház
Rt., /uhász Sándor és fia, Juhász
Attila, valamint a Magyar Demokrata Fórum írta alá az alapítványt alapító okiratot. Elsődleges célkitűzésük volt, hogy „lehetőséget teremtsenek a mozgáskorlátozott gyerekeknek és fiataloknak a rehabilitációs és
sporttevékenység céljaira alkalmas hely létrehozására és fenntartására, ezzel is elősegítve társadalmi beilleszkedésüket."
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Katona Gyula, a 13-as választási
körzet (Móraváros) képviselője
27 éve „gondoskodik" a városrészről. Előbb tanácstagként,
1990 óta pedig önkormányzati
képviselőként intézi az ott lakók
számára fontos ügyeket.
Az elmúlt négyéves ciklusban
egyébként Móravárosban hosszú
a listája annak a fejlesztésnek,
amelyet 1998-ban elterveztek és
sikerült megvalósítani. így például aszfaltoztak a Faragó utcában, a Hajnal utca Veres ács utca
Korda utca közötti szakaszán, továbbá több úttestre bitument
permeteztek és zúzott kővel borították. Gépkocsiparkoló épült a
Kolozsvári téren, a Katona és a

Szél utcában. Járdát építettek az
Ybl Miklós utcában (a Lékai és a
Szél utca közötti szakaszon), valamint javítottak is.
- 2000-ben a móravárosi lakosok csalódottan fogadták a Kolozsvári téri Spar Áruház megszüntetését.
Interpellációkkal,
tárgyalások egész sorával sem
tudtuk meggyőzni az áruház vezetését arról, hogy a lakosságnak
szüksége van az élelmiszerboltra. Kitartásunk eredménye, hogy
a kerületben hamarosan megnyílt előbb a Plus Áruház, majd a
Kolozsvári téij sarkán a CBA
Áruház, s így már kielégítő az ellátás - mondja Katona Gyula.
Ezen a területen található a
Cserepes sori piac is. Korábban
rengeteg volt a panasz az ottani
állapotokra, főleg a közbiztonságra. Az elmúlt időszakban fedett elárusítóhelyek, irodaház és
parkoló épült a piacon, a forgalomszervezés javult. Ezzel egyidejűleg pedig a közbiztonság is.
A móravárosi képviselő joggal

Fotó: Gyenes Kálmán

lehet büszke arra, hogy a vadaspark területét országosan is környezetvédelmi területté nyilvánították. Ennek egyik alapfeltétele volt, hogy rendbe tegyék a
Sancer-tavak környékét, a parkerdőt. Megakadályozták az illegális fakivágásokat, a lakókörnyezet szebbé tétele érdekében
pedig tavasszal két alkalommal
egynyári virágpalántát osztott a
lakosoknak a képviselő.
Négy évvel ezelőtt szervezték
meg a városórség móravárosi
csoportját. A városőrök a közterületek mellett az alsóvárosi temetőt is felügyelik. Működésűknek köszönhetően sikerült
több gépkocsi- és kerékpárlopást
megakadályozni, házalókat eltávolítani, fakivágókat, környezetrongálókat és besurranókat
elfogni.
Katonának egyetlen elképzelése n e m vált valóra, hogy az ő választói körzetében épüljön fel a
Világ Utcája.
K.F.

Szerencsés kimenetelű baleset a 45-ösön

Ha így folytatódik, az enyészeté lesz ez a gyönyörű felsővárosi
épület.

Fotó: Miskolczi Róbert

kezésére bocsátotta a Csaba utcai
műemlék jellegű ingatlant.
Ványai Éva alpolgármester véleménye szerint a rehabilitációs
centrum létesítése kétségkívül
nemes cél volt, de erőn felüli vállalás. Az alapítványnak nem sikerült biztosítania a felszereléshez és a működéshez szükséges
összeget, így nem is valósulhatott meg a kuratórium által vázolt elképzelés.
Tóth Margit, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének elnöke attól tart, hogy
ebek harmincadjára kerül az
épület, aminek homlokzatának
rendbetételére tavaly csaknem
100 ezer forintot költöttek. Arra
a kérdésre, hogy ha ők kapnák a
ház örökös használati jogát, mit
kezdenének veid, az elnök aszszony azt válaszolta, hogy maxi-

m u m irodát, tárgyaló- és klubtermet tudnának kialakítani benne.
Osváth Lajosné, a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási
irodájának munkatársa szerint
ilyen esetben az eredeti tulajdonos, a jelen ügyben a posta dönt
az épület jövőjéről.
Széllné Tóth Ibolya, a Magyar
Posta Rt. Csongrád megyei területi igazgatója megkeresésünkre
azt válaszolta: egyelőre semmilyen hivatalos átirat, jegyzőkönyv nem érkezett hozzájuk az
említett ingatlan ügyével kapcsolatban meghozott döntésről, ha
megkapják, azonnal intézkednek. A kialakult gyakorlat szerint tájékoztatják a budapesti
központot, s egyúttal javaslatot
tesznek a napsugaras ház jövőjével kapcsolatos elképzelésükről.
KISIMRE FERENC

BARTOS ENDRE TÁRLATA
Markovits Kornél szociológus
nyitja meg Bartos Endre bajai
festőművész kiállítását csütörtökön 18 órakor a Bartók Béla Művelődési Központ B Galériájában. Az 1930-ban született alkotó tanítómesterei Rudnay Gyula
és Holló László voltak, művészetének két legjelentősebb területe
a portré- és tájképfestészet.
SÖRÖK - MEDITERRÁN
HANGULATBAN
A Somogyi utcai Boss Mediterrán Terasz szervezésében kerül
sor augusztus 16. és 20. között a
Prémium sörök találkozójára. A
rendezvény különlegessége, hogy
itt csak különleges minőségű
sört kóstolhatnak a látogatók. A
mediterrán teraszon magyar, török és bajor ételeket, jófajta borokat és koktélokat, valamint négy,
újfajta ízesítésű ásványvizet is
kínálnak. Pénteken délután 2
órától lehet helyet foglalni az
asztalok mellett, minden délután és este értékes nyereményekért vetélkedhetnek.

Életeket mentett
a biztonsági öv
Két autó borult az árokba kedden reggel a 45. számú főúton,
Hódmezővásárhely és Szentes
között. A balesetnek csak könynyebb sérültjei voltak.
A 45-ös főúton, a mindszenti leágazás közelében ütközött egy
Alfa Romeo egy Avia kisteherautóval tegnap reggel 7 óra körül. A
járművekben utazók annak köszönhetik életüket, hogy indulás
előtt bekapcsolták a biztonsági
övüket. A személyautó vezetője,

egy szarvasi férfi a feleségével,
valamint a 18 esztendős és 13
éves gyermekével haladt Szentes
felől Hódmezővásárhely irányába. A családfő egy kocsisor előzésébe kezdett, de nem tudta befejezni, mert a nedves úton megcsúszott, és összeütközött a vele
szemből érkező teherautóval. A
volánnál egy 31 éves vásárhelyi
férfi ült, aki lehúzódott az út szélére. Mégis összeütközött a két
jármű, az Avia egy nagy fát kitörve, végül az árokba csúszott.

Kislányokat simogatott a szegedi „tanár"
A Szegedi Városi Ügyészség vádat emelt az
54 éves Gy. László ellen, a szabadidő-szervezőt megrontással vádolják. A hetekig előzetes letartóztatásban lévő „ t a n á r " ellen
viszont bizonyítottság hiányában ejtették a
szeméremsértés gyanújának vádját.
A szegedi Gy. László ellen megrontás és szeméremsértés alapos gyanúja miatt kezdett el
nyomozni a rendőrség. A „tanárt" tavaly jelentették fel, azt állították róla, hogy kislá-

nyokat simogat, valamint nemi szervét mutogatja gyermekeknek. A nyomozati adatok
szerint az 54 éves Gy. László tavaly októberben egy kiránduláson két tizenhárom éves
lány közé feküdt, és megmutatta nekik, hogyan kell önkielégítést végezni.
A rendőrség szeméremsértés alapos gyanúja
miatt is nyomozást indított a férfi ellen. Szintén tavaly egy férfi a nemi szervét mutogatta
az egyik szegcdi iskola kerítésénél a gyerekeknek, akik fényképről a mutogatóban Gy. Lász-

lót ismerték fel. A rendőrség azonban később
ebben az ügyben bizonyítottság hiányában
megszüntette a nyomozást Gy. László ellen.
Gy. László egyébként cáfolta a szülők, és
később a rendőrség állításait, az ügyészség
szerint azonban bizonyított a megrontás,
ezért vádat emelt Gy. ellen. Az iratok átkerültek a Szegedi Városi Bíróságra. Kasza Ferenc,
a Csongrád Megyei Bíróság alelnöke, szóvivő
érdeklődésünkre elmondta, még nem tűzték
ki a tárgyalást.

A fát kidöntve, az árokban landolt a teherautó.

Fotó: Vidovics Ferenc
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Költők nemzetközi
fesztiválja

Sorselemzés tarotkártyával Vásárhelyen, a javasnapon

Tudat és tudatalatti közt

A csongrádi irodalmi alkotóműhely, a Szegedi írók Társasága, a
Dugonics Társaság és a Bába és
Társa Nyomda, Kiadó együtt
szervezi a költők nemzetközi
fesztiválját, mely augusztus
18-ától 22-éig tart három helyszínen: Csongrádon, Szegeden
és Opusztaszeren.

N e m véletlen, hogy az ember
mely kártyalapot emeli ki a sok
közül - mondja S. Papp Mária és
Fodor Melinda. A kct szolnoki
jósnő tegnap Vásárhelyen fogadta az érdeklődőket, tarotkártyából olvasva ki jelent és jövőt.
Sejtelmes gyertyafény, keleti illatot árasztó füstölő a vásárhelyi
magánház előszobájában, és egy
titokzatosan szép, zsemleszínű
macska. így fogadja a javasnapra
bejelentkezetteket
Hartyáni
Márta, a találkozó szervezője. A
két jósnő, Fedor Melinda és S.
Papp Mária Szolnokról érkeztek
Vásárhelyre; előtte Makón és
Kiskunmajsán jártak. - Szerintem az sem véletlen, hogy épp
augusztus 13-ra sikerült összehozni ezt a javasnapot. Nekem
két évvel ezelőtt épp e napon állt
meg a szívem, infarktus következtében. Számomra
nagyon
nagy tanítás volt ez - mondja
Hartyáni Márta, aki egyáltalán
nem tűnik valamiféle élettől elrugaszkodott,
miszticizmusba
menekülő személyiségnek. Ellenkezőleg: munkája gyakorlatiasságot igényel.
Azon gondolkozom, vajon min
alapszik a kártya hatásmechanizmusa, hogyan képesek utalni
véletlenszerűen kiválasztott lapok ábrái a jövőre. Elhatározom,
ezt mindenképp megkérdezem a
jósnőktöl, akik időközben befejezik a páciensekkel való, személyenként egy-egy órányi foglalatoskodást. - A tarotkártya egyfajta közvetítő belső énünk és értelmünk, mondhatni, a tudatalattink és a tudatunk között. Az
ember nem véletlenül azt a kártyát választja ki, amelyiket: tudatalattija pontosan annak a
kártyalapnak kiemelésére kész-

Fotó: Schmidt Andrea

Fodor Melinda belelát jelenbe, jövőbe - a tarot segítségével.
teti, mely választ ad az illetőt
foglalkoztató kérdésekre. A válasz nyelve pedig a kártyaszimbolika. Ezt fordítjuk le a páciensnek - hallom S. Papp Máriától.
Fodor Melinda kiemeli: nem igazán szereti a „jósnő" elnevezést,
pejoratív értelmezések is fűződnek e szóhoz, de hát nemigen
van egyéb, rövid kifejezés az általuk képviselt foglalatosságra. Azt
is megtudom tőle: munka közben mindig visszajelzést kér a
pácienstől, tudja-e értelmezni az
értelmezendőket, „el tudja-e helyezni az életében" az elhangzottakat. Egyébként, ahogy a kártya

választ ad az emberben fölmerülő kérdésekre - választ adhat
más is.
- Foglalkoztat valami, és egyszer csak kinyitok egy könyvet,
és ott olvasom a föltett kérdésre
a választ. Bekapcsolom a tévét,
és onnan érkezik felelet. Találkozok valakivel az utcán, mond egy
mondatot, és én már tudom is,
hogyan tovább. Ezzel én is így vagyok, meg mindenki más is. Tudatalattink valahogy mindig arrafelé irányítja a tudatunkat,
ahonnét megérkezhet a megoldás. Csak oda kell figyelni rá magyarázza Melinda.

Amikor Hartyáni Márta kapcsolatba került S. Papp Máriával
és Fedor Melindával, meglepte:
nem olyanokat hall tőlük, hogy
ekkor meg ekkor ez meg ez fog
vele történni. Saját jelenébe avatták be a jósnók és részletezték, ő
maga miként működhet közre
tevékenyen lehetséges jövőjének
javításában - voltaképpen sorselemzést, személyiségfejlesztést
végeztek. Szerinte „a tarotkártya-sorselemzés egy a sokféle, létező segítség közül, amelyet
igénybe vehetnek
helyzetük
jobbra fordításáért az emberek".
FARKAS CSABA

A merésznek tűnő kezdeményezésnek kedvezett, hogy az n e m
egy ismert irodalmi centrumból,
hanem egy idegenforgalomra orientálódó Tisza-parti városból,
Csongrádról érkezett, ahol az elmúlt években indult egy irodalmi folyóirat, a Föveny. Góg János
azért vállalt magára a szervezésből oly sokat, mert maga is régóta publikál verseket és érzékeli,
a darabjaira hullott irodalmi
életből hiányzik a fórum, a vita,
a másik emberre, műveire való
értő odafigyelés.
A résztvevők magyar költők, a
találkozó mégis nemzetközi. Elsősorban a Duna-Tisza-Kőrös
eurórégióból érkeznek, hangsúlyozta Góg )ános. Jönnek Arad,
Temes, Hunyad megyéből, Kolozsvárról, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Horvátországból és Szlovákiából. Németországból és Kanadából is várnak vendégeket. A
fesztivál helyileg a Dél-Alfőldhöz
kötődik, de programja, célja a határokon
átívelő,
eurórégiós
szemléletű, vagyis előre tekintő.
Ugyanis nemcsak a gazdaságban, a területfejlesztésben, az

idegenforgalomban
szükséges
kapcsolódni a régiós, vagyis uniós szemlélethez, hanem a szellemi műhelyeknek is ez adhat
perspektívát. Az alkotóműhelyek csak földrajzilag esnek távol
egymástól, az egy nemzet fiai
otthonosan cserélhetnek véleményt a globalizációról és a lokalizációról, a nemzet és nemzetköziség jelenlétéről a kortárs irodalomban és arra buzdítanak:
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan." Eddig 48-an jelezték, elfogadták a meghívást.
Neves költők vállaltak előadást:
Kányádi Sándor, Pintér Lajos, Bárányi Ferenc, Mezei
András,
Barcs János, Géczi János, Juhász
Ferenc, Mezey Katalin, az írók
Szakszervezetének főtitkára és
Veress Miklós. A rendezvény fővédnökei: Görgey Gábor író, kulturális miniszter, Szakonyi Károly író, a Magyar írószövetség elnökségének tagja és Varga László
író, a Magyar írók Nemzetközi
Szövetségének elnöke.
A fesztivál a csongrádi napok
zárórendezvénye is egyben.
Ezt a fesztivált jövőre prózaírókkal akarják megszervezni, és
ha a mai támogatók is úgy gondolják, költők és írók hagyományos találkozó és eszmecsere
színhelye lehet Csongrád. S akkor 2004-től akár országos konferenciává is kinőheti magát gondolja Góg János, a fesztivál
szervezője.
B. GY. GY.

Strandparti Mórahalmon
Ha az idő is kegyes lesz a mórahalmiakhoz, akkor augusztus 17-én,
szombaton strandpartin mulathatnak. A rendezvény este 7 órától
kezdődik a városi fürdőben. Többek között megválasztják a strandszépét, illetve kiderül, melyik férfinak van a legszebb lába. A jó hangulatról lemezlovasok gondoskodnak. A legbátrabbak pedig 21 órától
kipróbálhatják saját hangjukat a karaokén.

NOVOTEL

Nézze a tűzijátékot
2002. augusztus 20-án

a NOVOTEL SZEGED
teraszáról, svédasztalos
vacsora mellett.
Részvételi díj:

gyermekeknek
50%

3200

Előadások kezdési időpontja

Ftlfő,

10 éves

augusztus 15-16-ám 19 óra

korig

augusztus 17-18-árr 1o és 19 óra

engedmény.

augusztus 19-én: 19 óra

Italfogyasztás
étlap szerinti áron.

augusztus 20-án: 16 és 19 óri

Bővebb
felvilágosítás
és
asztalfoglalás
a 621562-280 vagy
621562-200
telefonszámon.

t4ccor

PANNÓNIA

R-1294/1995/2000
Q U A E S T O R TRAVEL
www.quaestor.hu/travel

A DÉLMAGYARORSZÁG ajándéka
a lap olvafsóinak.

HELLAS KÉKJE VÁRIJ A Ö N ^
Korfu

63.900 Ft

Születésnapi
játékok a Szegedi
Hirdetőben
FIGYELJE
AUGUSZTUS 14-1
SZÁMUNKAT!

08.27. 1 hét repülő, apt. *

SZEGEDI

busszal, Hotel*** fp. 09.06-14.

*

hirdető
iNgyene/

Nyugat-Kréta

Megkerülhetetlen!

f j '

f1

08.28. 1 hét repülő, apt". * " *""
Görögország utószezonban!
Hármat fizetnek, négyen utaznak!

Ex i kupon 300 Ft órengedinónyre jogosítja fel olvasóinkat cirkuszjegy

HORVÁTORSZÁG:

több jegy vásárlása esetén, viszont 1 jegyhez csak 1 szelvény váltható he.

vásárlása esetén. Egy olvasó több újságbál kivágott szelvényt is felhasználhat

Murter-sziget
49.900 Ft
08.24. Hotel*** lhét fp.* •
Dalmát Villa 08.24.1 hét öe.27.500 Ft
Dalmát körút
85.000 Ft

TENGEREK PARTIÁN
Portugália, Cascais
125.90(7 Ft
aparthotel*** reg. rep. l h é t aug.24.
Töröko. H*** reg. lhét aug.91.900 Ft

HAZAI TÁIAKON

N y e r e m é n y a k c i ó k , játékok, ajándékok egy újságban, ami:

J

65.900 Ft

Leányfalu H.Twins***6éjfp.30.500 Ft
Balatonföldvár 1 éj fp.
5.900 Ft
H. Fesztivál**
"Ötöt fizet, hetet kap'
Harkány H.Agro*** 6éj reg.27.600 Ft

QUAESTOR TRAVEL
6720 Szeged. Kölcsey u. 11, I. e m .
Tel.: 6 2 / 4 2 4 - 5 6 5 . 4 2 4 - 5 6 4

ZÁLOGBÓL KI NEM VÁLTOTT
A R A N Y

É K S Z E R E K

V É G K I Á R E S V T Á S A
NAGY E N G E D M É N N Y E L . 1 6 9 9 I t/g ÁRON,
A KÉSZLET EREIÉIG.

Anna-kúti zálogház Szeged. Tisza Lajos krt. 39.
(Nyitva: S-lb-ig. szombaton:
S-12-ig)
Dugonics

téri zálogház

(a szőkőkútnál)

Szeged.

Dugonics

(Nyitva: 'F-iT-ig. szombaton 9-l:i-ig)

tér 11.

j||jgÉjl '

j
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Október 20-án polgármestert és önkormányzati képviselőket választunk

A postán vannak már az ajánlócédulák
A városokban és a községekben
polgármestert, továbbá települési, illetve megyénként egy területi önkormányzatot választunk, valamint Csongrád megyében 19 helyen 36 kisebbségi
testület létéről és összetételéről
döntünk október 20-án. E voksolásról az értesítést és a jelöléshez használható ajánlószelvény-tömböt augusztus 15.
és 23. között kapják meg a választópolgárok.
A tizenkét évvel ezelőtti változások része, hogy - a túlközpontosított tanácsrendszer helyett - a
választópolgárok az önkormányzatok útján intézhetik a helyi
ügyeket. Ez egyrészt közvetlenül
(helyi népszavazások és népi
kezdeményezések útján), másrészt közvetett módon, azaz önkormányzati képviselők választásával valósulhat meg.

Választások
és különbségek
Az önkormányzati választás
egyfordulós rendszere - igazodva
az ország településszerkezetéhez
- településtípusonként más-más
elemből áll össze - tudtuk meg a
megyei területi választási iroda
jogi vezetőjétől, Bobvos Pálnétól.
Az országgyűlési választásokkal
szemben az önkormányzati voksolásnál nincs érvényességi küszöb. Akár egyetlen választópolgár szavazata is elég az érvényes
választáshoz. Ugyanakkor lényeges különbség van a 10 ezer vagy
annál kevesebb lakosú, valamint
a 10 ezer lélekszámúnál nagyobb
település választási rendszere
között. Az első kategóriába tartozó településeken úgynevezett
kislistán helyi önkormányzati
képviselőket és polgármestert,

továbbá megyei közgyűlési tagokat, a másik típusú, mert nagyobb községekben és városokban vegyes választási rendszerben helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert, valamint - a megyei jogú városok kivételével - megyei közgyűlési tagokat lehet választani. Am azokon a településeken, ahol kisebbségi önkormányzati választást
kezdeményeztek, október 20-án
kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltekre is voksolhatnak a
polgárok.
A tavasszal gyakorolt és az őszszel ránk váró esemény közötti
különbségek közé tartozik, hogy
míg az országgyűlési képviselő-választásoknál csak pártok indíthattak jelöltet vagy listát, addig az önkormányzati voksolásnál jogerősen bejegyzett társadalmi és kisebbségi szervezet is jogosult jelölt vagy lista állítására.
Nem árt hangsúlyozni, hogy
most a választás joga megilleti a
Magyarországra hivatalosan bevándorolt, nem magyar állampolgárt is.

Szelvények tömbben
A választópolgárok augusztus
15. és 23. között kapják kézhez
az ajánlótömböt, mely több, különböző típusú szelvényt tartalmaz összefűzve. Ezeket az ajánlószelvényeket a felhasználáskor
szét kell választani. A különböző
típusú választásokhoz a megfelelő elnevezésű ajánlószelvényt
kell átadni a jelöltnek vagy meghatalmazottjának.
Aki nem kapott ajánlószelvény-tömböt, az a helyi választási irodától igényelheti azt. Egyébként a választási névjegyzéket
augusztus 21-étől augusztus
28-áig teszik közszemlére és ez

J MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
•

„Debrecenbe kéne menni..."
Utazzon vonattal a virágkarneválra!

