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TÉMÁINKBÓL
ROKKANTKOCSIVAL UTCARA
Becsapták a szegedi rokkantnyugdíjas Nagy Istvánt. Az idős
férfi csaknem két évvel ezelőtt
cserélte el kübekházi ingatlanját
egy Űrhajós utcai lakásra. Kiderült: a lakást súlyos adósság terheli, amit nem tud kifizetni.
4. oldal

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

Molnár bácsi százöt éve

ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Hétfőig gondolkodási időt kaptak a dolgozók

Újraindítás után leáll
a Szegedi Konzervgyár
A Szegedi Konzervgyárban a hónap végén leáll a termelés, a
dolgozóknak felajánlják, hogy a
Szegedi Paprikában folytathatják tovább a m u n k á t .

SZEGED EURÓPÁBA TART

A konzervgyárban, ami március
óta már csak a Szegedi Paprika
(Szepa| Rt. telephelyeként működött, szeptember 27-én, egy
hét múlva leáll a termelés. A dolgozóknak tegnap ajánlotta fel a
vezetés, hogy a munkát a másik
telephelyen, vagyis a Szegedi
Paprikában, a Szövetkezeti úton
folytathatják tovább. Erre hétfőig
kaptak gondolkodási időt.
Mint ahogy azt Bartos Andrástól, a Szepa Rt. vezérigazgatójától megtudtuk, mintegy 35 dolgozót érint a döntés. A fennmaradó létszám - közel 40 fő - a
karbantartással foglalkozik, vagy
a hűtőházban dolgozik, húscsontozást végez. Ők maradnak, hiszen a hűtőkapacitás egyrészt a
Pick-csoport üzemeinek áll rendelkezésére,
valamint
külső

Szeged a magyar települések közül elsőként kapta meg az Európa Tanácstól a Becsület-plakettet. A polgármester szerint ez
egyértelműen jelzi: jó úton járunk az Európába vezető úton.
4. oldal
SOKARCÚ EGYETEM

A Szegedi Tudományegyetem
kommunikációs vezetője szerint
a karok összeolvadása után lassan egységes arculatot ölt a város
legnagyobb közintézménye. Az
egyetemi kiadványok egységes
dizájnja is ezt a folyamatot jelzi.
7. oldal

Nemzetközi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari.Smkiállíta*
2002. s z e p t e m b e r 26r29.
Hangar, ÜMés,Konferencia Köipont
Ingyenes buszjáratok a Mars térről,
a 79-es busz megállójából!

3 hónapos lekötött betét

9,01%*
• EBKM, 5 000 000 Ft feletti lekötött összeg esetén,
éves kamat 8.89\.
Az akció 2002 szeptember 16-tól október 31-ig tart.
A bank a kamatvaltoztatas jogát fenntartja.

ERSTE...

www.delmagyar.hu

F. K.

Ady téri alapozás
Tovább halad az Ady téri egyetemi
konferencia-központ
építése,
Gergely bácsi pontosan úgy feni a kaszát, m i n t nyolcvan éve.
Fotó: Miskolczi Róbert amely az ország jelenleg legnagyobb oktatási célú beruházása. A
Százötödik esztendejét tölti idén a dorozsmai
tendő az átlagéletkor. Gergő bácsi ma is örömmel tavasszal elkezdett munkálatokat
Molnár Gergely. Csongrád megye legidősebb em- gondoskodik családjáról, ha kell süt-főz, sőt rend- az akasztotta meg rövid időre,
bere könnyedén elvégzi a mindennapi munkát,
szeresen mosogat. Eveinek csaknem felét nyugdí- hogy a fejlesztéshez időközben
ha kell, még kaszál is a malacoknak.
jasként élte le, jól kitolt a nyugdíjfolyósítóval: há- csatlakozott a szegedi önkorromszázhatvan forinttal kezdte, s most már negy- mányzat, ezért az eredeti terveket
módosítani kellett. A városi forráEgészségi állapota is irigylésre méltó: a vérnyomása
venezer felett jár.
120/80, idén csupán egy szemölcs- és egy hályogMolnár Gergely egyébként az orvosi nyilvántar- sokkal kiegészülve így az egyeműtét miatt kellett kórházba feküdnie. A szemopetás szerint mindössze ötesztendős. A számítógép
ráció óta okuláré nélkül olvas. A sikerek mellé ugyanis nincs kalibrálva a száz fölötti számokra...
azonban baj is társult: hetvenhat éves leánya eltávozott, pedig a családban több mint kilencven esz- írásunk a 6. oldalon