Kedves Utasunk!
2002. augusztus 20-án, kedden különvonatot indítunk Debrecenbe
a Virágkarneválra.
A vonatra, - amelyet
2 osztályú kocsikkal közlekedtetünk valamennyi kedvezmény igénybe vehető.
indul:

w

Megyei tudnivalók
A megyei közgyűlés tagjainak
jelöléséhez a fehér színű „Ajánlószelvény megyei közgyűlés tagjainak választásához" feliratú
szelvényt lehet valamelyik jelölő
szervezet nevére kitölteni és átadni. A megyei közgyűlés tagjait
nálunk is két választókerületben
választják. Az egyik választókerület a 10 ezer fő alatti, a másikat
a 10 ezer léleknél többet számláAnnál jobb, minél többen részt vesznek a voksoláson. Az önkormányzati képviselők és polgármeste- ló települések alkotják - kivéve a
rek választása garanciális eleme az önkormányzatiságnak.
Miskolczi Róbert megyei jogú városokat. Az a jelölő szervezet állíthat listát, amely
időtartam alatt lehet kifogást be- tévesztéssel vagy anyagi juttatás- alább 1 százaléka ennek ajánlott. a választópolgárok legalább 0,3
nyújtani az abból való kihagyás sal szerez ajánlást.
Ezt az ajánlási számot az adott százalékának megfelelő számú
vagy az oda való felvétel miatt.
település jegyzője a helyben szo- ajánlását tartalmazó szelvényt
Jelöltet ajánlani, illetve listát Az ajánlás: jog
kásos módon közzéteszi, de tele- összegyűjtött. A szükséges ajánállítani szeptember 27-én 16
fonon is megtudható a polgár- lások száma Csongrád megyében
óráig lehet. Az ajánlás érvényesA településeken lakók bármely mesteri hivatalban működő he- a kisebb településeket tartalmazó választókerületben 338, a naségének fontos kelléke, hogy pél- választójoggal rendelkező ma- lyi választási irodánál.
dául az ajánló választópolgár gyar polgártársukat ajánlhatják
A polgármester jelöléséhez a gyobb településeken 184.
adatai valósak legyenek, a szelvé- önkormányzati képviselőnek a választópolgár a rózsaszínű
Az értesítőkkel egy időben szónyen a saját kezű aláírása szere- sárga színű „Ajánlószelvény ön- „Ajánlószelvény polgármester rólapot kapunk arról, hogyan vápeljen, pontosan legyen megje- kormányzati képviselő válasz- választásához" feliratú ajánló- laszthatnak. Ennek alapos átollölve a listát állító jelölő szerve- táshoz" feliratú ajánlószelvény szelvényt töltheti ki. A település vasása útbaigazít: október 20-án
zet neve is. Az ajánlásért az aján- kitöltésével és átadásával. Képvi- lélekszámától függ, hogy a pol- hogyan gyakorolhatjuk választólónak előnyt adni vagy ígérni ti- selőjelölt az lehet, akit a telepü- gármesterjelöltnek
mennyi jogunkat, hogyan jelölhetünk és
los, és bűntettet követ el az, aki lés, illetve az egyéni választóke- ajánlószelvényt kell összegyűj- voksolhatunk.
erőszakkal, fenyegetéssel, meg- rület választópolgárainak leg- tenie. Ennek közzétételét szinÚ . I.
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A Szegedi Közlekedési Társaság
villamosjáratot indít a különvonathoz
3.50-kor Szeged-Rókus végállomásról

Zalakerámia

MOST OLCSOBRAN VASAROLHAT
A BALTEX KFT. ÜZLETEIBEN!

Belteri

BECKER motorok és vezérlések
redőnyökhöz, napellenzőkhöz

a Hanza-Kruger
c s o p o r t tagja

ŐSZI AUKCIÓJÁRA,
VALAMINT
BOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
KERES

A Zalakerámia termékei
l.o. 30x30 cm-es fagyálló padlólap

szaniteráruk teljes választéka nálunk kapható.
Olasz Kőporcelán Centrum

Matt és f é n y e s olasz kőporcelán
burkolólapok óriási választéka.
Márkabolt: Szeged, Kálvária sgt. 104. Tel/fax: 62/444-508
Nyílva: H-P: 8 " - l 7 " , Szo: 8 " - l 2 "

n

kvalitásos
festményeket,
antik bútort,
szőnyeget, műtárgyat,
egyedi ékszereket.

Költöztessen egy kis luxust
otthonába!
A BECKER legmodernebb csőmotorjai
és vezérlései segítségével redőnyei
gombnyomásra mozgásba jönnek. A
biztonsági redőnyrendszerek megakadályozzák. hogy a hívatlan vendégek bejussanak otthonába.

TELJES H A G Y A T É K O T
VÁSÁROLUNK!

Biztonság és kényelem 24 ó r á n át.
Mozgásba hozzuk o t t h o n á t !

?

Hanza-Kruger Galéria

BALTEX

Szeged, D u g o n i c s tér 1 1 .

KEIÜUIIA KFT

Tel.: 4 2 2 - 5 4 7

Szeged Nagyáltomás végállomás irányába.

MAV

Automatikusan kényelmesen:

A D O R O T H E U M 1707
AUKCIÓSHÁZ KFT.,

25x40 cm-es falicsempe bevezető áron

A vonat menetrendje:
odaútban

tén a helyi választási iroda végzi.
Egy településen több kisebbség
4s kezdeményezhetett
július
22-éig helyi kisebbségi választást. A szavazáskor a helyi kisebbségi önkormányzat választásában - meggyőződése szerint - a
település valamennyi választópolgára részt vehet. A jelöltajánláshoz a szürke színű szelvényt
kell kitölteni és a jelöltnek vagy
megbízottjának átadni. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárai közül legalább öten annak ajánlottak.

Keresse hivatalos viszonteladónkat:
Rolószerviz Kft.
Szeged, Kalász u. 8.
Tel.: 62/548-380, 30/9955-843

A Hódmezővásárhelyről 3.40-kor
induló vonatról Szegeden tudnak

átszállni a vonatra, visszaútban Szegedről a 19.15-kor
induló vonattal utazhatnak Hódmezővásárhelyre.
Szentesről menetrend szerint közlekedő vonatról
tudnak átszállni a különvonatra Szolnok,
visszaútban Szajol állomáson.
A rendezvény utcai felvonulással kezdődik, amely
8 órakor indul a vasútállomás elől. A parádé
a Nagyerdei Stadionban folytatódik.
A stadionba egyénileg belépőjegyet kell váltani,
mely a helyszínen korlátozott számban
megvásárolható. Információ: Debreceni Kultúrális
és Fesztiválközpont, telefon: 52/ 525-270.
A vonatról állomásainkon, és 8-15 óráig
Hódmezővásárhelyen a 621222-338, Szegeden
a 621 543-670, 542-666, 30/ 9847-161-os
telefonszámokon részletes tájékoztatást adunk.

Kellemes utazást kíván:

a MÁV Rt.
Suiá/zeU

ruMMtzU

CenemtÜH/í!

A L O M B A R D L Í Z I N G RT.
ÁLLÁSHIRDETÉSE

Egyetemet, főiskolát
végzettek, figyelem!
A BGF. Pénzügyi és Számviteli Főiskola
szeptemberi kezdéssel ismétellen
indítja posztgraduális képzéseit
kihelyezett formában Szegeden.
Mérnökök, üzemmérnökök részére:

Némettolmács, -fordító
Állandó vagy szerződéses munkaviszonyban.

Közgazdász szakmérnök szak
Bármely hazai felsőoktatási
intézményben szerzen oklevéllel
rendelkezőknek:
• Pénzügyi vállalkozási szak
l'énzugy adó-, illeték-, vámszak
ÍJ szakok:
• Pénzügy szak Európai llnlós
Pénzügyek szakirány
• Pénzügy szak Közpénzügyek
szakirány (államháztartási)
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
i9Q Kft.
8000 Székesfehérvár, Móri úf 16.
Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15-ig
Farkas Zsuzsa
Tel.: 20/9770-237; 62/249-271
www. minerva90. hu
E-mail.: mlnervattoiíi axelero.hu
Kedvező részvételi dQak, részletfizetés!
V
Kélje részletes tájékoztatónkat! >

AMIT KÍNÁLUNK:

ELVARASAINK:
I Közgazdasági és pénzügyi szaknyelv
fordítói szintű ismerete
I Hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat
I Telefon, fax vagy e-mail elérhetőség
szükséges.

I Versenyképes jövedelem és egyéb
juttatások
I Folyamatos továbbképzési lehetőség
I Igényesen kialakított, szegedi
munkahely
I Szakmai fejlődés lehetősége egy
sikeres csapatban.

A géppel és kézzel írt, fényképpel ellátott pályázatokat
az alábbi címre várjuk: 6701 Szeged, Pf.: 739.
A pályázatok beérkezésének határideje:

2002. augusztus 23.

A DÉLMAGYARORSZÁG
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MELLÉKLETE

FIATALOKNAK • SZERKESZTI

A zenei témák uralják a tinédzsereknek szóló lapokat

A sztárok mint példaképek
SZTÁROK ES SZTORIK-KET
KULCSFOGALOM, AMELLYEL A MAI
TIZENÉVESEKHEZ SZÓLÓ ÚJSÁGOK
JELLEMEZHETŐK. A SZTÁROKAT LEGYENEK AZOK ÉNEKESEK, SZÍNÉSZEK VAGY FOCISTÁK-NEM EGYSZER PÉLDAKÉPKÉNT ÁLLÍTJÁK A
FIATALOK ELÉ, A SZTORIK PEDIG
LEGGYAKRABBAN SZERELEMRŐL,
BARÁTSÁGRÓL, KÍNOS HELYZETEKRŐL SZÓLNAK.
Hogyan készítsünk a nadrágunkra csipkét, milyen lány hozza
lázba a fiúkat, hol lehet megtanulni jet skizni, miként tudunk
izgalmat lopni a szürke hétköznapokba, mire van szükség egy jó
grillpartihoz? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre találnak válaszokat azok, akik a különböző ifjúsági lapokat böngészik. A teljesség igénye nélkül kiválasztott
négy meghatározó magazin IM, Popcorn, Bravó, 1 OOxSzép számos tekintetben hasonlóságot mutat. Mindegyiket a „zeneipar" sztárjai, vagyis az énekesek
és az együttesek uralják, a legnagyobb teret mégis a Bravó szenteli nekik. Az előadók között némileg túlsúlyban vannak a külföldiek a hazaiak rovására.

Szexi focisták
A magazinok sztárjainak táborába a zenészeken kívül néhány
színésznek, s még náluk is kevesebb sportolónak, közülük is
szinte csak focistáknak sikerült
„beküzdeniük" magukat. Az
utóbbiakról éppen ebben a hónapban nyitott sorozatot a
1 OOxSzép, amely a szexi labdazsonglőröket, elsőként az olasz
Francesco Tottit mutatja be.
A sztárokat nem ritkán példa-
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ként állítják az olvasók elé a la- ;
pok. Olyan akarok lenni, mint
Natalie Portman - írja cikkének
címében a magát első számú tinimagazinként reklámozó IM.
Majd két sorral lejjebb ráerősít:
Natalie az a lány, akire érdemes
külsőleg és belsőleg is hasonlíta- ;
ni. Sőt tippeket is ad ahhoz, ho- l
gyan változzunk olyanná, mint
az említett színésznő.
Minden lap igyekszik exkluzív
interjúkat közölni. A tizennegye- :
dik éve megjelenő Popcornnak
augusztusban Eminemet
sikerült becserkésznie, a tízéves Bra- ;
vo a P. O. D. nevú San Diego-i ;
banda tagjait szólaltatja meg, az
IM-ben a sikeres amerikai rajz- 1
filmsorozat, a Scooby-Doo élő

szereplős változatának két főhősét megszemélyesítő Sarah
Michelle Gellar és Freddie Prinze
/r. nyilatkozik. Habár átfedés
még a hírek szereplőit tekintve is
ritkán fordul elő a lapok között, a
két utóbbi színészről a 1 OOxSzép
is közöl cikket - igaz harmadakkora terjedelemben.

Főleg lányok leveleznek
Még a hasonlóságoknál maradva megállapíthatjuk, hogy a lapok mindegyike tartalmaz jól bevált, népszerű rovatokat. Ilyennek számít a CD-, film-, könyvés programajánlón kívül az olvasói levelezés. A szerelmi, lelki
bánatokra és a fiatalokat érdeklő

A háború után indult el a Világ Ifjúsága című,
több nyelven megjelenő magazin, amely kinyitotta a világot a fiatalok előtt - természetesen az akkori ideológiának megfelelve. Már ebben megjelentek egész oldalas sztárfotók például Rodolfóról, Rátonyi Róbertről, Brigitte Bardot-ról.
Szabados stílusa miatt új színt hozott
1965-ben az Ifjúsági Magazin, amely első számában Pelével közölt interjút, s a Rolling Stonesról
és a Beatlesről írt, az utóbbi együttesről pedig egy
kétoldalas poszter is volt a lapban. Az IM szakított a korábbi gyakorlattal, és a szöveg helyett a
képeknek szánt nagyobb teret. E tekintetben előfutára volt a mai ifjúsági magazinoknak.

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

*
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ŐSZINTESÉG
29 éves, 153 cm magas, sovány
testalkatú, dolgozó, rokkant-
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Milyen magazint
szoktál olvasni?
PETRA:
- Én már a komolyabb, nőknek
szóló magazinokat olvasom
szívesen. A Joyt és a Cosmopolitant például rendszeresen
megveszem. Ritkábban pedig a
Hölgyvilágot szoktam megvásárolni. Azt szeretem a női magazinokban, hogy koncentrálást n e m igénylő, könnyű, színes olvasmányt jelentenek. Ki
lehet kapcsolódni olvasás közben.
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EDIT:
- Régebben rendszeresen olvastam a Popcornt, a Bravót,
de úgy érzem, mára kinőttem
belőle. Ma inkább a női magazinokat - Cosmopolitan, Joy,
Shape - lapozgatom. Szinte
mindent elolvasok benne, az
elejétől a végéig. Először átlapozom az újságot és aztán
mindig a számomra legérdekesebb cikkel kezdem.

A fiataloknak szóló lapok elsősorban a lány olvasókra számítanak. (Fotó: Schmidt Andrea)

Fiataloknak készülő újság már az 1880-as években indult Magyarországon. A Magyar Ifjúság melynek Mikszáth Kálmán is főmunkatársa volt
- abban az időben jobbára folytatásos irodalmi
műveket közölt. A lapban rejtvények, társasjátékok is helyet kaptak. A közérdekű hírekben arról is értesülhettek az akkori olvasók, hogy egy
pozsonyi diákot hazaellenes pánszláv üzelmek
miatt az összes középiskolából kizártak. A második világháború után az előbb említett címmel jelent meg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi lapja, amely a kornak megfelelő
ideológiai nevelési szándékkal írt cikkek mellett
képregényt, verset, novellát is tartalmazott.

7
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nyugdíjas lány vagyok, aki ma- jeligére, időpont és hely meggányosan él. Szeretnék megis- nevezésével.
merkedni komoly kapcsolat reményében, hosszabb távra egy
EGYETÉRTÉS
olyan fiúval, aki el tudna fo- 27 éves, 184 cm magas, átlagos
gadni olyannak, amilyen va- testalkatú, káros szenvedélyekgyok.
Káros
szenvedélyem től mentes, sok minden iránt érnincs. Szegeden lakom. A n n a k : deklődő, dolgozó fiú vagyok. Szea válaszát kérem, aki n e m egy retek moziba, ritkán diszkóba
alkalomra keres barátnőt. Ha járni. Vásárhelyen élő, korban
hirdetésem felkeltette az ér- ; hozzám illő, lehetőleg karcsú
deklődésedet, írj „Őszinteség" lányt keresek, aki szeretne egy

egyéb kérdésekre nyílt, közvetlen
válaszokat kapnak a többnyire
14-17 éves levélírók. Sokat böngészett része az újságoknak a
társkereső és az üzenetközvetítő
rovat, s valamennyi lap közzétesz olyan postai címeket, amelyeken sztároktól lehet autogramot kérni.
Mint ahogyan az olvasói levelek
döntő többségét lányok küldik be,
úgy témáikat és azok feldolgozásának módját tekintve is jórészt a
gyengébbik nem képviselőire építenek a magazinok, a szerelmi
problémáktól, a divaton át a szépségápolásig. Ezt igazolja az is,
hogy a döntő részben fiúkat vonzó
számítástechnika és az internet
csupán a Bravóban kap helyet.

Háttérben az egészség
A sportolással és különösen az
egészségmegőrzéssel lényegesen
kevesebbet foglalkoznak - mindössze egy-két oldalt szánnak
olyan témáknak, mint például az
evésrohamokat előidéző bulémia, a hamburgerben és a sült
krumpliban túltengő kalória,
vagy éppen a távol-keleti küzdősportok. Komolyabb társadalmi
problémákat feldolgozó írásra pedig egyetlen példát mutat a négy
vizsgált újság: a 1 OOxSzép riportban számol be Ildikó küzdelméről a kábítószer-függőség ellen.
HEGEDŰS SZABOLCS

PETER:
- Nagyon ritkán, évente kétszer-háromszor megveszem a
Free Magazint. Jókat írnak különböző bulikról, dj-kről, meg
van benne CD-melléklet is.
Akkor veszem meg, amikor
kedvem tartja, mivel egyébként egyáltalán n e m szeretek
olvasni. Más újságot nem nagyon szoktam venni, és azonkívül nem is olvasok semmi
mást.
KATA:
- A 1 OOxSzép és az Ifjúsági
Magazin a kedvencem. Több
információ van bennük, mint
a többi újságban. Minden benne van, ami számomra érdekes
és amit fontosnak tartok. A
Girl magazint pedig azért szeretem, mert leírják a slágerek
szövegét angolul és magyarul
is. A képregényeket is kedvelem, például a Garfieldet.
MÓNIKA:
- Az Ifjúsági Magazint szeretem. Nemcsak azért, mert
ajándék van benne, hanem
mert fiatalos, érdekes írásokat
tartalmaz. Cikis sztorikat sztárokról és kínos történeteket elmesélő olvasói leveleket. Ezek
olyan intim dolgok, amelyek
érdekesek, és minden fiatalt izgatnak. Van, aki más lapot vesz
meg, így gyakran cserélünk
egymás között.

AZ ÉLETSZÉP
28 éves, egyetemet végzett, dolgozó szegedi nő vagyok, aki szintén vágyik a romantikára. Sajnos
azt én is tapasztaltam, hogy a
munka mellett már jóval nehezebb ismerkedni. Szívesen találkoznék veled! Válaszod „Az élet
szép" jeligére várom.

időpontban. Ne haragudj! De ha
adsz még egy lehetőséget, akkor
találkozzunk a megjelenést követő péntek délután 5 óra táján a
Széchenyi téri Kerek-Perec előtt.
Pontos leszek. Nálam egy Délmagyarország lesz. Ha nem jó az
időpont, akkor kérlek, ne a „Romantika" jeligére válaszolj, hanem megadom a mobiltelefonom számát: 06-30-263-56-01.
Bízom benne, hogy emlékszel
rám! U.i.: Ha nem emlékszel
rám, akkor nálam lesz az a jellemzés is, amit magamról írtam!

ELSZALASZTOTT
RANDEVÚ
Kedveg „Liliom"! Amikor válaszleveled megjelent az újságban,
hogy pontosan mikor lesz a találkozásunk, sajnos akkor külföldön voltam, és így nem tudtam
megjelenni az általad megjelölt

ROMANTIKA
Kedves „Holdfény"! Sajnos nem
tudtam időben ott lenni pénteken a Novotel Szálló előtti szökőkútnál. Kérlek, ne haragudj. Találkozzunk a megjelenést követő
pénteken 18 órakor ugyanott. Legyen nálad egy újság, nálam is

őszinte és tartós kapcsolatot és
aki gyengédségre vágyik. Ha szeretnél velem megismerkedni, írj
„Egyetértés" jeligére hely és időpont megjelölésével.

SZABOLCS

MEGKERDEZTÜK A FIATALOKAT
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HEGEDŰS

lesz. Ha nem megfelelő az időpont, írj „Romantika" jebgére.
FIESTA

23 éves, 180 cm magas, fekete
hajú, barna szemű makói srác
vagyok. Szeretem a vidámságot,
a diszkózást, de a természetjárást és a horgászatot is kedvelem. Keresek komoly kapcsolatra
17 és 24 év közötti lányt, aki az
emberben a belső értékeket felismeri. Ha ilyen vagy, akkor írj „Fiesta" jeligére.
DÉLELÓTT NEM JÓ
„Egy szál virág" jeligére válaszolom: 29 éves, 153 cm magas, vékony testalkatú lány vagyok. Ha
az én jeligémre írod a délelőtti
időpontot, arra kérlek, írj egy
délutánit, mert én 14 óráig dolgozom. Válaszodat „Őszinteség"
jebgére várom.
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Rapperek a moziban
HOLLYWOOD EGYIK LEGELISMERTEBB SZÍNÉSZE, SÁMUEL L. JACKSON KIKELT A FILMES KARRIERT
KEZDŐ RAPSZTÁROK ELLEN. AMERIKÁBAN TENDENCIÁVÁ VÁLT, HOGY
EPIZÓD-VAGY AKÁR FŐSZEREPEKBEN A HIP-H0P MŰFAJ SZTÁRJAIT
ALKALMAZZÁK, AKIK A FILM ZENÉJÉÉRT IS FELELŐSEK.
Sámuel L. fackson júliusban tett
először olyan kijelentést a sajtóban, amelyben a rapsztárok filmes megjelenését kritizálta. A
múlt héten mozikba került XXX
című Van Diesel-film kapcsán
azonban megismételte kifogásait, és bővebben is kifejtette, miért nem tartja elfogadhatónak a
zenészek filmszerepléseit. - Ezek
a filmek tisztán üzleti célokra
épülnek. A rapsztárok azért kapnak szerepet bennük, hogy a zenéjük által elért közönséget becsalogassák a mozikba. Ha a film
rossz és a közönség nem kíváncsi
rá, pénzt még akkor is lehet nyerni belőle, a hozzá készült C D eladásából - mondja.

Bár Jacksont zavarja a jelenség, tisztában van azzal, hogy
Amerikában
bárkiből
lehet
sztár, akár a filmvásznon is. - Ez
egy olyan ország, ahol akárki kitalálhatja egy nap, hogy holnaptól színész lesz, vagy akár az
Egyesült Államok elnöke. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
kipróbálja magát. Én azonban
n e m óhajtom felértékelni a próbálkozásaikat azzal, hogy a színészetemmel melléjük állok.
Szívesebben támogatom azokat
a fiatalokat, akik Amerika legnevesebb színészképző iskoláiban végeztek - vélekedik.
Az utóbbi években valóban
egyre több hip-hop sztár vállalt
filmszerepet. A Kiképzésben láthattuk Dr. Dret és Snoop Doggy
Doggot, és szintén ők szerepeltek
a Magyarországon nem játszott
The Wash című filmben. Will
Smith a hip-hop és a színészet terén is otthon van: filmjeihez
gyakran készíti ő a zenét, így a
Man in Black - Sötét zsaruk
I-II.-ben és a most készülő Bad
Boys - Mire jók a rosszfiúk második részében is.

Anita vallomása
Anita egy újabb album erejéig nyújt válogatást Demjén Ferenc legszebb dalaiból, a hamarosan boltokba kerülő korongra most azok a
szerzemények kerültek fel, amelyek a két esztendővel ezelőtt megjelent Csak a vágyra nem fértek fel. A Vallomások című kiadványon
négy Demjén-szám hallható, közte talán a legszebb, a Jégszív. A többi
dal azonban már az új stílust képviseli, amelyeket Závodi Gáborral
közösen készítettek el.

Kikészíti Britneyt
a volt pasija
JUSTIN TIMBERLAKE EGYRE GONOSZABB DOLGOKAT TERVEL KI, HOGY KIKÉSZÍTSE VOLT SZERELMÉT, BRITNEY SPEARSI AZ N'SYNC TAGJÁNAK
LEGÚJABB ÖTLETE EGY HÁZVÁSÁRLÁS, DE A HELYSZÍN MEGVÁLASZTÁSA
NEM A VÉLETLEN MÜVE.
füstin Timberlake a Pophercegnővel való szakítása óta éli az életét, és nagyon úgy tűnik, hogy élvezi, ha fájdalmat okozhat Britney Spearsnek. A fiúzenekar tagja például a pletykák szerint
Christina Aguilera énekesnővel is
randizgatott, akit Britney kifejezetten utál. A legújabb ötlete pedig az, hogy az egykori szerelmi
fészkük szomszédságában vásárol házat. Justin és Britney még
boldog időszakukban közösen
vettek Hollywood Hillsen egy
extrákkal felszerelt villát, amely a
szakítás után Britney Spearsé
maradt. A 21 éves énekes most
úgy döntött, hogy kifúrja a házból
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Justin Timberlake

volt barátnőjét, és az út alján 5
millió font (2 milliárd forint) értékben vett magának egy villát.
Az épületben van öt hálószoba és
nyolc fürdőszoba, házimozi, tornaterem, valamint tartozik hozzá
teniszpálya és vendégház. Justin
Timberlake-nek összesen kilenc
autója és öt motorja van, de a
házhoz csak egy három férőhelyes garázs tartozik. A vásárlás
nyilvánvalóan gesztusértékű az
összetört szívű és kimerült Britney Spears felé. Justin Timberlake egyik barátja azt mondta az
N'Sync énekesével kapcsolatban:
- Van egy csomó pénze, mi az ördögért ne tenné meg?

•

Britney Spears

T I S Z A - P A R T Y "

A lóerők és a köbcentik nem csak a fiúkat vonzzák

Vad motoron kemény lány
SENKI NE GONDOLJA, HOGY CSAK
KEMÉNY, TETOVÁLT, BŐRSZERKÓS
SRÁCOK ÉLNEK-HALNAK A MOTOROKÉRT. A GYENGÉBBIK NEM TAGJAI IS SZÍVESEN PATTANNAK NYEREGBE. TÖBBSÉGÜK A PASIK DEREKÁT MARKOLÁSZVA KAPASZKODIK, SZEXIS CUCCOKBA BÚJVA. AZ
IGAZÁN BELEVALÓ LÁNYOK AZONBAN EGYEDÜL MOTOROZNAK. S HA
KELL, NEM RESTEK MAGUK BÜTYKÖLNI, SZÉPÍTENI JÁRGÁNYUKAT.
MINDEZT A FIÚK ELISMERŐ PILLANTÁSAI MELLETT TESZIK.
Három város, Szeged, Hódmezővásárhely és Békéscsaba mintegy
30-40 motorosából verbuválódott a Ghost's M C Chapter Klub
tagsága. - Barátokból alakult a
klub. Eleinte csak együtt jártunk
motorozni, aztán szép lassan
egységes csapattá kovácsolódtunk. Ma már ott tartunk, hogy
egy egyesület áll a klub háta mögött - tudtuk meg az egyik tagtól,
a szegedi Dobos Alextől. A srác
egy 1987-es Kawasaki KLR 650
túraendurót hajt. Alexnek ez
már a harmincötödik motorja. Gyerekként érdekelt a technika.
Vonzott a repülés, de nem lehettem pilóta, így maradt a földi
száguldás - mondta.
A klub az elmúlt hét végén rendezte meg Szegeden az első motorostalálkozót. A Reghős Bendegúz Szabadidőközpontba az
ország minden tájáról érkeztek a
kétkerekű csodák szerelmesei.
Hatalmas gépek dübörögtek, kékes füst szállt a fák alatt. A klaszszikusnak számító Harleyk és a

és a többség szerint a legkevésbé
vonzó hölgyek Afganisztánban
élnek. A második helyre az angol
lányok kerültek, míg a csúnyasági verseny bronzérmesei a német
nők lettek.
Az első tízbe természetesen
nem kerültek be a legendásan
szép lányok, például a brazil és a
thaiföldi hölgyek, sőt a magyar
nők sem. Érdekesség, hogy a legszebb nőkről készített felmérést
korábban az amerikaiak nyerték
meg, most viszont a negyedik
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A gyengébbik nem is szívesen pattan nyeregbe. (Fotó: Karnok Csaba)

japán versenygépek mellett öreg :
Pannóniák, Jawák is feltűntek a
sátrak között. A néha 250-300 i
kilós járgányokat nemcsak pasik, hanem néha törékeny hölgyek is sztenderre állították.
A Ghost's „leányvállalatának"
lehet tekinteni a Ghost's Girlst.
Egy 20 éves 550 GSX Suzuki
nyergéből szállt le Kovácsné Tyirják Katalin, az egyik girl. A bé- j
késcsabai hölgy kilencévesen
kezdte a motorozást apja öreg ;
Babettájával. - Szüleim fiút akartak, így srácként is neveltek.

Csupa olyan dolog érdekel, ami
nem nőies: foci, rögbi, vívás,
súlyemelés, valamint a rally harmadosztályban navigálok - árulta el Kati. N e m megy ki a hajából
a dauer, ha szerelni kell. - Cseréltem én már Ladában differenciálművet, de azért elkél a srácok
segítsége - mondta nevetve.
Férje is motoros, így együtt hódolhatnak szenvedélyüknek. Katiéknál otthon demokrácia van,
de ő a pénzügyminiszter. Többnyire együtt túráznak, néha
azonban külön utakra viszi őket

SZOBADÍSZEK e s b r u t á l i s e r o
A Harley Davidsonok a találkozók talán leglátványosabb gépei. A legendás amcsi csodákat a
negyvenéves pénzemberek is előszeretettel vásárolják. Ok a „hogosok", vagyis a menő csávók.
Az igazi harleysek nem tartják őket igaz motorosnak. - Ehhez az érzéshez nem pénz, hanem
szív kell - állította Kékesi Róbert. A budapesti
Geronimo MC tagja egy 1400-as Harleyval jött
Szegedre. A masináját saját maga építette. Másfél éve dolgozik rajta, a fényezés, krómozás még
hátravan.
A szegedi Faragó Tibor is maga rakta össze a
750-es Honda Magnáját. Két lánya és fia is

szeret motorozni. Igaz, csak a háztömb körül
mennek, és akkor is a papa háta mögött ülnek. A Faragó család életéhez hozzátartoznak
a kétkerekűek. A nappaliban „pihen" két gép.
A most épülő másik Honda és az öreg Pannónia igazi szobadísz, a csemeték körülöttük játszanak.
A szegedi találkozó legnagyobb motorja egy
Suzuki GSX 1400 köbcentis csoda volt. Az új
masina burka alatt brutális erő dolgozik és futóműve is kiemelkedő. A kétkerekű erejét jól tükrözi, ha mellé állítjuk a „mi autónkat". A személykocsi mindössze 1100 köbcentis.

a sors. Kati mindennapjainak is
szerves része az öreg Suzuki.
Nyaranta ezzel jár dolgozni, sót a
kisebb bevásárlásokra is ezt
használja. A legmesszebb fekvő
hely, ahová elgurult kedvenc kétkerekűjén, az erdélyi Gyergyószentmiklós, illetve az Alacsony-Tátra volt.
Kati jó példa arra, hogy a motoros lányokat nem úgy kell elképzelni, mint akik vihorászva, kihívó rucikba bújva kucorognak a
pasik háta mögött a nyeregben.
Ok is nyugodtan fölveszik a versenyt a srácokkal. Jól áll rajtuk a
feszes bőrgatyó és a domborulatokat kiemelő felső, de nem esnek kétségbe, ha nyakig olajosan, maszatosan kell bütykölni a
gépet.
A belevaló motoros lányok a fiúk körében is elismerést vívtak
ki. A srácok csak a felületes
szemlélőnek tűnnek úgy, hogy
gátlástalanul szétverik azt, aki
valami miatt nem tetszik nekik.
A tetoválásokhoz, a vad tekintethez és a bőrmellényhez sokszor
érző szív, jó lélek párosul. Akár
ketten-hárman is ugranak egyszerre, ha egy lány bajban van.
KORMOS TAMÁS

Külön
utakon jár
Varga Zsuzsa, a Venus énekesnője megállapodott a zenekar többi
tagjával, hogy hamarosan szólólemezt jelentetne meg, ezért egy
ideig a közös munkát félreteszik.
Persze azért egy kis „maszekolásra" is jutott ideje, hiszen- barátai
együttesében, a Dubcity Fanatikban vokálozik alkalmanként.
A zenélés mellett a tanulást
sem hanyagolja, hiszen idén szerezte meg első diplomáját a Pécsi
Tudományegyetem művelődésszervező szakán, és olyannyira
megtetszett neki a diákélet, hogy
ősztől ugyanott folytatja a második diplomájáért tanulmányait,
méghozzá újságíró szakon.

A világ legcsúnyább lányai
Általános vélemény szerint a
magyar lányok a legszebbek közé
tartoznak a világon. Ebben a kérdésben akár hivatalosan is megnyugodhatunk, hiszen a legcsúnyább lányok listájára hazánk
nem került fel.
Az FHM férfimagazin egy
nemzetközi felmérést végezett az
olvasók között. A lap arra volt kíváncsi, vajon a férfiak szerint
mely országokban élnek a legcsúnyább lányok. Az online szavazásban 59 ezren vettek részt,
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helyre kerültek a csúnyasági versenyben is.

T O P 10
1. Afganisztán
2. Nagy-Britannia
3. Németország
4. Amerikai Egyesült Államok
5. Kína
6. Oroszország
7. Albánia
8. Törökország
9. Franciaország
10. India

Philip távozik a Viva+-tói
Philip szeptember 15-éig lesz látható a Viva+ képernyőjén. A műsorvezető elsősorban életkorával indokolta távozását a csatornától. Philip így nyilatkozott
döntéséről: - Boldog vagyok, hogy már a kezdetektől
- sőt már az előkészületektől - jelen lehettem. Úgy
gondolom azonban, hogy ebben a műfajban van egy
hitelességi határ, ami után már a műsorvezető nem
állja meg a helyét. Most, hogy elmúltam 30 éves, úgy
gondolom, kicsit közelítek már ehhez a ponthoz - l

NEKED SZÓL A ZENE!

DJ Lauer:
Discotheque
DJ Lauer, az egyik kereskedelmi
rádió disc-jockey-ja. Legújabb
mixalbumán (Discotheque) a lemezlovas mesterien kombinálja
a friss klubsikereket (Miami
Pop, Thrill Me, Love Is In The
Air, Music Takes Me Higher hogy csak néhányat említsünk)
az igazi ibiza hangzással, a vocal
house-zal és a salsoul stílusú
felvételekkel. Mindez olyan
diszkóalbumot eredményezett,
amely hangzását tekintve viszszarepít bennünket a nyolcvanas évek bulijaiba. A tizenöt
számot tartalmazó lemezt a rádióközönség visszajelzései nyomán kialakult slágerlista alapján állította össze Lauer.
T.K.

bár szerencsére még nem értem el. Izé című műsorában szeptember közepétől Balázs fogja helyettesíteni
PhilipSt. Idén két új műsorvezető is érkezett a zenecsatornához, és szeptembertől egy újabb VJ belépése
várható. Málnay B. Levente, a Viva+ vezérigazgatója
szerint megértik, hogy a műsorvezető elérkezettnek
látta az időt a továbblépésre. Az elmúlt hónapokban
politikai szerepeket is vállaló műsorvezető még nem
tudja, mivel foglalkozik a jövőben.
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CSOROG A PANNON GSM
Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Fock Saroltával oszthatják meg, aki 9 és 12 éra között hívhaté a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink ingyenes hirdetésben tehetik közzé mondandójukat.
TUZVESZELYES
NYÁRFAPIHÉK
Lehet, hogy a nyárfapihék nem
allergiakeltők, de valami közük
lehet töbh ezer szegedi szenvedéséhez, amit a virágzáskor élnek
át - reagált Makrai László biológus lapunkban korábban megjelent írására Ruzsáli József olvasónk a 497-303-számú telefonjáról. Telefonálónk még megjegyezte: az irritáció mellett még
tűzveszélyes is a nyárfapihe, elég
egy égó csikk az összehalmozódó
kupacokba, és akár le is éghetnek
a környező házak. Az allergiát
okozó növények egyébként „nem
használnak" a környékén lakó
óvodások, iskolások egészségének sem.
KAKASKÓRUS
ASZOMSZÉDBAN
Két műszakban dolgozik olvasónk, aki rövid, pihenésre szánt
idejében sem aludhat, ugyanis
szomszédjában, a Hét vezér, illetve a Pacsirta utca telkein „kakaskórus" kukorékol hajnalban,
csaknem két órán keresztül. Az
állatok hangja gyakran tovább is
szól, a 407-598-ról telefonáló olvasónk elmondta: szomszédai is

GÁZOS SZÁMLA
A múlt héten mintegy 450 ezer
forintos számlát kapott a Dégáztól Kispéter Jánosné olvasónk.
Természetesen rögtön értesítette
a szolgáltatót, amely azzal indokolta a különösen nagy összeget,
hogy a fogyasztó óráját korábban
manipulálták. Telefonálónk elmondta: az órát július 26-án cserélték le, és a laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy „megbütykölték" a szerkezetet, pedig olvasónk állítja, hogy az óra valószínűleg már tíz évvel ezelőtt is hibás lehetett, mert ő nem nyúlt
hozzá. A vizsgálatról kiállított
jegyzőkönyvön továbbá nem találta a tanúk aláírását. Balla Eleonóra, a Dégáz Rt. kommunikációs vezetője elmondta: hamarosan felveszik a kapcsolatot a panaszossal, és kivizsgálják a bejelentését.

Az élvonal.

Gyovai Bernadett és Kunszabé József
(Mindszent).
BÁRÁNYI DÓRA
MÓNIKA
Augusztus 13., 7 óra 15 perc, 3150 g. Sz.:
Galambosi Mónika és Bárányi Sándor
(Székkutas).
GYÖRGYI NÓRA
Augusztus 13., 8 óra 5 perc, 3050 g. Sz.:
Karádi Krisztina és Györgyi János (Békéssámson).

VÁSÁRHELY
HARANGI SZABOLCS
Augusztus 12., 13 óra, 3600 g. Sz.: Pásytor
Amórea és Harangi Csaba (Hódmezővásárhely).
CSORDÁS VIKTÓRIA
Augusztus 12., 13 óra 30 perc, 2920 g. Sz.:
Zöldi Ilona és Csordás Csaba (Maroslele).
KUNSZABÓ DÁVID JÓZSEF
Augusztus 12., 21 éra 16 perc, 3900 g. Sz.:

MAKÓ
MOLNÁR DÁVID
Augusztus 12., 16 éra 15 perc, 2400 g. Sz.:
Molnár Anikó és Fejes Sándor (Makó).
SZENTES
GYÁNTI VIKTOR
Augusztus 12., 16 óra 55 perc, 4290 g. Sz.:
Bihari Erika és Gyánti Mihály (Szentes).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN

GYARAKI LASZLO
egyetemi hallgató:
- A meccsre biztosan nem megyek el, de a televízióban megnézem majd a mérkőzést. Egyébként is szoktam nézni focit, igaz,
csak a jobb meccseket: a Bundesligát, vb-t. Én a Zalának szurkolok, de sajnos biztos vagyok abban, hogy a Manchester United
fog nyerni 4-l-re.

A hőszolgáltató

Lapjuknak a szabadtéri játékok hangosítását követő, megtisztelő érdeklődése az alábbiakban szorul kiegészítésre: a Dóm-Dixie Gálát a
szervező muzsikusokkal régóta együtt dolgozó munkatárs keverte.
Az eseményről írott beszámoló sajnos olyan általánosítást tartalmaz,
amely kétségbe vonja az idei Játékok hangosításának alapvető minőségi javulását, amelynek július 24-i lapszámukban Sulyok Erzsébet
korrekt és minden szempontra kiterjedő írást volt szíves szentelni. A
szakmai jó hír védelme indokolja, hogy fent jeleztem: a dixie-koncertet NEM a korábbi cikkben megnevezett hangmérnök tartotta kézben.
A Morricone-koncert napján lapjukban a főpróba bonyodalmairól
megjelent írásra reagálva munkatársam korábban jelezte Hollósi
Zsolt újságírónak hiányérzetünket, amiért a szenzációszámba menő
eseményről írt beszámolójában elmulasztotta jelezni: a hangosítók
beváltották ígéretüket, a rendszer átszerelése időben megtörtént, és a
koncert kiváló hangosítással zajlott le. így vélekedett erről a Maestro,
annak impresszáriója, de maga olasz hangmérnök kollégánk, Fabio
Venturi úr is, aki újabb közös munka reményében búcsúzott, annak
ismeretében, hogy egy hangosítórendszer tökéletes üzemben tartása
több munkatárs összehangolt munkáját feltételezi a csúcsminőségű
technika mellett.
Visszatérve a W. A. által jegyzett cikkhez utalni kívánok arra, hogy
a - munkánk szempontjából - elhallgatott sikerű Morricone-koncerten és az elmarasztalt dixie-gálán kívül további tíz produkció futott a
Játékok idei évadján kiváló hangminőség mellett. Szakmai lelkiismeretünket a közreműködők elismerő együttműködése nyugtatja meg,
közülük is kiemelkedik Tokody Ilona megtisztelő köszönete, amelyet
kollégáimhoz intézett.
Szívélyes üdvözlettel:

HETI POLLENJELENTES
A Délmagyarország keddi számának címlapján látható csapadéktérkép jól mutatja, hogy az ország többi részéhez viszonyítva térségünkben relatíve kevés eső esett. Ez tükröződik a múlt heti pollenszámban
is: az alkalmi esők csökkenthették ugyan a levegőben szálló virágporok számát, azonban n e m sikerült kimosni azokat.
A parlagfű napi pollenszáma a hét négy napján az allergiás határérték
körül volt, hála az esőknek, nem emelkedett jelentősen. Nőtt a szintén nagyon allergén ürömpollen száma, csökkent a csalán virágporának mennyisége. Továbbra is magas a gombaspórák mennyisége.
Bővebb információ: www.aeropollen.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS

be, illetve a Debreceni utca egyik
szeméttárolójába a piros autójából (rendszám a szerkesztőségben) kiszálló nő a szemetét, ha
nem is ott lakik: Nagyon furcsának tartom a viselkedését, mert
rendszerint kiszáll a kocsijából,
néhány zacskót az egyik, néhányat pedig a másik gyűjtőbe dob,
majd továbbáll. Úgy tudom,
hogy a szemét elszállítása minden
háztartásban
kötelező.
(30/323-3380)

LJeslel
a

Kapcsolat

Növény neve

Allergén
hatás

parlagfű

SÁGI TAMAS
építészmérnök:
- Szeretem a magyar focit, szoktam is nézni, ha az időm engedi.
Sajnos mostanában ez nem túl
gyakran fordul elő. Természetesen a Zalaegerszegnek szurkolok. Sajnos ez a meccs egyesélyes
lesz, bár előfordulhatnak meglepetések. Biztos, hogy a továbbjutásra esélyesebb az angol csapat.

CIKKÜNK VISSZHANGJA

A dixie-gála hangosítása

TH.: 06-80-820-111.

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

KRAJKO ZSOLT
osztályvezető:
- Igaz, a magyar focit nem annyira kedvelem, de megnézem a
meccset. Mivel magyar csapat
játszik, ezért nekik szurkolok, de
a Zalaegerszeg győzelmében ennek ellenére sajnos nem bízom.
Úgy gondolom, a Manchester
United klasszisokkal jobb csapat, mint a miénk.

POSTABONTÁS

ELEK SÁNDOR CÉGVEZETŐ

tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.
GY E RMEKGYÓGYÁSZATI
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. (Szilágyi utca
felől). Telefonszám: 62/474-374,
vagy 104.
s. o. s.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT

SMS-UZENETEK

ESTE NINCS
VONALJEGY
Felháborító, hogy Szeged Belvárosában délután 5 óra után egyszerűen nem lehet vonaljegyet
venni. Például 10-én, szombaton
szerettem volna villamosjegyet
vásárolni, a jegyárus azonban
egész nap zárva volt. Szerintem
ez n e m vet jó fényt a városunkra.
(www.777sms.hu)
SZEMETELŐ AUTÓS
Vajon miért hordja rendszeresen
a Szilléri sgt. 327A-B konténeré-

PESTI IMRE
gépkocsivezető:
- Soha nem nézek futballmecscset. Tudja, én egy Hajdú-Bihar
megyei kisvárosban nőttem fel
egy futballpálya mellett. Biztosan jó meccs lesz, így rászánom
magam, és megnézem. Szurkolni senkinek nem szoktam. A fiam rendszeresen nézi a meccseket, a jobbik csapatnak szurkol.

•

SZEGED
SZŰCS TAMÁS
Augusztus 12., 12 éra, 3280 g. Sz,: Varga
Patrícia és Szűcs Tamás (Szeged).
TAKÁCSADÉL
Augusztus 12., 19 óra 37 perc, 3300 g. Sz.:
Pál Anikó és Takács Arnold (Szeged).
SÜLI BENDEGÚZ
Augusztus 13., 7 óra 8 perc. 2060 g. Sz.:
Nemes Nagy Adrienn és Süli György (Kistelek).

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

Nézi a mai kupamérkőzést i7

megjegyezték már, hogy zavarja
őket a hangoskodás.