temmel közös önkormányzati
konferencia-központ épülhet fel.
A nagy zajjal járó alapozás folytatódik, ám a föld felszíne fölé
majd csak az év végén jut el az
építkezés, decemberre már a központ falai is láthatóak lesznek. A
folytatáshoz az egyetem rendelkezésére áll 3,5 milliárd forint.
Bővebben az 5. oldalon

Alomaréna 2008-ra?

www.erstebank.hu
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megrendeléseknek is eleget tesz.
Mint emlékezetes, a 2001 decemberében önálló konzervgyárként újraindult üzem március
óta már csak a Szegedi Paprika
Rt. telephelyeként működött, a
Pick-csoport ugyanis megvásárolta az eszközöket és átvette a
dolgozókat is.
A 35 konzervgyári m u n k á s
szeptember 30-tól már a Szövetkezeti úton dolgozhat, amenynyiben elfogadják a feltételeket.
Bartos András szerint a konzervgyár veszteségesen termelt,
az első háromnegyed évben 100
milliós mínusszal zárt. Hiába
adtak el több konzervet, az mégsem volt elég a kapacitás lekötéséhez. A leállást az is indokolta,
hogy életveszélyessé vált az
egyik üzem födémé, valamint a
víztorony.
Kérdés, miként jutott el újra a
konzervgyártás leállításáig a háromnegyed évvel ezelőtt grandiózus tervekkel újraindított üzem.

Csontvázat találtak Csongrádon
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szennyvízcsatorna-építők földmunka közben egy csontvázra
bukkantak tegnap a csongrádi
Bethlen Gábor utca úttest melletti területén. Az elsődleges

szemle során még egy második
világháborúban elesett katona
holttestének
maradványainak
vélték a fellelt csontokat, a
szemlét végző orvos azonban
megállapította, hogy a'40-60 év
közötti férfit elképzelhető, hogy

a világégést megelőzően földelték el.
A csontváz a körülményekhez
képest meglehetősen ép, mellette egy pálinkásüveg hevert. Egyelőre még vizsgálják, mi okozhatta a férfi halálát.

Vizet a pohárba, tízmilliókért
Ivóvíztisztító
berendezéseket
szereltetett szegedi óvodákba és
bölcsődékbe a Szetáv Kft. A 23
millió forintos beruházás azért
érdekes, mert az ANTSZ és a
Szegedi Vízmű Rt. szerint a városban kiváló minőségű a vezetékes ivóvíz, megfelel az EU
előírásainak, a kisgyermekek is
veszély nélkül fogyaszthatják.
Egy ivóvíztisztító berendezéseket
forgalmazó cég, a Mirage & Co.
Bt. a közelmúltban felajánlotta a
szegedi önkormányzatnak, hogy
a város oktatási intézményeibe
ivóvíz-utótisztító berendezéseket
szerel be. A sikeres próbaüzemet
követően 71 szegedi bölcsődébe
és óvodába szereltek fel összesen
81 készüléket, darabját közel 300
ezer forintért. A költségeket a szegedi távhőszolgáltatás vagyonát
kezelő Szetáv Kft. vállalta.
A víztisztító vadonatúj, a falfestés és a hűtőgép régi.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 4. oldalon