MEGJÖTTÜNK

BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai
felvételi ügyeletet a II. kórház
(Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti osztályán
történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órá-
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K A P C S O L A T O K *

Virágzás
fázisa

Pollenszám

fifvirágzás elején

közepes

pázsitfüvek

nagyon erős

virágzásban

kevés

üröm

nagyon erős

csúcsvirágzásban

közepes

libatop/
disznóparéj

közepes

virágzásban

közepes

csalánfélék

nincs

virágzásban

kevés

gyomkender

nem ismert

elvirágzőban

kevés

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot
biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével,
kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket.
Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot
bármely ok miatt nem kapták kézhez.
Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

2002. augusztus 8-i szám „Levél
a hőszolgáltatóhoz" című írására
válaszolva:
Tisztelt Közös Képviselő!
Amint azt már korábbi levelünkben Önnek megválaszoltuk, a
Szegedi Hőszolgáltató Kft. a szolgáltatási területén a keringetett fűtővíz hőmérsékletét a mindenkori
külső hőmérsékletnek megfelelően határozza meg. Ez természetesen vonatkozik az Önök épületének fűtési rendszerére is. Az épületük fűtésellátását a Sólyom utcában lévő kazánházunk biztosítja.
A kazánházban található áramköri szabályozó szelep a külső hőmérséklet alapján állítja be a fűtővíz hőmérsékletét.
Az érvényben lévő önkormányzati rendelet értelmében a
szolgáltatónak biztosítania kell a
m i n i m u m 20 fok szobahőmérsékletet. Az Önök fűtési áramkörén tíz különböző tájolású, hőszigetelésű, távfűtött lakóépület
található. Ezen épületek összes
lakásában biztosítani kell az előírt hőmérsékletet.
Ettől eltérő hőmérséklet biztosítását csak az összes érintett lakóközösség írásos kérelme alapján áll módunkban teljesíteni.
Az elmúlt fűtési idényben társaságunkhoz nem érkezett ilyen

HOROSZKÓP

válaszol
jellegű kérvény. A levélben említett telefonon történt bejelentést
azt követően kivizsgáltuk, a szabályzó berendezés a külső hőmérsékletnek megfelelő fűtővizet állította elő. A kazánház fűtési menetrendje a korábbi évekkel
azonos, azon változtatás nem
történt.
Az épületen belüli szabályozási
problémának a megoldására dolgozta ki cégünk az ún. „Keret
programot, amelynek lényege,
hogy a meglévő, gyakran használhatatlan radiátorszelepek helyére
korszerű termosztatikus szelepek,
illetve fűtési költségmegosztók
kerülnek beépítésre.
Ezekkel a korszerű szelepekkel
egyszerűen be lehet állítani a kívánt szobahőmérsékletet. A szelepcserével párhuzamosan kerülhetnek felszerelésre a fűtési költségmegosztók, amelyek az egyes
lakások hőfogyasztását jelzik,
így a fogyasztók egyénileg is érdekeltek a fűtésenergia minél takarékosabb felhasználásában.
A korábbi válaszlevelünk mellékleteként megküldtük Önnek
a „Keret" programról szóló tájékoztatónkat.
BÉNÁK LÁSZLÓ
SZEGEDI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.,
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

m

m

^ p d BIKA: Leltár és számvetés - leL ® - l i g y e n ez a mai nap jelszava! Mind
szakmai, mind érzelmi területen van mit átgondolnia. Képességei révén megtalálja a
választ a „hogyan tovább" kérdésre.

SKORPIÓ: Be kell látnia, hogy azt a
I hálót, amit fondorlatos pókként szőtt
az Ön vágyai által határolt látómezőbe, könynyedén kikerülik, mert az a valóságnak csak
egy elenyésző szegmensét fogja át.

: KOS: Egyszerre legalább két munkalehetőség közül választhat, úri
dolga van. Szerelmére csak este jut ideje,
igyekezzen távol tartani magát a féltékenységi jelenetektől ezekben a boldog órákban.

IKREK: Hozzátartozói, barátai seIgítőkészségét ne utasítsa vissza,
bár önerőből is képesnek érzi majd magát,
hogy szembenézzen feladataival. Személyes vonzerejét is bevetheti.
! RÁK: Az est közeledtével mintha
lön inkább kivonná magát a baráti
társaság forgatagából. Az időjárás kicsit
rosszabb mint szeretné, de az ebből fakadó
levertség nem ok a tétlenkedésre!

m

OROSZLÁN: Megkomolyodni persze soha sem árt, csak nehogy elkerüljék a figyelmét azok az új lehetőségek,
amelyek éppen most tárják egyre szélesebbre
a jövőbe vezető kapukat. Legyen résen!
I SZŰZ: Intellektuális érdeklődését
I fordítsa a továbbtanulás, a magasabb tudományok felé, miközben tartsa
nyitva a szívét mások szeretetteljes közeledése esetén. Okosan használja ki Idejét!

MÉRLEG: Ki kell mozdulnia rejteki helyéről, ha nem akar kimaradni az
események fő áramlatából. Kóstoljon bele
inkább a csapatmunka hatékonyságába
ahelyett, hogy begubózik egy sarokban.

I

NYILAS: Ha partnere szabadabb
mozgásteret szeretne kivívni magának, nem szabad visszatartani őt. Vágjon
barátságosabb arcot, és akkor talán őt Is
megnyerheti a közös cél ügyének.

I

BAK: Világnézeti kérdésekben jó
lesz felülvizsgálni eddig hangoztatott álláspontját, mert erőltetett fanatizmusával könnyen kirekesztheti magát az Időszerű változások áramlatából.
f f o . VÍZÖNTŐ: Pénzügyi
stabilitása
főleg költséges szórakozásai miatt. Partnere ezt nem nézi jó szemmel, és azon mesterkedik, hogy szorosabb ellenőrzés alá vonja kettejük kapcsolatát.

ItMUi meginoghat,

HALAK: Lássa be: másoknak is lehet igaza. Saját előbbre jutása múlik most ezen. Életkörülményeinek határozott javulására számíthat, virágosnak látja
helyzetét, s ez jókedvre deríti.

•

SZERDA. 2002. AUGUSZTUS 14.
2 2 . 4 0 Jé e s t é t , Magyarország!
2 3 . 4 0 Különleges kommandó
TELEVÍZIÓMŰSOR
Amerikai akció sorozat, 1 0 .
0 . 3 0 Az igazi vészhelyzet
1 . 3 5 Az ígéret földje
M l
Amerikai filmsorozat, 4 4 .
2 . 2 5 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág 6 . 0 0
3 . 0 0 Vers é j f é l után
Ma reggel 9 . 0 5 Szünidei matiné 12.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 1 3 . 0 0 Forma-1 Francia-kanadai- magyar tévéfilmsorozat. 3 1 3 . 4 5
RTL Klub
Jelfák Láttak sok évet - Jávorkút 14.00 Hivatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 1 4 . 3 0 Ec- 6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub (ism.) 9 . 1 0 Miniranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin
max-rajzfilmek 10.40 Teleparti 11.35 Delelő Vi1 5 . 0 0 Magyarország 2 0 0 2 Életünk. Jánosi Antal dám show. Benne: 12.00 Híradó - Déli kiadás
műsora 1 5 . 3 0 A zsaruk királya Német bűnügyi té13.15 Teleparti 14.00 Klipklub 14.25 Hélene
véfilmsorozat, 7. Egy pillangó halála 1 6 . 2 0 Valiáés a fiúk Francia filmsorozat, 1 7 2 . 1 4 . 5 5 Csak egy
sok az ókor romjain 1 6 . 5 5 Cigányfúró Andrási úr ál- yavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 5 . 0 0 Kama egy iskoláról. Dokumentumfilm 1 7 . 5 0 Körzeti hír- landos nyár Francia filmsorozat. 6 5 15.55 Readók
ceptklub 16.05 Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 16.10 Hegylakó Amenkai kalandfilmso1 8 . 0 0 Híradó hatkor, Időjárás
rozat. 43.17.05 Kell egy csapat! Napi kvízshow Ko1 8 . 0 5 San Francisco utcáin
kéval 17.40 Vad szenvedélyek Argentin filmsorozat,
Amerikai bűnügyi
142
tévéfilmsorozat, 1 9 .
19.00

19.30
19.53
20.05
21.40
22.35
22.55
23.00
23.15
23.20

23.30
1.00

Összetört k é p m á s
Koffer
Kedvcsináló kul(t)turak
külföldön
Híradó e s t e
Sporthírek, időjárás
H a t a l m a s aranyos
Amerikai
filmvígjáték.
„60" N é m e t h Sándor
születésnapjára
Aktuális
Híradó e s t e , időjárás
Théma
Kuttúrporcek
Magyar filmmühelyek Objektív Filmstúdió
Az Objektívről objektíven
Egyszer élünk Magyar film.
Világhíredé

TV2

18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz
Közszolgálati magazin
19.20 Fókusz-ráadás
19.30 Harmadik műszak
Amerikai
filmsorozat.
Zuhanás
2 0 . 2 5 Nyári filmkoktél:
Szabadesés
Amerikai akciófilm.
2 2 . 0 5 Híradó - Késő e s t i kiadás
2 2 . 3 0 Nyáresti találkozások
2 2 . 3 5 Michael Hayes
Amerikai filmsorozat
2 3 . 3 0 Maffiózók
Amerikai filmsorozat, 8 .
0 . 3 0 Antenna Euroatlantl magazin
1.00 Fókusz, Időjárás-jelentés (ism.)
1.25 Dhratkllp

18.30 Tények Hírműsor
19.10 Jó b a r á t o k
AmertuM vigjátóksorozat, 160.
19.35 W a l k e r , a t e x a s i kopó
Amerikai a k c i ó f i l m - s o r o z a t '
2 0 . 3 5 Tények röviden
2 0 . 4 0 Száguldás életre-halálra
Amerikai akciófilm.

kola utca (ism.) 4.35 Érintő 5.05 Emlékszel még?
(ism.)

D u n a TV
5 . 1 0 A vatikáni rádió adása 5.30-8.30 Indul a
nap 8 . 3 0 Hungarorama 8 . 3 5 Műsorismertetés
8 . 4 0 Nyári matiné 9.05 Szívtipró gimi 9.50 A férfi, aki értett a cápák nyelvén 1 0 . 3 5 Magyarország
kincsei 10.40 Családi erőpróba 1 1 . 2 0 Égtájak
(ism.) 1 1 . 5 0 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör (ism.) 12.25
Élő egyház (ism) 12.55 Nyelvőrző (ism.) 13.10
Beavatás 1 3 . 2 5 Sziget Fesztivál 2 0 0 2 (ism.)
1 4 . 0 5 Zöldkalendárium (ism.) 14.35 A leghűségesebb múzsa 14.50-16.00 „Tokaj szőlővesszein.." 15.35 Zakariás Attila építész 16.00 Kicsi a
bors, de erős 16.30 A zöld drágakő 16.55 Öt órai
zene 1 7 . 0 0 Szívzűrök 1 7 . 5 0 Hej, hej, helyes beszéd! 17.55 Műsorajánlat 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Mese 18.45 Szívtipró gimi Ausztrál ifjúsági filmsorozat 1 9 . 3 0 Váltó Gazdasági magazin 20.00A csitri Francia-svájci játékfilm 21-35
Népszerű operamelódiák 2 1 . 4 5 Híradó, sport, meteorológia 2 2 . 1 0 Költészet és szakralitás 2 2 . 5 0
Orfeusz alászál! Amerikai játékfilm 0 . 4 5 Összkép
(ism.) 1.00 Hírek 3L05 Műsorismertetés, vers

S z e g e d TV
6 . 0 0 Estető - szórakoztató és információs műsor
(ism.). 7 . 0 0 Zenevonal. 1 3 . 0 0 Képújság 1 5 . 0 0
Zenevonal. 17.00 Dokumentum Műhely. 1 7 . 3 0 Képes recept. 1 8 . 0 0 Esteié
1 9 . 0 0 Híradó.
1 9 . 3 0 Hírháló
2 0 . 0 0 Létektől lélekig.
2 0 . 3 0 Nyitott világ.
2 1 . 0 0 A megvalósult álom.
Amerikai film.
2 2 . 3 0 Híradó.
2 3 . 0 0 Képújság.
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hez szól a nóta 1 3 . 0 0 Verkli 1 4 . 0 0 Zeneszerda
16.30 Könyvről könyvért 1 6 . 4 0 Korhatár nélkül
1 7 . 0 0 Háztól házig 1 8 . 0 1 Kölyökrádló 18.30
Számít a technika 19.04 Sportpercek 1 9 . 1 5 Unikum 2 0 . 0 0 Dzsesszmagazin 2 1 . 0 4 Rádiószínház: A havasi juhászleány 2 2 . 0 0 Titanic (ism.)
2 3 . 1 5 Telestúdió 0 . 0 0 Éjfél után... Szellemjárás
2 . 2 1 Éjszakai Rádiószínház: PDrcelánmanó Norvégiából 3 . 0 3 Operettparádé 4 . 0 3 Csárdásmuzsika

MOZIMŰSOR'
A szegedi mozikban játszott
filmekről részletesen a
www.delmagyar.hu

honlapon is olvashatnak.
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: A rettegés
arénája. Színes, amenkai akciéthriller.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. fél 5 és este fél 8 éra: A gyűrűk ura. A gyűrű
szövetsége. (170 perc). Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Isten nagy, én kicsi
vagyok. Színes francia fim.
PLAZA Cl NÉMA CITY
Szilaj. 14.15,16.15,18.15 éra. Bővér szálló: 13.15,
15.15. Jégkorszak: 13, 14.45, 16.30,18.15. Sötét
zsaruk 2.: 14,16,18,20 éra. Manitu bocskora: 14,16,
18,20 óra. Pókember: 17.15. A hűtlen: 15,17.30,20.00
éra. StarWars 2.: 20.15. Penge 2.: 15,17.30,20 óra.
A belső bolygó: 20 óra. Katonák voltunk: 19.45. A
rettegés arénája: 15,17.30,20 óra. Édes kis semmiség:
14.30,16.30,18.30.20.30 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Penge 2. Színes
amenkai film.
SZENTES
Du. fél 6 és este 8 éra: Pékember. Színes, m. b.
amerikai sci-fi kalandfilm.
— — — — — — —

RÁDIÓMŰSOR

6.00 Juventus Reggel (D. Tóth Júlia, Hegyesi Sándor).
10.00 Genscher. 14.00 Vass Marian. 17.00 Juventus Kívánságműsor (Molnár „Óhaj" Balázs).
19.00 G.00 A csak zene rádiója

RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-töi 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
97.6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 5 3 3 6 7 7 telefax: 533-678. Az adás rdeie alatt hívható telefon
szám: 5 3 3 7 7 7 és 5 3 3 7 7 8 SMS 3 0 2 6 7
RADtO SZEGED
7 7 7 7 E-mail: radlo7@deltav.hu Címünk: HódSzeged 93,1 MHz 5.55 22.30 Szentes 66.29
mezővásárhely. Szabadság tér 7 1 , (piaccal szemben).
MH; 5 . 5 5 9 . 0 0
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félórán5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.: Ma- ként hírekkel 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: a II. Bordányi Struccfesztivál. Vendégek:
rik István. 5 . 3 0 Bejelentkezés - regionális hírek,
meteor. 5.35 Zene. 5.37 Falurádió - Kossuthról - Révész Istvánná szervező, dr. Mucsi Imre e$etemi taútinform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth). 6.18 Ak- nár 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló 13.00 A nap kérdétuális riport: Balogh Elemér. 6 . 2 8 Zene. 6 . 3 0 Dél- se. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmonalföldi krónika, útinform, meteor. 6 . 4 5 Reggeli pár- dó. 1 8 . 0 0 Sportturmix. 2 0 . 1 5 Talkshow. Vendég
beszéd: orvos prof. dr. Baradnai Gyula - a Dél-Alföld dr. Berta Árpád turkulógus, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, az Állaközéletéről. 7 . 0 0 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.18
Orvos munkavállalás. 7.30 Dél-alföldi krónika, útin- mi Tatár Egyetem hajdani diákja. 2 3 . 3 0 Dél-alföldi
form, meteor. 7.45 Riport, Interjú, lapszemle. 7.53 hírmondó (ism.).
Sportidő - zene, búcsú. 8 . 0 0 Kapcsolás a Kossuth
adóra. 9.05-11.57 Hétfőtől péntekig: Kossuth - RÁDIÓ S Z E N T E S
napközben. 15.05 Délutáni magazin. Szertresztó: Má- A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallhank István. 1 5 . 0 5 Hírek, meteor. 15.10-16.00
tó a 106.0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutalg Érintés. 16.00 Délutáni krónika (Kossuth). 16.20 dioszentes.ram. Az adás ideie alatt hívható telefonszáMOJ - Kossuth. 17.00 Regionális hírek. 17.05 Ri- mok: 6 3 3 1 5 4 7 2 és 315-482 E-mail: radrportok, hírháttér beszélgetés - zenében. 17.45 Dél- oszentes@mall.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi
alföldi krónika. 1 8 . 0 0 Esti Krónika (Kossuth).
és térségi hírek-mmden óra 3 0 percében Tisza Men18.30-tól 2 2 . 3 0 ig Országos nemzetiségi műso- ti Krónika - hétköznap 17.15-töl 17.45-ig
rok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók frek- 6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár,
venciáin. Regionális nemzetiségi műsorok: 9.00évfordulók, útinform, lapszemle 9 . 0 0 Riportok 12.00-ig Szentes 66.29 MHz Kornádi 66.14
interjúk 10.00 Zeneéra 11.00 Programajánló
MHz. 9.00 10.30 Szlovák nyelvű. 10.30 12 ro1 2 . 0 0 Zene-őzön 13.00 Szerkesztik a hallgatók.
mán nyelvű nemzetiségi műsor.
14.00Zeneóra. 15.00 Délutáni Magazin. Más-viRÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 6 2 4 4 4 0 8 8 www.radio88.hu Címünk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6
5.55 tol 8.55-igfélóránként, 9.55 és 18.55 között éránként hírek, időjárás. 6.40.7.40.8.40.
1 1 . 4 0 és 1 5 . 4 0 és 19.05-kor sporthírek.
6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese, Sövény Tibor).
1 0 . 0 0 Nacsa Norbert. 1 4 . 0 0 Bende Gábor.
1 7 . 0 0 Kívánságműsor (Bende Gábor). 1 9 . 0 0
Szinté (Zoltán Csaba). 2 0 . 0 0 Szonda Extra (Patkós
Attila). 2 2 . 0 0 Reklámmentes zenemix.

lág. Kisvárosok jeles napjai 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika. A nap hírei. 1 8 . 0 0 Síppal, dobbal nádihegedűvel - népzenei magazin. 1 9 . 0 0 Esti mese.
2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.

ORIENT RÁDIÓ S Z E N T E S
Adás naponta 0 4 - 0 7 és 1 0 1 3 óra között a
95.7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincaKOSSUTH
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma 22.00-19.00 Hangos képújság 1 9 . 0 0 Miénk
dik percében hírek, sport, időjárás 5 . 1 0 Színes ese4 . 3 4 Határok nélkül (Ism.) 5 . 0 0 Reggeli krónika
reggel 9 . 0 0 1 0 0 kép a XX. századról Magyar kul- a város. 19.40 Biztonságpolitika és Szeged. 20.00 9 . 0 4 Napközben 1 0 . 0 0 Délelőtti krónika 11.20
mények, érdekességek. 6.00 Gazdapercek. 6 . 1 0 Va Legyen
a
vendégem:
dr.
T.
Molnár
Gizella
docens.
túrtörténeti dokumentumfilm-sorozat, 45. 9 . 1 0
laki mondja meg.. 6 . 1 5 Boldog névnapot! 6 . 4 0 TeTetten ért szavak 1 1 . 3 5 Rádiószínház: Tamás báDelta 9.35 A kölcsönkapott Föld 10.00 Örök időkre 2 0 . 3 0 A szegedi kultúra. 2 1 . 0 0 PavMs Dávid
retere a stúdióban. 6 . 5 0 Sorsolás 1 0 . 1 5 Laptya kunyhója, 7 . 1 2 . 0 2 Déli krónika 1 2 . 4 0 Ki
Portugál tévéfilmsorozat, 2 0 11.00 Regény Csá- gitárestje.
szemle. 1 0 . 4 0 Aktuális interjú. 1 1 . 0 0 Játék.
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég a
kányi László sanzonfelvételeiből 11.20 Médiamix
1 2 . 0 0 Zene délidőben.
háznál 1 3 . 3 0 „Tebenned bíztunk eleitől togva..."
TISZA RÁDIÓ, S Z E G E D
Kopper Judit műsora 1 2 . 0 0 Déli harangszó Utána:
14.04Zene-szóval 15.05 Szóljon hozzá! 16.00
A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 1 0 2 MHz- Szombaton 11.35-től Fiatalok kívánságműsora egy
Topmodell Brazil tévéfilmsorozat 176-177.13.00
Délutáni krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök..."
órában, és minden hónap első és harmadik szombates városi kábelfrekvencián, televízióban: az S8-as
E-mail: info@tktv.hu http:Zlvww.tktv.hu
Híradó délben 14.00 MMM - Mi? Mennyi? Miéit?
17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti kró- információs csatomán. Telefonfax: 495-495. SMS: ján: „Az élet védelmében" - külön program.
15.00 tol 1 9 . 0 0 óráig TKTV Képújság
14.25 Sorstársak Rehabilitációs magazin 14.50
nika 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0 Sportvilág
06-30-31-91 777. E-mail: tiszaradio@>maNéprajzi értékeink Papoji Kabca tükröse 15.05 Gyö19.50 Mese 2 0 . 0 4 Aranyemberek 2 0 . 3 5 Meil.tiszanet.hu
MÉDIA-6 RÁDIÓ S Z E N T E S
kerek Az Avasalja. Dokumentumfilm 15.45 Tobias
tamorphosis Transylvaniae avagy az újmódi Erdély, 8. 6 . 0 0 Zenesziget 1 7 . 0 0 Tisza-party (fiataloknak
FM95.7MHz Adásidő: naponta 7 . 0 0 és 10.00.
M a k ó VTV
Hume: Darabok gambára 16.00 4 6 éves az MTV
21.05 „Esti kör " 2 2 . 0 0 Késő esti krónika 22.30 szóló hírek, információk, érdekességek, pletykák, prog- valamint 1 3 . 0 0 és 4 . 0 0 óra között. Cím: Szentes.
1 6 . 5 5 Kultúrpercek 1 7 . 0 0 Iskola utca English
6 . 0 0 Sport hírmagazin. 6 . 3 0 Kaposván történetek. Mérleg 2 3 . 0 0 Kenő 23.04 Nagymesterek - világramajánlatok, kívánságok sok zenével). 2 0 . 0 0 RáPetőfi u. 5. Tel.: 6 3 3 1 2 148. tekfax 6 3 4 4 0
4U 17.30 TS-magazin 19.30 Esti mese 19.45
7 . 0 0 A keddi adás ismétlése. 9 . 0 0 Képújság.
hírű előadóművészek
dió Dance. 2 2 . 0 0 Rádió Dream.
880. E-mail: mediaS@szentes.mediaS.hu
Théma 20.05 Híradó este 20.25 Sporthírek, időjá- 1 7 . 0 0 Kaposvári történetek. 17.30 Gyermekfilm.
7 . 0 0 Start napindító magazin. Naptár. 7 . 3 0 BBCrás 2 0 . 3 5 Századfordító magyarok Kodály Zoltán
1 8 . 0 0 Príma torna. 1 8 . 3 0 Sportszerda. 19.00
PETŐFI
hírek friss információk. 1 3 . 0 0 Délutáni magazin JUVENTUS RÁDIÓ S Z E G E D
2 1 . 2 5 Mulholland - Gyilkos negyed Amerikai thril- Híradó. 1 9 . 1 0 Gyermekfilm. 19.30 Egészség és
4.32 Hajnali dallamok 6.03 Kívánságreggel 8.45
beszélgetések. 1 4 . 2 0 Kulturális ajánló 1 5 . 2 0
FM100.2MHZ
ler 2 3 . 1 0 Záróra 0 . 1 0 Éjszakai telefon - László
környezet - hírmagazin. 2 0 . 0 0 Nyitott világ: a neSportreggel 9 . 0 0 Délelőtt 9.16 Riport - interjú Autós magazin. 17.00 Kora esti koktél - az első óráCím: 6 7 2 4 Szeged. Kossuth L. sgt 48. Tel.: 6 2 4 4
atyával 1 . 5 0 Aktuális 2 . 1 5 Topmodell Brazil tévé- mesi címertan. 2 0 . 3 0 Csodálatos Föld - Utazási
stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A véban üzenetrögzítős kívánságműsor 6 8 4 4 0 - 8 8 0
22-44: kívánságműsor: 06-3030-30-244
filmsorozat, 5-6. (ism.) 3.10 Világhíradó 3.35 Ma- magazin. 2 1 . 0 0 Nyomorultak, 2. rész. Francia film.
lemény szabad... 1 0 . 4 5 Társalgósarok 1 1 . 1 0
aktuális információk, riportok, játékok, esti mese
SMS: 0 6 3 0 3 0 2 4 4 Web: www.juventus.szegyar ház Palackposta 4 . 0 0 Kultúrpercek 4.05 Is2 3 . 0 0 Képújság.
Gordlusz-plusz 1 1 . 3 8 Zöld jelzés 1 2 . 0 0 Jó ebéd2 0 . 1 0 Zenehíd.
ged.hu E-mait juventus@juventus.szeged.hu

M2

5 . 4 5 Faluvilág 6 . 0 0 Utazás Gasztronómiában
6.30 Jó reggelt. Magyarország! Színes hírmagazin
9 . 0 0 Barátok és szerelmek Mexikói filmsorozat
9 . 3 0 Szeretni beindulásig Spanyol-argentin filmsorozat 1 0 . 0 0 Sonadoras - Szerelmes álmodozók
Mexikói filmsorozat 10.30 Közvetlen aiánlat 11.15
Vad angyal Argentin filmsorozat 1 1 . 5 0 Claudia
12.55 A szörfkirály visszatér Amerikai filmvígjáték
1 4 . 4 0 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 1 5 . 1 5
Trükkös halál Amerikai akciósorozat, 18. Kettős játék 1 6 . 1 0 Melrose Place Amenkai filmsorozat. 1 0
Viseljünk szemellenzőt! 1 7 . 0 5 Yago Spanyol—argentin kalandfilmsorozat. 4 3 . 1 7 . 5 5 Aktiv A TV 2
magazinia

M U S O R - H I R D E T E S "

T e l i n TV

0 .
uimncsijAtu it.

milliót
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nyerne?

várható főnyereménye.
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A CSABAHOLDING Kft. (levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.,

A Generali-Providencia Biztosító Rt.
Dél-alföldi Területi Értékesítési Igazgatósága
pályázatot hirdet
a kél regionális üzletágvezető mellé,

cégjegyzékszám: 01-09-683720, felszámolóbiztos: Máté Istvánné dr.), mint
a HÓDMAS Gépgyártó Kft. FA (6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u.
12-14., cégjegyzékszám: 06-09-000415, tel.: 62/241-255) kijelölt felszámolója

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTI
a nevezett felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet alábbi ingatlanát:

ASSZISZTENS

1. .ÉPÜLET" megnevezésű ingatlanok együtt, 1/1 tulajdoni hányadok
6800 Hódmezővásárhely, Erdő u. 1 - 3 .

Kiemeli

Hódmezővásárhely, belterület 304/20., 304/21., 304/23.

• Az ü z l e t á g v e z e t ő k t e v é k e n y s é g é n e k s e g í t é s e , t á m o g a t á s a

Telekmóret: 690 nm + 690 nm + 653 nm, együtt 2033 nm.

• A d m i n i s z t r a t í v és s z e r v e z é s i f e l a d a t o k e l l á t á s a

Irányár összesen a három ingatlanra együtt: 10 M Ft.

• Kapcsolattartás a kirendeltségi üzletágvezetőkkel, alkuszokkal.

A fenti hirdetés a Cégközlöny 2002. augusztus 15-i számában jelenik meg,
az értékesítésre vonatkozó szabályokkal együtt.

munkakör betöltésére.

feladatai:

Kivárások:
• Legalább középfokú végzettség

01461351'

Fiat Punto 55S 1.1,1999,
ezüstmetál, mo.-i szervizkönyv,
sérülésmentes, kevés km-rel,
megkímélt állapotban eladó.
Hitel 20% befizetésével.

Opel Vectra 1.6 16V, 1997.11.
fehér, mo.-i szervizkönyv,
sérülésmentes, sok extrával,
megkímélt állapotban eladó.
Hitel, autóbeszámítás.

Tel.: 6 2 / 2 5 8 - 2 8 0 , 0 6 - 2 0 / 9 7 2 1 - 8 4 6

Tel.: 6 2 / 2 5 8 - 2 8 0 . 0 6 - 2 0 / 9 7 2 1 - 8 4 6

• M i n i m u m 3 éves s z a k m a i tupasztalat

Volvo

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
: VIi.nl Excel, Power Point. Lotus Notes)
• Önálló munkavégzés

márkaszerviz

• Nagy munkabírás

KEDVES OLVASÓINK!

|

• A l k a l m a z k o d á s i képesség

3

• Szervezőkészség
• Biztosítási t a p a s z t a l a t és felsőfokú végzettség előnyt jelent.

A FRISS HÍREKET AZ ÜNNEPEK
ALATT SEM KELL NÉLKÜLÖZNIÜK,

Motivációs levelét, s z a k m a i ö n é l e r a j z á t . b i z o n y í t v á n y a i n a k m á s o l a t á t
és f é n v k é p é t c s a t o l v a j e l e n t k e z é s é t
2 0 0 2 . augusztus 23-ig kérjük eljuttalni az alábbi címre:

Generali-Providencia Biztosító III. Értékesítési
Józsa Zita, 6720 Szeged, Szécliemi tér 6.

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

Context

NYÁRI VASAR

K e r e s s é k az ú j s á g á r u s o k n á l , i l l e t v e a p o s t a l á d á k b a n !

CONTEXT-ROCCO
MINDEN
GYERMEK FARMERRUHÁZATRA
ÉS F É R F I - N Ő I N Y Á R I RUHÁKRA
2 0 - 5 0 % árengedményt adunk!

V O L V O

|

Várjuk kedves vásárlóinkat
Szegeden, a Somogyi u. 15. szám alatti üzletünkben!

is

megjelenik!

DIVATHÁZBAN!

Tisza Volán R t
Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
TelVFax: (62)560-198

mert napilapunk
augusztus 19-én

Igazgatósága.

/'

12

• H I R D E T É S '
A l b é r l e t e t kinél

NONSTOP

• AUTÓFÉNYEZŐT felveszek érdeklődni:
06-20954-96-59 Szeged
(14613426)

Állást kinál
Autó
Bérlemény
Egészségügy
Efektronlki, mfiuakl cUűuk

Épitési telek

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

20

Apróbörze

• AZONNALI k e z d é s s e l
hentes szakmunkást keresünk, friss nyugdíjas is lehet. 06-30-385-20-90, 30217-36-66,
Szeged.
(14613406)

Bútor

TELEFONOS

SZERDA, 2002. AAUGUSZTUS14.

• BOKROSI 800 n.-öl földterületen 32 m'-es új építmény, pincés + kis épület
eladó
06-20/515-8439
(14613511)
• SZEGEDEN v a g y k ö r nyékén családi házat vagy
lakást keresek.
Ágoston,
06-30/297-87-41. (14513300)

Apróhirdetéseink az interneten is: www.delmagyar.hu

Építőanyag
Garázs
Gazdit keres
OépJArmflv«z.tó-képzé.

Gép, szerszám

Textilipari társaság
többéves,
TB-kifizetőhelyi
gyakorlattal rendelkező,

Hagyaték
Haszonállat
Háztartási gép
Hirdetmény

bérszámfejtő

Kertészkedés

TB-ügyintéző

Lakásfelszerelés

munkatársat keres

1

Magánház

felvételre.

Mezőgazdasági gép

A pályázatokat

Mtiogudatagi uotfiHlUt

|

„Precíz 14613705"
jeligére a Sajtóházba
^^kérjüUtüldeni^^

Motorkerékpár

m

g

Növény
Panellakás

tj
Q

Pénz, értékpapír
Régiségek

Szolgáltatás
Tanfolyam

Társközvetítés
Téglaépitésü lakás
Termény, takarmány
Tüzelőanyag
Utazás
Üdülő, hétvégi ház
MM
fcU Ü z l e t h e l y i s é g

• BELVÁROSI, tiszta t á r sasházban 1,5 szobás lakás
garázzsal szeptember 1 jétöl kiadó Érd : 06-30555-2978, Szeged (14613383)
• BELVÁROSI gázlütéses
lakás diáklánynak
kiadó.
.Megbízható 14613401" jeligére
a
Sajtózházba
(14613401)
• KÉTSZOBA h a l l o s . 1
emeleti, berendezett lakás
kiadó szepl, 1-től. Telefon
van 63-313-228, 06-30314-4371 (14613375)
• LAKÁS kiadó 25 000 +
rezsi,
06-20/562-97-94.
(Szeged) (14613470)
• SZEGEDI, ósszkomfortos,
diákföbórlös albérlet 1 diáklány részére hosszú távra
kiadO a Becsei utcában. Jó
a közlekedési lehetőség.
Irányár: 18.000 Ft rezsivel.
Tel:
06/30/935-9338
(14613433)

FELSŐFOKÚ
végzettséggel
vezetői munkakörbe
keresek
3 fő munkatársat.

• A CSONGRÁD M e g y e i
Rendör-lökapilányság közalkalmazotti
állományába
felvételt hirdet 1 fő építész
szakmérnöki képzettséggel,
és államilag elismert legalább középfokú „C" típusú
nyelvvizsgával
rendelkező,
valamint 1 fö gépjárműtechnikusi
végzettséggel
rendelkező műhelyvezető autószerelő
munkavállalók
részére Felvételi követelmény lórtiak esetében a
sorkatonai szolgálat letöltése. Szükséges ,B" kategóriás jogosítvány megléte.
Bérezés: A közalkalmazottak
jogállásáról szóló tv. alapján
Érdeklődni: az építészmérnöki
képzettséggel
Tóth Szilvia alosztályvezetőnél. a műhelyvezető autószerelő
végzettséggel
Molnár Attila r -őrnagy alosztályvezetőnél, munkanapokon. 8 órától 15 óráig,
személyesen
(vizsgabizonyítványokkal),
vagy
az
562-400-as telefonszámon
Clm: Szeged, Kossuth L.
sgt. 22-24 szám. (14513022)
• A MEDIKÉMIA Rt f e l vételt hirdet raktári adminisztrátor munkakör betöltésére Felvételi követelmény:
középfokú iskolai végzettség
(elhasználói
szintű
számítógépes ismeret. Pályázatokat szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok fénymásolatával és a fizetési
igény megjelölésével a következő címre 2002 augusztus 21-ig kérjük: MEDIKÉMIA Rt 6701 Szeged.
PL: 506. (14512865)
• BETÉTI t á r s a s á g v í z - ,
gáz-, központifütés-szerelöket, lakatosokat felvesz.
06-20/428-1671. (Szeged)
(14512344)
• BÚTORGYÁRTÓ cég férfi
munkavállalókat keres. 0620/392-92-05.
Szeged
(14613525)
• BÚTORIPARI kft. algyői
munkahelyre asztalos szakmunkást lelvesz. Lehet kezdő is
Tel.: 62/267-910.
(14613370)

Havi kereset minimum:
150 000 Ft.
Jelentkezni lehet: 5
06-30/257-65-46. •
• AMERIKAI munkák, v l zumügyinlézés 06-20-4172617. (14512504)
• AUSZTRIÁBAN, N o r v é giában
munkalehetőség!
Nyelvtudás nélkül is. 06-30490-3528. (14513036)

• CSŐSZERELŐ m u n k a társakat keresünk. Tel.: 0630/289-74-39
(Szeged)
(14513326)

• VAS MŰSZAKI ELADÓT
keresünk
Anna-kúti
áruházunkba.
Érdeklődni:
személyesen
9-14-ig.
(Szeged) (14513289)

• DIÁKOKAT (18 é l e t évükei betöltött nappali tagozatos) keresünk gyorséttermi tevékenységre Rugalmas négy-hat-nyolc órás
munkaidő. Érdeklődni telefonon : 62/543-275, Szeged.
(14613642)

• VIRÁGKERTÉSZETBE női
dolgozói keresek. Külföldi
munkavállalók
kíméljenek.
Érd : Kiskundorozsma, Fél
u. 7., 16 óra után. (14613448)

• DON Pepe pizzéria p i z zatutárt és profi diszpécsert
felvesz. Tel.: 06-30-37023-68,
06-62-54-10-10,
06-30-371-90-13, Szeged.
(14613598)
• FAIPARI üzembe k e r e sünk szakmunkásokat és
se-gédmunkásokat. 06-209323-861, 7. 00-17.00 óráig. (14512743)
• FIATAL szobafestő szakmunkásokat állandóra (elveszek
06-30/239-3857.
Szeged (14613419)
• HEGESZTENI tudó, j o gosítvánnyal
rendelkező
csőhálózat-szerelőket keres
szegedi székhelyű kft. Tel.:
06-30/9-286-286. (14512893)
• HITELÜGYINTÉZŐT k e resünk, autó és mobiltelefon szükséges. Tel.: 30474-5282. (14512854)
• KAROSSZÉRIALAKATOSOK iGlentkezését várja az
Autoframe Kft. Feltétel: önálló, precíz munkavégzés,
húzatópados
gyakorlal
előnyben. Teljesítményarányos fizetés.
Érdeklődni:
62-466-375.
Szeged
(14513228)
• KŐMŰVEST f é l v e s z e k ,
hosszú távra 06-30-48880-68 (Szeged) (14613465)
• KÖNYVELŐIRODA keres
munkaügyben, bérszámfejlésben.
számítógép-kezelésben jártas
munkaerőt.
Kézzel irott önéletrajzot fizetésigény
megjelölésével
„Precíz,
szorgalmas
014513348" jeligére a Sajtóházba kérünk. (14513348)
• KÖNYVESBOLTBA jogosítvánnyal rendelkező férfi
munkatársat keresünk. 6 2 487-287
105-ös
mellék.
(Szeged) (14513226)
• KÖZGAZDASÁGI s z a k középiskolai végzettséggel
rendelkező kezdő munkavállalót keresünk könyvelői
feladatok ellátására. A fényképes önéletrajzokat „Pontos
és
szorgalmas
014512824" jeligére a Sajtóházban
kérjük
leadni.
(14512824)
• MELEGKONYHÁS é t t e rem pultost felvesz. Tel.:
06-30-370-2368,
Szeged
(14613595)
• PIZZÉRIA profi p i z z a sütőt felvesz. Tel.: 06-30370-2368. Szeged. (14613594)
• PIZZÉRIÁBA önállóan
dolgozni tudó
pizzasütőt
felveszünk. Érd.: 30/9780145. Szeged (14613681)
• SZEGEDI építőipari kft.
kőműves
szakmunkásokai
és segédmunkás munkatársakat azonnali kezdéssel
alkalmaz. Jelentkezés: munkanapokon 7-17 óra között
az építésvezetőnél. Szeged,
Tavasz u. 5. sz. alatt
(14512072)
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Gratulálunk
7 0 tél, 7 0 Nyár
7 0 év. elMúlt Már.

PUSKÁS JÁNOSNÉT
szülrtéSNapjáN köszöNtik

Gyermekei,
UNokái,

Dédunokája

Szentesre
i
KORMOS
FERENCNEK
ÉS FELESÉGÉNEK
20. házassági
évfordulójuk
alkalmából sok
boldogságot _
kívánnak
gyermekei, a j f l |
Ágota és Balázs^H

• COLOR ismeretekkel rendelkező
gépmestert
és
montirozót keresünk "Rutin
014411546" jeligére a Sajtóházba. (14411546)

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

• SZOBAFESTŐKET állandóra vagy alkalmi munkára
felveszek, 06-20/9547-886,
62/460-190.
(Szeged)
(14411187)
• SZÁMÍTÓGÉPES szövegszerkesztő programot profi
módon kezelő, jól gépelő
munkaerőt heti 10 órában
délutáni
időbeosztásban
foglalkoztatnék. Válaszokat
„Gyors 014613399" jeligére
várjuk
a
Sajtóházba.
(14613399)
• TELJES pénzügyi l e f e dettséggel rendelkező, független brókercég 24 év feletti, minimum érettségizeti
munkatársakai kérés. 0630/415-8095 (14512938)
Az fogatlan é< a forrná
rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR feltántotéséL

• ÉRTÉKESÍTÉSI c s a p a tunkba munkatársat keresünk. Kiegészítő jövedelem!
06-20/9792-180.
Szeged.
(14411391)
• ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó, fiatal szakácsot, felszolgálót
felveszek.
06-20/
9746-621.
(Szeged)
(14411575)
• ÖSSZKOMFORTOS ta
nyára állatgondozót vagy
családot keresek bérmegegyezés szerint. 06-30/4297808 (14613517)

EREDETISEG-;
VIZSGÁLAT £
ZÖLDKARTYA
Postaautó Tisza Rt.
Szeged. Kollégiumi út 6.
Tel.: 62/464-014,464-020
GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS
Kőtelező biztosítás nyolc biztosítótól,
súlyadó ügyintézése sortan állás nélkül.

Szeged, Madách u. I S . §
lel d l / 4 1 i - 1 5 9
?
• X RENT autókölcsönző
Személy, teher. 06-30/4456000 (Szeged) (14411492)
• ÁTÍRÁS leggyorsabban,
biztosltáskötés 7.30-17.00ig. Madách 24/B, 62/425043. (Szeged) (14512091)
• OPEL Astra 1.4, fehér.
1992-es, príma állapotban
900.000-ért eladó, 06-70204-21-71.
(Szeged)
(14512813)
• POLSKI Fiat műszakival
eladó.
06-20/357-20-55,
Szeged. (14613456)
• POLSKI Fial 126, rendszám nélkül, két új gumival,
új
akkumulátorral
egybe
vagy bontva eladó. Irányár:
35 E Ft. 62/406-417, Szeged. (14613527)
• SUZUKI Sedan 1 3 - a s .
17000 km-rel újszerű állapotban eladó. 06-20-5158439(14613508)

• JÓ állapotban lévő, S Á BA, mustársárga franciaágy
eladó. Irányár: 20.000. Érd.:
30/3925-173, esti órákban
62/401-907,
.
Szeged.
(14613481)
• TOLLAT, régi bútort v á sárolunk készpénzért, lomtalanítási vállalunk lomért.
62-423-288,
Szeged.
(14512488)
6

Egészségügy

Elektronika

• EZT NE szalassza el!! Az
év legnagyobb leértékelése
a
HASZNÁLT
NYUGATI
ÁRUK BOLTJÁBAN.
Bútorok, automata mosógépek. mosogatógépek, színes televíziók, monitorok,
kerékpárok és még több
százféle termék. Mélykút:
06-77/460-044 (14410785)

fíinftn
BAKAY NÁNDOR u. 29.
1:62/541-760
8

Építési telek

• TÁRSASHÁZ é p í t é s é r e
telket vagy lebontandó, öreg
házat keresek. Szeged, 209524-158. (14513263)
9

Építőanyag

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi-telep. 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (14411610)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termöhomok
szállítása
3
köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák Héttonnás IFA
autódaru bérelhető. 62/484133, 62/467-724, munkanapokon, Szeged. (14512572)
10

• BELVÁROSI társasházban zárt udvari parkoló
eladó. Tel.: 06-30/9-537287, Szeged. (14411399)
11

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR |
DEPÓ,
6 7 2 4 Szeged,
Bakay N. u. 52.
Tel.: 6 2 / 4 6 7 - 6 4 7
5

Bútor

Garázs

Gazdit keres

• ÁLLATBARÁTOK s e g í t ségét kérjük! A Tappancs
Alapítvány ideiglenes örökbefogadókat és autós szállítókat keres a menhely
megalakulásáig. Tel.: 0630-2064-318,
19 órától.
(14512030)
1 2

Gépjárművezető-képzés

• ATI C s á s z á r n é
Szeged, Berlini krt.
(14411097)

Bt.
16.

• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged, Londoni krt
10. 62-426-433. (14411601)
• GYORSÍTOTT e l m é l e t i
tanfolyam Tóth Autósiskola
62/450-974,
Szeged.
(14512042)

m m m s n
Konyhabútor
^J—m
Stúdió

Vásároljon

kiváló minőségű
nemet, olasz
és hazai

kONYIIABÍITOROkAT!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470
• BÚTOROK, r é g i s é g e k ,
teljes hagyaték vétele! 0662/216-324,
06-30/3837116, Szeged. (14310115)
• HASZNÁLT kanapé, fotel,
szőnyeg eladó. Érdeklődni:
70/25-25-992.
Szeged
(14512666)
• KOLONIÁL szekrénysor
(5 részes) eladó 62/498455 Szeged. (14613550)

1 3

Gép, szerszám

Háztartási gép

• MOBILKLÍMA, Electrolux
típusú, újszerű állapotban
eladó. 62/283-555. Szatymaz. (14613485)
17

• FOGYNI s z e r e t n e ? Ezt
ma már minden gyötrődés
nélkül,
egyszerű
módon
megvalósíthatja egy új, világszabadalmaztatott. növényi eredetű készítménnyel.
06-20/362-10-09.
Igény
szerint belgyógyász, kardiológus, diabetológus, farmakológus szakorvosi tanácsadás! (14613378)
7

• TÖRPE Schnauzer kiskutyák eladók, só-bors színben, oltva, tetoválva törzskönyvvel
Érdeklődni: 6 2 256-030,
06-20-933-6674. Maroslele. (14513315)
16

Hirdetmény

• A DÉMÁSZ Rt szentesi
üzemeltetésvezetósége értesíti fogyasztóit, hogy 2002.
augusztus
22-én
8.0017.00 óra között részleges
áramszünetet tart Csongrád
Dob u tr.-állomás egy részén (FŐ u., Jegenye u.. Síp
u.. Sugár u.) Arany J. u. tr.állomás egy részén (Fő u..
Új u., Szép u., Sugár u.,
Árvíz u.), Bútorgyár I. tr. állomás egy részén (Fő u.,
Ady E.u., Szt. Imre u.), Perczel M u. tr.-állomás egy
részén (Tinódi u., Széchenyi
u.), Hold u. tr.-állomás egy
részén (Hold u„ Széchenyi
u ), Gyöngyösi u. tr.-állomás egy részén (Vörösmarthy u.. Nap u , Jósika u ,
Nádor u.) és környékén
Kérjük fogyasztóink szíves
megértését. (14613553)
• DÉMÁSZ Rt. s z e n t e s i
üzemeltetésvezetősége értesiti fogyasztóit, hogy 2002.
augusztus 23.-án 08.0017.00-óra között részleges
áramszünetei tart Csongrád
Hold u. tr egy részén (Bem
u ), Vörösmarthy u. tr. egy
részén (Bartók B.u , Klapka
Gy.u., Damjanich u., Uzsoki
u., Klauzál u.). Attila u. Ir.
egy
részén
(Attila
u,
Egyetértés u. Szőlőhegyi u.)
Ady E.u. tr. egy részén
(Bocskay u., Bercsényi u.,
Fekete J.u.. Szőlőhegyi u.)
Dohánysor tr. állomás egy
részén (Kolozsvári u.. Deák
F.u., Vasút u , Berzsenyi u ,
Losonczi u., Kassai u.,
Pozsonyi u., (Vasút u. tr.
egy részén (MÁV állomás
és környéke) Muskátli u. tr.
egy részén (Muskátli u.,
Gyöngyvirág u , Rózsa u.,
Viola
u.,
Akácfa
u.)
Gyöngyvirág u. tr egy részén (Gyöngyvirág u.) és
környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves
megértését.
(14613522)
• DÉMÁSZ Rt. S z e n t e s i
Üzemeltetésvezetősége
értesíti fogyasztóit,
hogy
2002.
augusztus
21-én
08.00-17 00
óra
között
részleges áramszünetet tart
Csongrád
Dob
u.
tr.állomás egy részén (Zsinór
u.), Kereszt tér tr.-állomás
egy részén (Kereszt tér,
Táncsics u ,
Zsinór
u..
Gőzhajó u., Szőlőhegyi u.,
Pacsirta u.,) Szentesi u. tr.állomás egy részén (Szentesi
u.,
Rákóczi
u.)
Dohánysor tr.-állomás egy
részén (Dohánysor, Szentesi
u., Kolozsvári u., Szegedi
u., Kisfaludy u., Dugonics
u., Csokonai u ). Heringet
tp.
tr.-állomás
ellátási
körzetében
(Szegedi
u.,
Gyulai P.u.. Vas Gereben u..
Bajza u., Radnóti u.) és környékén Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (14613555)
18

CSAVAR
ISO 9 0 0 2

KFT

14

Hagyaték

• HAGYATÉKOT f e l s z á molok, mindenféle régi bútorokat. régiséget vásárolok,
azonnali készpénzfizetéssel!
06-62/216-324, 06-30/3837116. Szeged. (14310112)
15

Haszonállat

• FIATAL libák és kacsák
eladók. 06-60/383-243, 0660/416-770,
Szeged.
(14513209)

• ÚJSZEGED frekventált részén, 1400 nm-es, parkosított telken kétgenerációs
családi ház eladó. Irányár:
35 M Ft. 06-20/96-79-221.
(14411062)
21

Mezőgazd. gép

• 2 db napraforgó-adapter
eladó.
30/224-1043.
(14512366)
22

Mezőgazd. szolg.

• MEGGY- és őszibarackoltványok 2002. októberére
megrendelhetők. Bene Faiskola, Lajosmizse, Tel.: 0 6 70/253-11-63, 76/457-424.
(14613435)
23

Motorkerékpár

• YAMAHA Super Jog ZR,
piros szinü, újszerű állapotban eladó. Irányár: 140
E Ft.
06-20-464-11-50.
Szeged. (14513253)

2 4 1 Növény
• APRÓHAGYMA földjében
eladó (fele stuttgarti). Érd.:
06-30/278-13-72.
Makó.
(14613373)
25

Panellakás

• REKLÁMÁRON, 3 s z o bás, felújított lakás eladó.
06-70/234-72-26, Szeged.
(14513279)
• ÉPÍTŐ utcában 1.5 szobás
lakás
4.100 000-ért
eladó 06-60-339-060. 6 2 470-251. Szeged. (14613561)
26

• VALUTAVÁLTÁS a l e g kedvezőbb árfolyamon. Nádix. 62/407-329. (14309793)
27

tüskésdrótot, dróthuzalt, cstrkehálót,

ÉS CSONGRÁD MEGYE).
TEL.: 06-30/9457-577, 0662/533-999. SZÁSZ PÉTER.
(14411099)
• DÍSZÜVEGEZÉS nttanytechnológiával. Művészi tervezés, igényes kivitelezés.
Szeged, Debreceni u. 17/B.,
62/497-787;
20/413-8400
(14512901)

PWYW
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• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20/3356-114, Szeged. (14310330)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (14310003)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged. Szilléri
sgt 24 Tel/fax: 62/439138. 70/3141-709. (14005743)
• KOMFORT Szövetkezettől! Üvegezés, höszigeteltüveg-készítés, üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás. Szeged, Hajnóczy u.
30. Telefon: 62/425-240
(14411422)
• LAKÁSOK felújítását bízza az építőcsapatra: tetőtőlcsempéig, festéstől-kőmüvesmunkáig. anyaggal, törmelékszállítással.
06-30555-29-98.
(Szeged)
(14513071)
• NYUGODT és b i z t o n ságos HITELÜGYINTÉZÉS.
Megelőlegezzük az ügyintézés
dijait.
HÍVJA A
ZAKATAKA BT.-T! Tel: 30474-5254. (14512848)
• OXIGÉNIUS
halastavak,
élővizek
oxigénellátására.
Öko Centrum, 62/237-348.
30/302-1079. (14310469)
REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY,
HARMONIKAAJTÓ TÁT
BT.-NÉL, ÁRENGEDMÉNYNYEL. 62/401-318, 06-30/
271-9697. (14411077)

Régiségek

RÉGISÉG-, HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS. HANZAKRUGER GALÉRIA
SZEGED. DUGONICS TÉR
11. TEL.: 62/422-547, 0 6 30-94-52-587. (14411174)
• RÉGISÉGEK vétele. 0 6 62-322-914.
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b, 10-17
óráig. (13904077)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS a
legmagasabb áron vásárol
régi bútorokai (lehet romos
isi), festményeket, porcelánokat,
órákat,
tollnemüt,
teljes hagyatékot. Azonnali
készpénzfizetés!
Vidékre
díjtalan kiszállás. 06-62216-324, 06-30/383-7116.
Szeged. (14310113)
• TOLLAT, régi bútort, hagyatékot vásárolok magas
áron. 62/249-296, 62/247269, 06-30/375-5419. 0670-211-3217. (14513105)
• ÜZLETEM megnyitásához
korrekt áron, készpénzért
vásárolok régi bútorokat,
festményeket, porcelánokat,
régiséget. Tel : 62/494-141,
06-30/9252-945
(Szeged)
(14410712)
Szolgáltatás

Ft-tól. 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774.
(14411153)

legolcsóbban

GARANCIÁVAL (SZEGED

Pénz, értékpapír

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000

DRÓTHÁLÓT

WOMA KFT.
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása

SZEGED: 62/499-994,
60/450-430
Hmv.-hely: 62/241-687,
06-20/9-732-724
ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG
REDŐNY, RELUXA,
SZALAGFÜGGÖNY
SZEZONVÉGI
ÁRENGEDMÉNNYEL A 20
ÉVES ÉGETŐ ÁRNYÉKOLÁS-TECHNIKÁNÁL.
(CSONGRÁD MEGYÉBEN)
62/489-603, 06-60/381147. (14513146)

wmov

R/gföteK
• S Í R K E R E T KÉSZÍTÉS
műkőből, egyszemélyes, fedett 100.000; kétszemélyes,
fedett 150.000, 62/282-321.
(ÜlléS) (14512905)

a készítőtől vásároljon.
Szeged, Sárkány u. 10.

Tel.: 01/443-916.

19
1714 Sttgcd, Bakay N. i.». IcWai ÍMSI771
MM ítnm. HfcácMp át IS. W Jht 41/400-054

• ÚJ ház Gerizdesen melléképületekkel.
igényesnek
eladó. Ár: 14.800.000. Érd.:
06-20-492-5897.
06-20575-3576. Makó. (14613483)

28

Kertészkedés

rabitzhálót. szita-rosta szóveteket

RA%>AI

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Magánház

28

Szolgáltatás

I

Lakásfelszerelés

ISKOLABA MINDENT EGY HELYEN,
CSAK A PRINTKERNÉL!

DU0-C0L0B

|

Festékszaküzlet

|

Rendkívüli akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Minőség jó áron!

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 75
Széria gleH 25 kg-os

2025 Ft

Peakston glettkülső

2150 Ft

Peakston glettbelső

1610 Ft

Rigipszrímano 0-3 25 kg 2565 Ft
Diszperzit 161

3692 Ft

Héra 161

4109 Ft

Irinát magasfényű zománc 51
4898 Ft
Nyitva tartás:
H.-P.: 7-17-ig, szo: 8-12-ig.

Ízelítő akciós árainkból:
Araink az áfát
tartalmazzák!

*

16 Ft
69 Ft

Füzet 32 lapos A/5
Cseh Postairon

Tolltartó 2 emeletes 290

Ft

Folyamatos akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat,
minden 5000 Ft feletti vásárló sorsoláson vesz részt.
100 db ajándékot sorsolunk!
Szeretettel várjuk Szegeden, a Maros u. 29. szám alatti áruházunkban
vagy a Szeged Nagyáruház földszintjén a papír-írószer üzletünkben!

Teleion:

425-300/181. mellék

J[ PRINTKER
W

W

2 8 Szolgáltatás
REDŐNY-, RELUXA-, SZÚNYOGHÁLÓ AKCIÓ! 3 0 -

SZAKKÉPZÉS:
JELENTKEZHET
1. Adótanácsadó

40%. Tel.: 06-62/401-318,

2. Okleveles adószakértő

06-30/9457-201, 06-62/

3. Mérlegképes könyvelő

457-732. SZEGED.

6. Pénzügyi és számviteli

• TELEPHELYEK, o b j e k tumok őrzését figyelőrendszerek kiépítését vállaljuk,
06-62/457-550, 0 6 - 2 0 / 4 2 7 55-76,
06-20/523-76-68.
(Szeged) (14513358)
• TÜKRÖK készítése a
legrövidebb
határidővel!
Tükrök egyéni kívánságoknak megfelelően, akár 1
N A P a l a t t iS! S Z I L Á N K
Szeged, Teréz u. 42. TEL.:
425

5 5 5 . 114513205)

szakellenőr
7.TB-ügyintéző

2 9 Tanfolyam
ll'XKI ÉS
Kkkkskkdki.mi

9. Okleveles pénzügyi

( O K J 31899901)

ügyintéző
11. Ingatlanközvetítő és
értékbecslő
12. Minőségbiztosítási
felülvizsgáló és tanúsító

t a n f o l y a m o k a t indít.
Munkanélküliek, gyesen lévők,
rokkantnyugdíjasak kérhetik
a munkaügyi központ egyéni
támogatását.
Kulturált környezetben,
légkondicionált tantermekkel

képzésekre
felkészítő
konzultációkra
Az 5. és 13. sorszámú
képzésekre a Munkaügyi
Központtól támogatás
igényelhető!

perfekt
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. Cr/b.
Tel.: 62/420-652, 481-060

várjuk: 6722 Szeged.
Tisza I.. krt. 83. III. em.
Tel.: 62/555-595.30/2-697-692
e-mail: ikok(„ vnet.hu
Nyilvántartási szám: 06-0017-02

•VJűti léi 1
StÁmÍTÓRtPMS
j Alapok. Szövegszerkesztés.
) Táblázatkezelés. Internet

35.000 Ft

; j 80 t a n ú r a , k é t h é t a l a t t :

»

július S. -lói lutvamalosan!

MOtMN SIÍWÓ CU9S9

' Battftyáry L.U.4..

MOKAT INDÍT SZEGEDEN.
MUNKANÉLKÜLIEK, G Y E SEN LÉVŐK TÁMOGATÁST
IGÉNYELHETNEK. JELENT-

• BIZTONSÁGSZERVEZŐ
(KÖZÉPFOKÚ, 3 hónapos)
és
BIZTONSÁGSZERVEZŐ
(FELSŐFOKÚ, 5 hónapos)
tanfolyam indul Szegeden,
szeptember 14-én. C é g v e zetők,
középvezetők
és
azok beiskolázására számítunk, akik megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, de a
szakképesítést
még
nem
szerezték meg és vállalják a
munka melletti hétvégi felkészítést. Információ: LATENCIA BT. 62/420-898, 6 2 452-537, 62/325-294 mobil:
0 6 - 2 0 / 9 - 7 2 1 - 8 4 7 telefonok o n . (14411922)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ
tanfolyamokat indítunk GARANCIÁVAL jogi. k ö z g a z dasági, orvosi egyetemekre,
BTK-ra, TTK-ra. Unicornis
Oktatási
Stúdió
Szeged,
Gogol u. 22. 62^181-928.
(14512881)

DEBRECENI U. 24/B. 6 2 -

14. Jogász szakvizsgára

>] J ü - W t f T t

VENDÉGLÁTÓ TANFOLYA-

KEZNI: KISOSZ, SZEGED,

könyvvizsgáló

valamint

REKLÁMGRAFIKAI
SZÁMÍTÓGÉPES |
ASSZISZTENS !

A KISOSZ A KÖZELJÖVŐBEN KERESKEDŐ ÉS

revizor
10. Pénzügyi és számviteli

Központ

DAJKA

• ABC-eladó (+ pénztárgépkezelő) • kereskedő-boltvezető
• vendéglátó-üzletvezető • gyorsétkeztetési eladó • pincér • vendéglátó-eladó és számítógépkezelő • ruházati eladó
s
OKJ-s tanfolyam indul
|
az UNICORNIS STÚDIÓNÁL. 1
Érd.: Gogol u. 22., 62/481-928.
A munkaügyi központ támogatása igényelhető! Engsz.: 06-0011-02.

8.TB-szakelőadó

13. Okleveles

• ZÁRSZERELÉSEK, z á r kinyitások, vizesmunkák, vízcsapok. Betonfúrás, d u g u láselháritás. 0 6 - 3 0 - 4 3 - 4 3 110, Szeged. (14513038)

Oktatási

4. Pénzügyi tanácsadó
5. Személyügyi ügyintéző

(14512014)

Td: 451-697

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kft.
Temető sor 1. 6 2 / 2 5 9 - 0 5 8 .

485-610. (14310355)
• ANGOL, s z á m í t ó g é p kezelő,
szoftverüzemeltető,
gépírás-képzés. Gyesesek,
munkanélküliek a munkaügyi központ támogatását
igényelhetik!
62/424-484
HUNI T-Magyarország (060050-02). Szeged (14512408)
• ANGOL/NÉMET é s / v a g y
SZÁMÍTÓGÉP KEZELŐ
tanfolyam indul a STAR
GATE NÉL szeptember 16tól. Munkaügyi
központos
támogatás igényelhető ( 0 6 0045-02). Érdeklődni: Püspök u. 11/A. 8.30—tói 12-ig.
62/421-515. 70/216-75-08.
Szeged. (14411645)
• ELEKTRONIKUS és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő (3 hónapos)
tanfolyam indul Szegeden,
szeptember 17-én. Szakmai
előképzettség kötelező. R e gisztrált munkanélküliek is
jelentkezhetnek a helyi k i rendeltségeken
Információ:
Latencia Bt.
62/420-898,
62/452-537,
62/325-294
mobil:
06-20/9-721-847
telefonokon. (14411930)

Gyászközlemények
SZEGED

• KISTELJESÍTMÉNYŰ k a zánfűtő,
kazánfűtő
(12t/h
telj.), könnyű-, n e h é z g é p kezelő, nyomástartó edény
gépésztanfolyamot
indít
szeptember
hónapban
a
CÉL-OKT BT. Jelentkezés
személyesen: Szeged, Dr.
Boross József u. 4/B B ő vebb
felvilágosítás
telefonon: 6 2 - 4 8 0 - 0 0 0 ,
vagy
3 0 - 9 1 1 - 7 9 5 5 - ö s telefonon.
Munkanélküliek képzési t á mogatást
igényelhetnek.
Eng.
sz.:
06-0077-98.
(14512950)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
O K J - s tanfolyamok indulnak
alapés középfokon
a
Merlin Stúdiónál. Munkaügyi
központ
támogatása
igényelhető! Érd.: 62/424-314,
30/907-3654, 13-18 óráig.
Szeged (14613499)
3 0

Társközvetítés

• N Á L U N K m e g t a l á l j a az
Igazit... Cronos Társkereső
Klub - fényképes adatbázis,
megbízhatóság
62/430814, 20/433-98-42,
Szeg e d . (14411614)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
ELEK GYÖRGYÖT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
nt4,17624

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
HERPÁCSI JÁNOSNÉ
volt
D U P P JÁNOSNÉ
hosszan tartó betegség után, 80 éves korában
elhunyt. Temetése 2002. augusztus 16-án,
15.30 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk,
MARKI LÁSZLÓNÉ
CSICSEL A N N A
83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 16án, 10 órakor lesz a Belvárosi temetőben lévő családi sírnál.
Gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV BUDAI ANTALNÉ
CSÁNYI JULIANNA
2002. augusztus 2-án váratlanul
elhunyt. Temetése augusztus 16án, 13 órakor az Alsóvárosi
temető ravatalozójából.
014513336
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett Édesanyám,
DR. FETTER
FRIGYESNÉ
GERA ILONA
92 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a dóm
altemplomában lesz augusztus
16-án, 12 órakor.
Gyászoló fia
111/4 13 34 1

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
NAGY JÓZSEF
51 évesen elhunyt. Búcsúztatása
2002. augusztus 16-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
014511965
Gyászoló család

£zögi

és

Zsa
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama,
ÖZV. BÓKA ANTALNÉ
BARNA PIROSKA
79 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 15-én, 15.30 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8 - 1 5 - i g

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
JANI FERENCNÉ
BAGÉNYI TERÉZ
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
OI4512913
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
BÓDIIMRÉNÉ
SZÖGI ERZSÉBET
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
A gyászoló család

m

• SZEGED, Óthalom u. 26.
sz. alatt épülő, 11 lakásos
társasházban még 46, 64,
87 nm lakások (a 64 n m - e s
I N G A T L A N K Ö Z V E T Í T Ő IRODA
lakás üzlethelyiségnek is a l • ügfö. Kaitétylu't u. 100 rtm-tt. lakható
kalmas), 20, 22, 24 nm
mdcképületK. igényes hát IJJ N ft
garázsok
kulcsrakészen,
• Algyö. Vásáihetyi u. 3.5 szobás hát
igények figyelembevételével
meüéképóletel. nagy kerttel 11,2 M Ft
eladók. ERSTE BANK által
• Lommci u. 17 nnses, 7+] szobás U II Ft
lakáscélú állami támogatáSK9CD, GbgOl u. 18.
£
sok
és
kamattámogatott
Tel: 61/54-30-30. 06-30/445-6546. 1
hitelek igénybe vehetők. T.:
06-30/26S-68-40
0 6 - 3 0 - 9 - 5 3 7 - 2 8 7 . (14411386)
• BELVÁROSI 4 0 n m - e s ,
magántulajdonú,
parkettás,
Termény, takarmány
egyedi gázfűtéses, h i d e g burkolaté, alacsony rezsijű, • 200 q KUKORICA eladó.
teljesen felújított lakás eladó Szentes, Kökény u. 10. Tel.:
4.500.000-ért,
0 6 - 7 0 / 2 9 4 - 06-20/412-4945 (14613390)
62-59. (Szeged) (14513261)
• MORZSOLT kukorica, 2
• BELVÁROSI, 44 n m - e s , d b ágy betéttel, 3 fázisú
komfort nélküli, felújított l a - 5 0 0 - a s cirkula eladó Makó,
kás bérleti joga eladó. S z e - Kálvária u. 41. (14613366)
ged:
06-70/298-94-09.
HIRDETESFELVETEL BAKSON:
(14613518)
Tallózó, Póu. 103.
• KÜLFÖLDI befektetők r é szére
eladó
ingatlanokat
keresünk!
06-1/210-4904.
210-4673,
Budapest.
Téglaépítésű lakás

• KÁRÁSZ utcán 110 n m es, 3 szobás, új lakás
bérleti joga eladó. Ár: 11 M
Ft
É r d : 06-20/9123-711.
(Szeged). (14512932)

• SZEGED, OSZ u. 43. sz.
alatt épülő társasházban 54,
62, 65, 94 nm, kétszintes,
tetőtéri 52, 117, 118 nm
lakások. 15, 15,5 nm g a rázsok.
14
nm
udvari
parkolók eladók. Tel.: 0 6 -

Mini ABC, Tanács Vilmos
100 Ft-os jellegű bolt
KISZOMBOR, JÓZSEF A. U. 11.
Zöldség-gyümölcsbolt (Dombiék)
MAROSLELE, KOSSUTH ÚT 64.

MEGEMLEKEZES
„A lelked tovaszállt, ki tudja, merre jár, mély álomba merültél, búcsú nélkül csendben elmentél."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
DURANYIK JENŐ
halálának 1. évfordulójára.
Édesanyád és a család
ni 441 3m1

'

„Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben, szerényen, drága lelked
nyugodjon békében."
HEGEDŰS JÓZSEF
halálának 1. éves évfordulójára.
Szerető családja
(114512334

Libor Antalné
ÜLLÉS, MEZŐ IMRE U. 29.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szerettünket,
BOROS SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönet a főorvos úrnak, háziorvosainak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló családja

maai

'

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

• BANKOK, c é g e k f i g y e lem! Bankfiók, kirendeltség
vagy irodaháznak alkalmas
belvárosi ingatlan saját zárt
parkolóval (őssz.: alapterülel
1545 nm) eladó. (62)426297 hétköznap 8 - 1 6 óráig.
Szeged. (14613509)
• NAGYKÖRÚTON, 72 n m es üzlethelyiség eladó. 0 6 20/957-24-89,
Szeged

TISZTELT
HIRDETŐINK!
Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezért
az
apróhirdetések
megredelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését,
amely
(a helységnév)

Szerencsevár, Szeged, TESCO

Q

>

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh, mi drága e lakoaika nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.
Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat."

(Petőfi)
Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa,
KNYUR BÉLA
(Hódmezővásárhely, Gellért u. 9.) egy dolgos élet és méltósággal viselt,
hosszan tartó betegség fáradtságai után, 77 évesen csendesen elaludt.
Temetése a katolikus temetőben augusztus 15-én, csütörtökön, 13
órakor. Gyászmise a belvárosi katolikus templomban pénteken, 18
órakor.
014613596
Gyászoló családja
Tudatjuk, hogy testvérünk,

„Fény volt Ó, mert szeretett, dolgozott, életet adott, de ez a fény
elvesztésével örökre kialudt. Már
csak emléke maradt, amit míg
élünk, tisztelünk."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KUN LAJOSNÉ
PUNYECZKI ILONA,
Szentes, Wesselényi u. 55. sz.
alatti lakos 75 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 16-án, pénteken, 15 órakor lesz a szentesi
Szeder temetőben.
Gyászoló családja, Szentes

(14411669)

(14512680)

(14512340)

Rúzsa, FelszabadulÁs u. 17.

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
Szegedi u. 1., Divatáruüzlet,
Tel.: 62/281-212.9-17 óra.

GYÁSZHÍR

'

Üzlethelyiség
• 2X14 nm, utcára nyiló
üzlet/iroda helyiség S z e g e den, a Moszkvai körúton
eladó vagy kiadó. Érd.: 30/
3 6 2 - 5 8 9 0 vagy
445-342.

FERENCSZÁLLÁS, PETŐFI S. U. 68.

• SZIVÁRVÁNY u 63 n m es lakás 6.300.000-ért e l adó,
06-20/562-97-94.
(Szeged) (14613466)

GYÁSZHÍR

a1 4/. i 34q3

Üdülő, hétvégi h á z
• KŐVÁGÓBAN, téliesített
téglaház kerttel, alkalmi áron
eladó.
06-20/357-20-55
Szeged. (14613461)

Minidiszlcont,

3 0 / 9 - 5 3 7 - 2 8 7 . (14411395)

SZENTES

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, akik szerettünk,
GRÉCZI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek. Külön
mondunk köszönetet a belgyógyászati osztály orvosainak, ápolóinak, a nagytiszteletű úrnak a
szép búcsúztatásért, a temetkezési kft.figyelmesmunkájáért.
Gyászoló család

• SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS új.
20 személyes luxusbusszal.
B e l - és külföld. 0 6 - 3 0 / 3 0 3 4343, Szeged. (14512138)

LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS

• SZEGED, Bokor utcai, 57
nm-es, kétszobás, loggiás,
IV. emeleti (zárószint), felújított lakás eladó e g y e t e mekhez közel, 7.500.000ért, 62/329-688. (14512731)

MAKÓ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Utazás

HIRDETESI

(14512863)

ni44i-><4an

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama,
MARIN KI ANDRÁSNÉ
SZŰCS JULIANNA,
volt Medicor-dolgozó, makói lakos 68 éves korában csendben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2002. augusztus 16án, pénteken, 9 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
0,46,3677
Gyászoló család

• AKÁCFAAKCIÓ 1100 Ft/q
szállítással és mindenfajta
szén megrendelhető
72-

• BELVÁROSI ingatlan
(jelenleg
étterem)
eladó.
0 6 - 3 0 - 9 9 8 5 - 8 0 0 . (Szeged)

VARGA ISTVÁN
2002. január 17-én az USA-ban
elhunyt. Hamvait 2002. augusztus 16-án, 10 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Mindszenti új
temetóben.
0,45,2476
Gyászoló testvérei
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, keresztapa, testvér,
sógor és rokon,

Ezúton t u d a t j u k mindazokkal,

akik ismerték és tisztelték, hogy
ÖZV. VÁRADI
GÁSPÁRNÉ
KOCH ILONA,
Hódmezővásárhely, Nagy A. I.
u. 67. szám alatti lakos 91 éves
korában csendesen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 16-án, délelőtt fél 11
órakor lesz a vásárhelyi római
katolikus temetőben.
o,.5,33t7
Gyászoló család

BOZÓKI SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Tanya 4219.
szám alatti lakos 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2002. augusztus
15-én, 10.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
0,46,3599
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
GALAMB SÁNDOR
64 éves korában elhunyt. Temetése 2002. augusztus 16-án, 14.30
órakor lesz a Dilinka temetőben.
Gyászoló család
iii44i 1444

'

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a családtagoknak, rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, akik drága szerettünk,
ID. BÉNI LÁSZLÓ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a mártélyi polgármester
asszonynak és a sok szép virágért.
A gyászoló kisfia
és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KIS FERENC
Batida, Gárdonyi u. 4. sz. alatti
lakos búcsúztatásán megjelentek. Hálánkat fejezzük ki az ideg
és krónikus osztály orvosainak,
ápolóinak, akik lelkiismeretes
gondoskodásukkal meghosszabbították életét. Köszönjük az élelmezési és pathológia osztály részvételét.
„,44,3644
Gyászoló család
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Már Athénra gondolnak
KAJAK-KENU

Túl az erőgyűjtésen
KÉZILABDA

Keddhez napra pontosan két év
múlva (ellobban Athénban az
olimpiai láng. A XXVIII. ötkarikás játékok 2004. augusztus 13-án kezdődnek, és 29-éig
tartanak.

Negyedik hete készül az első
osztályú bajnokságra a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Drágán Djukics edző eddig az erőgyűjtésre fektette a fő hangsúlyt, de ezután egyre nagyobb
szerepet kap majd a labda.

BUDAPEST (MTI)
A 2000-es, Sydneyben lebonyolított olimpián a magyar aranyérmek felét, négyet a kajak-kenusok szereztek. Nem volt véletlen
ez a produkció, hiszen az ötkarikás játékok újkori, 106 éves történetének
legeredményesebb
sportága a vízen lapátolóké.
- Három aranyérem reálisan
benne van a leendő olimpiai csapatomban is - vállalkozott az
athéni játékokra vonatkozó első
esélylatolgatásra Angyal Zoltán,
a kajak-kenusok szövetségi kapitánya.
Sydneyben a sikersportág képviselői a 12-ből 4 számban végeztek az élen, az akkori győzelmekhez képest a kapitány szerint
annyi lehet a változás, hogy két
év múlva a nők közül is felkapaszkodhat valaki a dobogó tetejére.
A közvetlen ötkarikás előkészületek megkezdésével egyébként bölcs előrelátással nem késlekedtek: már idén áprilisban
megkeresték és meg is találták
szálláshelyüket a belvárostól közel 40 kilométerre lévő szkiniai
pálya közvetlen közelében.
- Olyan szállodában lakunk
maid, ahonnan át lehet sétálni a

MUNKATÁRSUNKTÓL
- Amit elterveztem, eddig sikerült maradéktalanul elvégeztetni
- mondta a tegnapi edzés után
Dragan Djukics edző. Majd így
folytatta: - Elégedett vagyok a
srácok hozzáállásával, munkavégzésével. Mindössze az okoz
némi fejfájást, hogy Buday és Kotormán csak később tud a csapat
rendelkezésére állni. Egy hónap
van még a bajnokság rajtjáig, ez
Angyal Zoltán töretlenül bízik a Sydneyben olimpiát nyert egységekben, így K2-ben a szegedi Storcz- idő alatt kell az új játékosokat
beépíteni a csapatba, s egy eredb a n (balról) és a győri K a m m e r e r b e n is.
Fotó: Karnok Csaba
ményes stílust kidolgozni. En- Még nincs ugyan végleges
- Sydney bajnokai maradéktarajthoz - jegyezte meg Angyal,
hozzátéve: - Vadonatúj, most döntés, jó esély van azonban ar- lanul élvezik a bizalmamat, s
épülő létesítményről van szó, ra, hogy a 2004. május végi sze- nem is nagyon várható, hogy
amit ha mód lesz rá, akkor két- gedi nemzetközi verseny is bizto- meginogna a pozíciójuk - tette
sít majd lehetőséget .olimpiai hozzá a szövetségi kapitány.
szer is tesztelnünk kell.
Két év ugyan hosszú idő, de
A szakvezető napra pontos me- kvótaszerzésre - tájékoztat Annetrenddel rendelkezik az elkö- gyal. - Remélem, magyar szem- Angyal nagyon határozottan fovetkező két esztendőre. Azt kü- pontból ennek már nem lesz je- galmaz egyik alapelvével kapcsolatban: az biztos, hogy egy-egy
lön meg sem említi - mert magá- lentősége!
tól értetődik - , hogy a tucatnyi
A szövetségi kapitány nem távon mindenki csak egyetlen
szám mindegyikében kell lennie mondta ki, de több számban számban rajtolhat!
MUNKATÁRSUNKTÓL
magyar hajónak. A részvételi jo- akár már most ki tudná jelölni az
Athéni hivatalos visszaigazolás
got elsősorban a 2003. szeptem- indulókat. Akad azonban né- még nincs, de várható, hogy a A Gellért Tfenisz Iskola OB l-es
ber 18-21. között az atlantai hány, amelyikben vannak kérdő- meleg és a közeli tenger felől fújó férfi teniszcsapatának nem siolimpia idejéről jól ismert gai- jelek: ilyen a férfi KI és K2 1000 szél miatt a kajak-kenusok ko- került kiharcolnia a bentmanesville-i Lanier-tavon sorra ke- méter, s bízik az ifjú, trónkövete- rán kelők lesznek, s versenyeiket radást, a szegedieknek nem volt
rülő vb-n kell kiharcolni, de...
szerencséjük a csoportmeccsek
lő kenupárosok feltűnésében is.
reggel 8-tól rendezik majd.
alatt.

TENISZ

mon Hill, a kanadai Jacques Villeneuve és a finn Mika Hákkinen. A brit Nigel Mansellt és a
belga Thierry Boutsent egyszer-egyszer intették le elsőként.
Az eddigi 16 Forma-l-es Magyar
Nagydíjon ketten értek el mesterhármast
(futamgyőzelem,
edzéselsőség, leggyorsabb kör a
futamon): 1994-ben a német
Michael Schumacher, míg egy
évvel később a brit Dámon Hill
nevéhez fűződött a bravúr.
A 2002-es Forma-l-es mezőny
Hungaroring-rangsora: 1. M.

BUDAPEST (MTI)
Vasárnap rendezik a Hungaroringen a XVII. Forma-l-es Magyar Nagydíjat. Összeállításunkban az érdekességeket adjuk közre.
Az eddigi futamok során a brazil
Ayrton Senna és a német Michael Schumachet egyformán háromszor nyert, ezzel kiemelkednek a győztesek közül. Két-két
elsőséggel követi őket a szintén
brazil Nelson Piquet, a brit Dá-
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munkaidő után

V Szeretné
kiegészíteni jövedelmét?

nek a célnak pedig nagyon jól
megfelel majd a jövő héten kezdődő közép-európai férfiliga küzdelemsorozata. Hiszen az elvégzettek igazi fokmérői mégiscsak
a mérkőzések eredményei lesznek.
A felnőtt csapat edzéseit a klub
három tehetsége is látogatta. Halász Máté, Balázs Gábor és Barta
Dávid megízlelte a magasabb
szintű munkát. Újság még a Pick
Szegednél, hogy Bajusz Sándor
lemondott a csapatkapitányi
posztról, s a játékosok választása
alapján ezután Mezei Richárd viseli a karszalagot. Helyettesének
pedig Berta Róbertet választották.
A román első ligában középcsapatnak számító Temesvári
Politechnika két mérkőzés erejéig megyénkbe látogat. Ma 18
órakor az NB I/B-s Makó KC-val
méri össze erejét. A román
együttes holnap 11 órakor pedig
a Pick Szeged vendége lesz az újszegedi sportcsarnokban.

GTI-s vereségek

Budapestre készül a Forma-1

Lenne

MŰ Makón, holnap Szegeden játszik a Temesvár

FINANCIAL
,

Schumacher (német, Ferrari) 39
pont,
2. Coulthard
(skót,
West-McLaren-Mercedes) 26, 3.
Villeneuve (kanadai, BAR-Honda) 24, 4. Barrichello (brazil, Ferrari), 12 5. R. Schumacher (német, BMW-Williams) 7, 6. Irvine
(ír, Jaguar) és Panis (francia,
BAR-Honda) 4-4 8. Heidfeld (német, Sauber-Petronas) 1 9. Bernoldi (brazil, Arrows), Button
(angol, Renault), De la Rosa (spanyol, Jaguar), Fisichella (olasz,
Jordan-Honda), Montoya (kolumbiai, BMW-Williams), Raik-

könen (finn, McLaren-Mercedes), Salo (finn, Toyota) és Trulli
(olasz, Renault) 0-0. A többiek
még egyszer sem versenyeztek a
Hungaroringen.
Ki hányszor indult? 9: M.
Schumacher, Barrichello, 8: Coulthard, Irvine, 6: Villeneuve, Panis, Salo, 5: R. Schumacher,
Trulli, Fisichella, 3: De la Rosa,
2: Button, Heidfeld, 1: Bernoldi
(brazil, Arrows), Montoya (kolumbiai, BMW-Williams), Ráikkönen (finn, McLaren-Mercedes).

sokat értékesítő viszonteladó partnere lenni
egy sikeres vállalatnak, amely a magyar táv-

1

közlési piac egyik meghatározó szereplője?

/• *

ópusztaszer, Fábiánsebestyén, Derekegyház, Szeged,
Szentes, Hódmezővásárhely, Balástya,
Csanádpalota és környékére.

-^í

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

JELENTKEZÉS:

Kéljük, hívja munkaidőben a

Provident Pénzügyi Rt-t
a belföldről, helyi tarifával hívható telefonszámon:

A Belga Atlétikai Szövetség három
évre eltiltotta a három távon Európa-csúcstartó Mohammed Mou-

rhitot, akinek a május 5-i félmaratoni világbajnokságon elvégzett
doppingtesztje pozitív eredményt
hozott, mivel szervezetében EPO
nyomaira bukkantak.

Szeretne üzleti kommunikációs szolgáltatá-

MUNKATARSAT KERESÜNK!

AMIT KÍNÁLUNK:

BRÜSSZEL (MTI)

szerviz

^Szeretné mindezt
lakókörnyezetében tenni?

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

Eltiltott atléta

Haszonjármű

szabad órája?

Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel
élő ügyfelekkel történő kapcsolattartás lesz, továbbá
készpénzkölcsönök átadása, törlesztőrészletek
összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.

A harmadik helyen vágott neki
az OB I felső házának a Gellért
Tenisz Iskola férfi csapata. A szegedi együttes célja nem volt más,
mint a biztos bentmaradás kiharcolása. A GTI-sek hiába verték meg a jóval esélyesebb Fővárosi Vízmű együttesét, a Keszthelytől és a Soprontól elszenvedett vereség miatt osztályozóra

kényszerültek. Az első osztályú
tagságot eldöntő összecsapáson
nem sok esélyük volt a jóval jobb
játékos állománnyal rendelkező
Agárd-Haladás ellen, így búcsúzni kényszerültek.
Hajnal István játékos-edző csalódott volt a kiesés miatt, igaz,
azzal mindannyian tisztában
voltak a mérkőzések előtt, hogy
nehéz dolguk lesz, hiszen a
GTI-s teniszezők munka után
sportolnak, így kevesebbet tudnak tréningezni. A szegediek
nem adják fel, jövőre ismét szeretnék kiharcolni a feljutást.
Eredmények, csoportmeccsek:
Gellért Tl-Vízmű 5:4, Gellért
TI-Keszthely 3:6, Sopron-Gellért TI 7:2. Osztályozó a bentmaradásért: Agárd-Haladás-Gellért TI 8:1, Gellért TI-Agárd-Haladás 5:4.

• Haszonjármüvek
teljes körű
műszaki
vizsgáztatása
• Gépjármüvek

zöldkártyás

• Alkatrészek

beszerzése,

Járműjavító

és Ipari

javítása,
vizsgálata

Amennyiben igen, és vállalkozása telekommunikációban és/vagy informatikában
tevékenykedik, várjuk jelentkezését az alábbi telefonszámon:
VTH Indirekt értékesítési igazgatóság

értékesítése
Igazgatóság

S z e g e d Bakav N. u. 4 8
Tel /Fax: (62) 5 6 0 - 1 9 8
M a k ó , Justh Gv. u. 67.
Tel./Fax: (62) 2 1 1 - 3 6 3

S z e n t e s . V á s á r h e l y i út 114.
Tel./Fax: (63) 3 1 8 - 8 8 3
Vivendi Telecom Hungary
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Nyerni akar a Manchester United

dő találkozó játékvezetője a német Wolfgang Stark lesz.
Rio Ferdinánd mellett a Manchester United labdarúgócsapatának francia kapusa, Fabien
Barthez is kihagyja a ZTE elleni
szerdai BL-selejtezőt. A világ- és
Európa-bajnok játékos nem is
tartott az együttessel Budapestre. Barthez másfél héttel ezelőtt
az amszterdami tornán szenvedett combsérülést, s olyan súlyo-

gyon fontos összecsapás lesz,
amely remélhetőleg kezdő lépése
egy hosszú sorozatnak - mondta
a világhírű skót tréner a keddi
sajtótájékoztatón. - Mindenképpen be akarunk jutni a Bajnokok
Ligája 32-es mezőnyébe, teljes
mértékben átérezzük a szerdai
mérkőzés fontosságát. Még az
sem okozhat gondot, hogy sérülés miatt Fabien Barthez, Rio
Ferdinánd és Gary Neville sem
jöhetett velünk Budapestre.
A rutinos kapust a nagy tehetségnek tartott észak-ír Roy Carroll helyettesíti a Puskás Ferenc-stadionban, s valószínűleg
a Premier League hétvégi első
fordulójában is. Az angolok várható kezdő tizeneggye: Carroll P. Neville, Blanc, O'Shea v.
Brown, Silvestre - Beckham, Keané, Veron, Scholes, Giggs - van
Nistelrooy.
- Ritkán kerül sor Magyarországon olyan jelentős futballeseményre, mint amilyen a szerdai
ZTE-Manchester United meccs,
ezért megértjük, hogy a kialakult
MTI Telefotó: Mészáros T. László helyzet feszültséget keltett a belépő nélkül maradt szurkolókban.
sat, hogy azóta sem épült fel telEzt a keddi sajtótájékoztatóján
jesen.
Mesterházy Attila, a Gyermek-, IfSir Alex Ferguson, a Manches- júsági és Sportminisztérium politer United vezetőedzője eltökél- tikai államtitkára mondta a
ten várja a ZTE elleni, budapesti BL-mérkőzést felvezető „jegyőrüBajnokok Ligája-selejtezőt.
lettel" kapcsolatban. A tárca illeté- Mindig minden mérkőzést kese hozzátette: éppen ezért dönmeg akarunk nyerni, így egyér- töttek úgy a zalaegerszegi klub vetelmű, hogy ezúttal is ez a cé- zetőivel egyetértésben, hogy molunk! Nehéz találkozóra számí- billelátókat állítanak fel a két kapu
tok, de úgy érzem, nagyszerűen mögött, így ugyanis további ezer
sikerült a felkészülésünk. Na- nézőt lehet elhelyezni.

Lukics

új

LABDARÚGÁS
Régen tapasztalt érdeklődés kíséri a albdarúgó Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében
a
Zalaegerszeg-Manchester
United összecsapást. Az angolok kedden érkeztek Budapestre, a két tréner pedig a meccs
előtti utolsó edzések után kihirdette a kezdőcsapatát.
BUDAPEST (MTI)
Bozsik Péter, a Manchester United elleni szerdai Bajnokok Ligája selejtezőre készülő Zalaegerszeg labdarúgócsapatának edzője
beismerte: ő és játékosai tisztában vannak azzal, hogy a párharc
angol riválisuk továbbjutását ígéri, ennek ellenére nem feltartott
kézzel lépnek majd pályára a
Puskás Ferenc-stadionban.
- Dávid is felvette a harcot Góliáttal, mi is egészséges önbizalommal és hittel várjuk a találkozót - mondta a szakvezető. - Ha
nem hiszünk a csodában, akkor
nincs értelme játszani. Szeretnénk szoros eredmény birtokában utazni a két hét múlva sorra
kerülő visszavágóra.
Bozsik a tervezett taktikáról
nem kívánt nyilatkozni, csak
annyit árult el: mivel a védelemre várhatóan óriási nyomás nehezedik majd, ennek a csapatrésznek az összecsiszolására külön hangsúlyt fektetett a gyakorlások során. Céljuk megakadá-
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Egy boldog zalaegerszegi szurkoló, aki belépőhöz jutott.
lyozni, hogy a csatárokhoz eljusson a labda, s a vendégek gólzsákja, a holland Ruud van Nistelrooy helyzetbe kerüljön.
A szakember már hétfőn kijelölte kezdő tizenegyét, a magyar
bajnok Ilic - Csóka, Urbán, Budisa, Szamosi - Babati, Ljubojevic, Vmcze O., Egressy - Faragó,
Kenesei összeállításban lép pályára.
A szerdán 20.45 órakor kezdő-
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Ujabb probajatekosok
A Szedeák NB IA csoportos férfi
kosárlabdacsapata
két hete*
kezdte meg a felkészülését az
ősszel kezdődő bajnoki idényre.
Az új tréner, Földi Sándor nem
kíméli a játékosokat.
Napi két edzéssel készül az új
bajnoki idényre a Szedeák férfi
kosárlabdacsapata. Az új mester, Földi Sándor n e m kímélő
programot írt elő a játékosoknak, így általában mindig csuromvizes pólóban fejezik be az
edzést. A fizikális felkészítés
mellett most már a labdás gyakorlatok is főszerepet játszanak,
így a játékosok még egyszer sem
panaszkodtak arra, hogy unatkoznának.
Az elmúlt héten próbajátékon
lévő külföldiek már nincsenek a
csapatnál, a klubvezetés még
pénteken este elköszönt tőlük. A
héten újabb idegenlégiós jelöltek
érkeznek: jugoszláv, horvát és
amerikai nemzetiségű sportoló-

kat tesztel a klub. Ledon Greennel kapcsolatban továbbra is várakozó állásponton vannak a vezetők, még nem dőlt el, hogy
visszatér-e a közönség egyik nagy
kedvence. Reggie Elliott is meghatározó kosarasnak számított
az előző bajnokságban, ő azonban jelenleg Mexikóban profiskodik, s januárig biztosan a közép-amerikai országban termeli
a pontokat.
Jó hír, hogy a juniorválogatott
Molnár András - ha nem jön öszsze az amerikai ösztöndíja - marad a Szedeákban. A külföldiek
mellett magyar sportolók érkezése is várható, s elképzelhető,
hogy a közelmúltban megszűnt
NB I/B-s Vásárhelyből is erősíthet az egyesület. Földi Sándor
mindazonáltal
jelenleg
sem
szenved létszámhiányban, hiszen a foglalkozásokon a juniorokkal kiegészülve tizenöt játékos izzad rendszeresen.

A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség az amerikai nyomozók
rendelkezésére bocsátott minden
dokumentumot, amely összefüggésben állhat a februári Salt Laké
City-i téli olimpián kirobbant
botránnyal. Az olasz rendőrség
két hete fogta el az évek óta körözött Alizman Tohtahunov orosz
alvilági bandavezért, akit többek
között azzal vádolnak, hogy manipulálta a játékok jégtánc és pá-

ros műkorcsolya versenyeinek
eredményét.
- A magunk részéről minden
segítséget magadunk a hatóságoknak. Tohtahunov neve ugyan
nem szerepel a több száz oldalas
irathalmazban, de a rendőrség
sok hasznos információt talál
majd bennük - mondta az ISU
szóvivője. A szövetség mind a 72
tagországot felkérte, hogy számoljon be: van-e tudomása
olyan tisztségviselőről, aki kapcsolatban áll a bűnözővel.

Világcsúcsért futnak
Hétfön Linzben a női 1000 méter világcsúcsának megdöntése
lesz a célja Maria Mutolónak és
Jolanda Ceplaknak a Grand Prix
Il-es atlétikai versenyen. A két
sztárnak a müncheni Eb-n
1500-on negyedik Varga Judit

Tr

szerzeménye
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Kosaras korok a Gellertben

S.R.

Tohtahunovot elfogták
LAUSANNE(MTI)

a Szeviép-Szeged

diktálja majd a tempót. A rekordot az orosz Szvetlana Masztyerkova tartja 1996. augusztusa óta
2:28.98 perccel. A csúcsjavításért 30 ezer euró jár. Mutola és
Ceplak egyaránt jó formában
van.

A Szeviép-Szeged kosarasai kocogással kezdték a tréninget.

KOSÁRLABDA
Kocogás, lazítás, iramfutás, lazítás, medicinlabdázás, majd
újból gimnasztika - ez volt a
Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapatának
délelőtti edzésprogramja. Az
októberben kezdődő bajnokságra készülő együttest a tegnapi
foglalkozáson lestük meg.
Egy hete kezdte meg felkészülését a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata az
új idényre. Az együttes az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban napi két edzéssel készül az
októberi bajnoki rajtra. A hölgyeknek korán kell kelniük, hiszen mindennap pontban kilenc
órakor kezdődik az első edzés.
Egy laza három körrel melegítettek be a játékosok, kocogósra
vették a vizes talajon a tempót. A
juniorokkal kiegészült felnőtt
gárdában ott volt a térdsérülése

után teljes intenzitással edző
Roczkov Viktória is.
„Mészáros Korú vezetésével tíz
perc gimnasztika következik!" szólt Újhelyi Gábor edzői utasítása. A bedobó alaposan megmozgatta a társait, tapssal jelezte,
hogy gyakorlatváltás következik.
Vizes talaj ide, vizes talaj oda, az
egykori válogatott a földre is leparancsolta a többieket, jó két percen keresztül nyújtottak a füvön.
Ezután két-három kortyot ittak a
kulacsokból, s pillanatokon belül
rajthoz álltak: következett a Szeviép-kupa mezei futóverseny.
Győztest nem hirdettek hivatalosan, azonban minden játékosnak
komolyan kellett venni a nyolckörös távot. Nagy iramban vágtak
neki, három perc húsz másodperces körrel indítottak. Ekkor még
együtt volt a csapat. A második
körtől kezdett szétszakadni a mezőny, a négy új szerzemény, Kajdacsi, Lódi, Fűrész és a legújabb
igazolás, a jugoszláv irányító Lukics lépett meg a többiektől. A juniorválogatott Fűrész az ötödik

Fotó: Gyenes Kálmán

körtől ritmust váltott, két kör
múlva már néhány társát lekörözte, alaposan elhúzott. Az alkalmi viadalt Fűrész Diána
24:52-vel nyerte, megelőzve Kajdacsit (25:03) és Lódit (26:15), a
többiek egymás után értek a célba. A táv megtétele után nem sok
kedvük volt viccelődni egymással,
a tó környékén friss levegőt szívtak magukba, gyűjteni kellett az
erőt. Jött az újabb kínzás.
„Párokban medicinlabdás gyakorlatok következnek" - hangzott az újabb edzői utasítás. Repültek a labdák, jó tíz percen keresztül állandó mozgásban volt
minden játékszer. Szemmel is
elég fárasztó volt követni, nem
hogy végigcsinálni ezt a penzumot. Befejezésként ismét lazítás
következett; jó másfél óra után
befejeződött a foglalkozás. A közös ebédet követően délután öt
órakor ismét randevúra hívta játékosait Újhelyi Gábor vezetőedző. A jó kétórás pörgős tréning
végén a labda is előkerült.
SÜLI

RÓBERT

REFLEKTOR
MAKÓIAK AZ EB-N
A Makói SVSE sakkozó testvérpárja, a 16 évesek között induló
Erdős Viktor és a 10-12 éves gyerekek mezőnyében startoló Erdős Boglárka a magyar válogatott
tagjaként elutazott a jugoszláviai
Szabadkán rendezendő rapid
korosztályos sakk Európa-bajnokságra. Az MSVSE Zentárói
leigazolta a 14 éves, korosztályos
Európa- és jugoszláv bajnok Domány Zsófiát.
KUPAMECCSEK
A labdarúgó Magyar Kupában az
országos táblán ma 15.30-tól a
Kiskundorozsma az Orosházát,
míg 16.30-tól a Kiszombor
a
Kecskemétet
fogadja. A
MEH-Szentes Szabadszálláson,
a Makó pedig Kiskunfélegyházán
játszik.
TRÉZÉGUET PIHENŐN
Egy hónapos pihenőre kényszerül Dávid Trézéguet, a Juventus
francia labdarúgója. A világ- és
Európa-bajnok csatárnak a felkészülés kezdete óta fáj az egyik
térde. A napokban elvégzett orvosi vizsgálat során kiderült,
hogy íngyulladása van. Biztosan
n e m lehet ott az olasz bajnoki
idény szeptember 1-jei rajtján.
NOWITZKY JÁTSZHAT
A Német Kosárlabda-szövetség
200 ezer dolláros biztosítást fizetett az észak-amerikai profi bajnokságban szereplő Dallas Mavericksnek, így elhárult minden
akadály, s Dirk Nowitzky pályára
léphet az augusztus 29. és szeptember 8. között sorra kerülő indianapolisi világbajnokságon. A
klasszis - aki az elmúlt idény
után bokaműtéten esett át, de
már hazája válogatottjával tréningezik - csak az összeg átutalását követően kapott játékengedélyt klubjától.
RUMSAS TISZTA
Negatív eredményt hozott Raimondas Rumsas, a doppingbotrányba keveredett litván kerékpáros Lettországban elvégzett tesztje. A Tour de Francé harmadik helyezettje azért döntött az önkéntes kontroll mellett, mert két hete
felesége kocsijában tiltott szereket találtak. Az eset után csapata,
a Lampre-Daikin felfüggesztette a
versenyzői jogát. Edita Rumsast
továbbra is őrizetben tartják Franciaországban.
CSÚCSDÖNTÉS
A francia Jean-Luc van den Heede
és legénysége egytestű vitorlásával megdöntötte a La Manchecsatorna átszelésének rekordját.
A csapat 11 óra 44 perc 12 másodperc alatt tette meg az angliai
Cowestól a franciaországi Banchenouig tartó 255 km-es tengeri
szakaszt. Ez 3 óra 4 perc 15 másodperccel jobb, mint a brit Lawrie Smith 1999-es csúcsa. Az Adrienen Van den Heede mellett Karén Lebovici, Michel Lizy, Joel
Cohoner és Bruno Ginocchio volt
részese a rekorddöntésnek.
- Nem volt túlságosan nagy a
szél, de folyamatosan fújt, így jól
tudtunk haladni - mondta a hajó
kapitánya.
A La Manche átszelésének abszolút csúcsát, többtestű vitorlással tavaly december óta a vállalkozó kedvű, az extrémsportok
rekordjait előszeretettel hajszoló
amerikai milliárdos, Steve Fossett tartja 6:21:44 órás idővel.
ÉRMES DYNAMICOSOK
Kecskemét és líiskunmajsa között bonyolították le az „Előzd
meg a kisvasutat!" elnevezésű
sportkezdeményezés újabb versenyét. Az atlétikai, a kerékpáros
és a görkorcsolyás számok indulói közül két szegedi is éremmel
terhetett haza, ugyanis a két
Bács-Kiskun megyei város távolságát, a szupermaratoninak számító 56 kilométert a futók mezőnyében a Club Dynamic versenyzője, Szabó Géza tette meg a
leggyorsabban,
míg
az
SZVSE-ből Fekete Sándor ugyanitt harmadik lett.
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Hűtlenségi
érvek

Tizenkétezer jegy

Felhős, csapadékos ídö.
Készítette

MÜNCHEN (MTI)

SZÍV ERNŐ
a barbár Békéscsabáig annyi minden érhet egy
buszozó balfedezetet,
tökszüretelö
parasztmenyecskék rohanják meg a járművet Földvárnál, és
foggal tépik le a fiúkról a szerelést, plusz a meccs,
levetkőzni, a több tégely gerozán, és futni, eltalálhat a labda, úúúú, mennyi embertelen
macera.
ló, mi híve vagyunk az álmodásnak is, jöhet bármi, szexuális álom, rémálom,
menekülésálom,
olimpiaálom, foci ebéálom, de hogy például momentán nincsen a honban egy olyan stadion,
amely, mondjuk, ötvenezer sötétlelkű,
bunkó,
proletár focirajongót képes lenne magába enged-"
ni, az bizony nem álom. Ne kérdezze senki, miért
nincs. Mert nincs. Van a monumentális
Ikiskás
stadion, van benne huszonnyolcezer
hely és ebből a kiscsapat elnöke nyomban értékesít tizenkétezer jegyet, odaadja a telefoncégnek, mert. Ultira menni. A telefoncég meg odaadja az üzletfeleinek, odaadja a sznoboknak, a csicseri macáknak, az aktatáska agyúaknak, a zsírosfazék szagúaknak, akik azt se tudják, melyik országban
van Zalaegerszeg, és Urbán Flóriánt is összekeverik George Michaellel, amikor a Sikeres Ember című magazint lapozgatják. Az elnök pedig sajnálja. Akik meg, akik mentek volna még a borzasztó
Békéscsabára is, és esőben, fagyban is az egerszegi lelátón szotyiznak, köpnek és
reménykednek,
most ütik egymást a Puskás stadion előtt. Jön
Beckham, szétnéz és esemesezik nyomban, Viktória. drága, te ezek a magyar fanok, már három
nappal a meccs előtt elkezdték a szurkolást. Ezek
aztán tudnak élni.

A régi római mondást (Sí duo faciunt idem, non est idem| látszik megerősíteni a „freundin"
című német női magazin megbízásából
készített
felmérés
eredménye, amely szerint alapvetően mást értenek a férfiak és
mást a nők a hűség, pontosabban a hűtlenség fogalmán. Minden harmadik megkérdezett nő
szerint ugyanis hűtlenség már
egy csók is, ellenben minden
harmadik férfi szerint csak egy
éjszakai szexuális együttlét lépi
át hűség határát. A felmérés során ezer 20 és 35 év közötti nőt
és férfit kérdeztek meg. A válaszokból kitűnik, hogy a megkérdezett nőknek 27, a férfiaknak
pedig 36 százaléka egyszer már
félrelépett jelenlegi párkapcsolata során. A férfiak nem veszik
olyan szigorúan a hűség fogalmát, mivel „hódításaik önbizalm u k megerősítésére szolgálnak" - jelentette ki a lapban
Wolfgang Schmidbauer müncheni pszichológus. Léteznek
azonban a felmérés tanúsága
szerint érzékenyebb típusok is:
minden ötödik férfi szemében
hűtlenség már a (másik) szorosabb érzelmi kötődése is egy
harmadik személyhez.

Továbbra is meglehetősen változékony, többfelé, többször csapadékos, az évszakhoz mérten kifejezetten hűvös, szeles időre számíthatunk, kevés napsütéssel
Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
Kistelek

A Rolling Stones dobosa, Charlie
Watts átszámítva 120 ezer euróért (mintegy 30 millió forintért)
szerzett meg nejének, Shirleynek
egy arabs kancát. A neves rockzenész vasárnap licitált az Elfina
nevű nemes paripára a kelet-lengyelországi Janow Podlaskiban.

Hajdúszoboszlón tizenkilenc lány készül az itt rendezendő Magyarország Szépe verseny augusztus végi döntőjére. A kiválasztott
hölgyek az estélyi és fürdőruhás koreográfiát és színpadi mozgást
tanulják.

MTI Telebtó: Oláh Tibor

Az üvegfal megvéd
meggyőződhetnek majd arról,
hogy az egyházban biztonságban
vannak". Francis Cilia érseki
helynök hozzáfűzte: „Ettől még
lehetőség nyílik bizalmas beszélgetésekre, és a titoktartás eszméje sem sérül. Egyszerűen a gyónás kicsivel nyitottabbá válik."
Kiemelte, hogy a régebbi, hagyományos fülkék, amelyekben a
papot és a gyónó hívőt válaszfal
különíti el, nem változnak meg.
McGrath rendelete szerint az
egyházmegye 52 templomában
és missziójában egy éven belül
sor kerül az üveg felszerelésére.

SAN JOSE (MTI)
Átlátszó üvegfallal látja el gyóntatófülkéit az amerikai katolikus
egyház egyik egyházmegyéje,
hogy a hívek az utóbbi időben
nagy port felvert pedofilbotrányok ellenére is bizalommal forduljanak a papokhoz. Patrick J.
McGrath, a San Jose-i egyházmegye (Kalifornia) püspöke elrendelte, hogy a hatáskörébe tartozó templomok gyóntatófülkéit
és tanácsadó helyiségeit átlátszó
üvegajtókkal és ablakokkal lássák el. A hívők „saját szemükkel

Régésznyulak

HAVANNA (MTI)

LONDON (MTI)

Havannában megkondították a
vészharangot a piacot elárasztó
hamis szivarok miatt. Az utóbbi
időben világszerte több mint ötmillió hamisított havanna kerül
évente forgalomba. A valódiakból a múlt évben 160-170 milliót
állítottak elő. Garanciát a hivatalos védjegy hivatott biztosítani, de a hamisítók már szinte tökéletes másolatot tudnak róla
készíteni. Az átlagvevő nem veszi észre a csalást. A hamisításnak alapvetően két oka van. A
legkitűnőbb termék iránt nagy
kereslet és a magas ára. Kubában, ahol a terméknek 6 százaléka kerül eladásra állami üzletekben és csak dollárért, egy doboz
Cohibas kb. 200 dollár. A hamisítók 30-40 dollárt kérnek.

Nem mindennapi régészek nyulak - tárták fel Angliában egy
középkori vidéki ház maradványait. A BBC brit rádióállomás
beszámolója szerint az egykori
urasági lakot egyelőre még titokban tartott nevű településen fedezték fel, azt követően, hogy a
nyulak lyukakat vájtak a füves
dombba. A leletek egyebek közt
egy XIV. századból való, kézzel
festett üveget is tartalmaztak. Az
angol műemlékvédelmi hatóság
szerint jelentős felfedezéshez segítettek a répaevők.

ISTEN ELTESSE!
MARCELL
Az ókori Róma egyik nemzetségét hívták Marcellusnak, és ebből származik a név, melynek kalapács a jelentése.

A NAP VICCE
A meteorológus kedvenc preszszójában rendel egy kávét. A sápadt, ihatatlan lötty láttán morcosan kérdi:
- Kisasszony, ez magának kávé?
- Miért, magának „száraz, napos
idő" van?
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Watts és felesége rendszeres
résztvevője a lengyel kisvárosban
évente megrendezett lóárveréseknek. A PAP hírügynökség szerint a legmagasabb összeget egy
szaúdi-arábiai vevő perkálta le: a
nevének titokban tartásához ragaszkodó arab licitáló 220 ezer
euróért vásárolta meg a Szélrózsa
nevű versenylovat.

Szivarbaj

téts-

Mórahalom

A nagy nedvességtartalmú légötvény egyelőre térségünk fölött marad, bár nedvességtartalma lassanként csökken Emiatt továbbra is lesznek záporok, zivatarok, de
legalább rövid időszakokra a nap is kisütés lassanként melegszik az idő.

Arabs kanca a nejnek
JANOW PODLASKI (MTI)
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Megy a rinya, még verekszenek is, holott tökéletesen igaza van az elnöknek. Adva van egy kiscsapat, magyar szempontból ugyan nem teljesen az,
de egyébként igen, még ha a horvátokat
sikerült
is iszonyatosan megszégyeniteni.
Szotyizik, tág,
köpköd a lelátón általában néhány ezer ember,
hallod a pici ricák gerincének szorgos ropogását,
túrbozza magát a száztagú
keménymag-zenekar,
és csak akkor marad abba a tribün csodálatos vegetációja, amikor Kenesei helyzetbe kerül, és. Ez
annyira kiscsapat, hogy az ellenfél bármelyik játékosa tokkal és vonóval megvehetné,
körülbelül
úgy. ahogy a szlovén Zahovics mondta volt az
edzőjének, Katanecnek a vébén, mert az le merészelte cserélni, hogy, na ide figyeli öreg, ha én
akarnám, megvenném
a földedet, a házadat, a
családodat, kilóra vennélek meg tégedet, igen. ezt
mondta az edzője arcába a szlovén labdarúgás
gyöngyszeme,
minek uuína csaknem az edző
utazott haza, Japánból, Koreából vagy honnan.
Mellesleg, egy fölmérés szerint a szlovének a magyarokat tartják a térség legsötétebb
nációjának.
Lehet, hogy igazuk van. De az is lehet, hogy
nincs. Hanem az biztos, hogy a mostani ellenfél
bármelyik játékosa nézóstöl vehetné meg a mi
kiscsapatunkat, havi apanázsból, mondjuk. És az
is nagyon szimpatikus volt, hogy a kiscsapat sorozatban elhalasztotta a bajnoki mérkőzéseit, úgymond, a sikeres szereplés érdekében, mert azok
kifárasztották volna a fiúkat. Nem lehet mindent
egyszerre. Mert utazni is kellett volna, például a
hortorisztikus honi útviszonyok.
Zalaegerszegtől

A Tisza Szegednél 160 cm (hőfoka 23.5 C°), Csongrádnál 10 cm,
Mindszentnél 86 cm. A Maros Makónál 3 6 cm.
A Nap kel: 5.38, nyugszik: 19.58. A Hold kel: 12.35, nyugszik:
23.01.

Skoda az IKESZ-tői
az Izabella—híd lábánál.
www.ikeszauto.hu

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged. Kossuth L sgt 112
THefmi 62/471-242

Meztelenül áz esőért
KATMANDU (MTI)
Mintegy kétszáz nepáli parasztasszony imádkozott esőért Nepál dél-nyugati részén - meztelen munkával. A Banké tartományban élő asszonyok csukott
ablakok mellett házaikba zárták
férjeiket, majd meztelenül mentek ki a mezőkre, hogy egy ősi rítus szerint így dolgozzanak, és
ezzel engeszteljék ki Indrát, a

hindu vallás esőistennőjét. A területen olyan szárazság pusztít,
hogy nem tudták elvetni a rizst
és a kukorica is kezd teljesen elszáradni. Közben a Himalájában
fekvő királyság területének több
mint a felén éppen a szárazságért
kellene imádkozni: a nyár eleje
óta
tartó
monszunesőzések
okozta áradásokban és földcsuszamlásokban
eddig
333-an
vesztették életüket.

Meghatározott praktikus magány
•rj
-i:
Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 20. számú soraiban a ma- P — w
gány előnyeit ecsetelő megállapítás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 8. Műveld a kertet! 11. Magyar közigazgatási egység. 13. Aroma. 14. Mihaszna alak. 15. Halogató. 17. Izomrost. 18. Fa éles hangja. 20. aaaaa! 21. Fejrész. 22.
Névelő. 23. Fél asztal! 24. Büdös tojás. 26. Tízóraiznak. 29. Éjfél!
30. Zenei hármas. 32. Nem kell több. 33. Igevégződés. 34. Feljegyzés. 36. Annak megfelelő. 38. Kérdőszócska. 39. Félig! 40. Szántóföldön tüsténkedik. 42. Tehát ismert latin szóval. 44. Szőlőlé. 47. Lóbiztatás. 49. A.Y.R. 50. Evés-ivás. 52. Négylábúak csoportja.
FÜGGŐLEGES: 1. Azon tárgyat. 2. „Esik eső..." (Kossuth-nóta). 3.
Női becenév. 4. Termés. 5. Amely irányba. 6. A Duna-zug hegység
legnyugatibb része. 7. Gally. 8. Dehogy. 9. Sportolás télen. 10. Templomi építmény. 12. Palindrom férfinév. 16. Levéltartók. 19. Római
százas. 20. A megfejtés második sora. 21. Ábécé-kezdet. 25. Búbos
pacsirta népies neve. 27. Valuta Varsóban. 28. Falja! 31. Gazdasági
épület. 33. Fizetség nélkül. 35. Kímél. 37. Fém. 41. Egyenlő idegen
eredetű szóval. 43. Becézett női név. 45. U.A.H. 46. Magyar szobrász (Amerigo). 48. Templomi könyörgés. 51. Mennyiségi egység röviden. 53. Végtelen kékség. 54. Honi autójel.
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Egyetlen világhatalom létezik: az emberi ostobaság.
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Slyereinények
K O D Áelőfizetőinknek!
I ATOS
Még n e m késő!
Ön is m e g n y e r h e t i a Skoda Fabiát!
Fizessen elő legalább fél évre napilapjainkra,
vagy előfizetését legalább fél évvel hosszabbítsa meg!
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sorsolunk ki szeptember 3-án, akiket vendégül látunk a szeptember 13-i
fődíjsorsoláson, valamint értékes ajándékcsomagot is nyernek.
öbszJ**"
e*p

S Z E P T E M B E R 13.
FŐDÍJ egy klímás

S k o d a f a b i a mmhcmc*
akcióban való részvétel

részletes

szabályzata

kinthető ügyfélszolgálati irodáinkbán. Bóvebb fetvi-

1-921es, ingyenesén hívható tele
Felszereltség: klima, szervokormány,
[légzsák, rádiómagnó.

Tárkány Autóház
Szeged, Szöregi út 46-50.
Tel.: 62/555-666