Az új, szegedi harmincezres aréna a Sancer-tavaknál épülne fel.
Jövő héttől a 2008-as labdarúgó
Eb-pályázattal kapcsolatosan,
az UEFA hat tagú szemlebizottsága térképezi fel a terepet hazánkban, köztük Szegeden.
December 13. fontos dátum lehet a magyar labdarúgás életében. Az UEFA vezetői ezen a napon döntenek, hogy melyik pályázat lesz a győztes, ki rendezheti a 2008 : as labdarúgó Európa-bajnokságot. Heten csatáznak a végső győzelemért, köztük
van hazánk is. Az események

egyre felgyorsulnak, az UEFA
szigorú szemlebizottsága járja a
helyszíneket. Nálunk jövő héttől vizitálnak, Szegedre csütörtökön látogatnak el. Igaz, Székesfehérvár kivételével, ahol
már megkezdődött a munka,
mindenhol csak a látványtervekkel ismerkedhetnek meg.
Szegeden, a Sancer-tavaknál
épülne fel az új harmincezres
aréna, amelyben a C csoport
meccseit rendezhetnék.
írásaink a 3. és a 17. oldalon
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A férj és feleség neve
kapcsolható lesz
BUDAPEST (MTI)
Az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága
egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta A házasságról,
a családról és a gyámságról szóló
törvény módosítására irányuló
törvényjavaslatot. Az előterjesztés új eleme, hogy december
15-étől a férj házasságkötés után
felvehetné felesége családi nevét,
hozzáfűzve ahhoz saját utónevét, s a házastársak akár össze is
kapcsolhatnák családnevüket. A

tervezett szabályozás szerint az
összekapcsolt házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak
a szülők közös vezetéknevét kaphatja, s családi neve legfeljebb
kéttagú lehet. A javaslat általános indoklása utal egyebek mellett az Alkotmánybíróság 2001.
december
7-ei
határozatára,
amely szerint
mulasztásban
megnyilvánuló
alkotmányellenes helyzetet eredményezett,
hogy a törvény n e m tette lehetővé: a házasságkötés után a férj is
viselhesse felesége családi nevét. •

Nem megszabni - megteremteni a feltételeket

Igazságosabb elosztást
SZOMBATHELY (MTI)
A kormányfő véleménye szerint
nem megszabni, hanem megteremteni kell az Európai Unióhoz
való csatlakozás feltételeit. Medgyessy Péter Szombathelyen, az
MSZP nagygyűlésén szerdán kijelentette: az uniós csatlakozás
történelmi lehetőség, esély arra,
hogy Magyarországon az emberek élete biztonságosabb, gazdagabb, jobb legyen.

- Mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy csatlakozásunk sikeres és eredményes legyen,
Európa
közösségének
egyenrangú tagjai, egyenrangú
polgárai legyünk - hangsúlyozta.
A miniszterelnök beszédében
utalt arra, hogy az uniós csatlakozásig csökkenteni kell az országon belüli területi, gazdasági
különbségeket, a megtermelt javakat pedig a korábbinál igazságosabban elosztani.

Nettó adósságunk
BUDAPEST (MTI)
Az ország devizában fennálló
nettó adóssága - tulajdonosi hitelek nélkül - 4,5 milliárd euró

volt ez év július végén. A nemzetgazdaság devizában fennálló
bruttó adóssága - tulajdonosi hitelek nélkül - a VII. hónap végén
24,9 milliárd euró volt.

GLÓBUSZ
TÍZ HALÁLOS ITELET

Tíz halálos ítéletet hoztak pekingi bíróságok a bűnözés elleni országos kampány keretében. Az
elítéltek között volt egy négytagú
banda, amely 24 betöréses rablást követett el. Ketten Pekingben és Hopej tartományban 11
taxisnőt erőszakoltak meg.
MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Egy hosszú folyamatnak ér a végére a vajdasági magyarság azzal,

hogy
szombaton
Szabadkán
megalakul a Magyar Nemzeti Tanács, a vajdasági magyar perszonális autonómia megtestesítője jelentette ki Kasza József, a
VMSZ elnöke.
PAPON SZABAD

A párizsi fellebbviteli bíróság
szerdán törékeny egészségi állapota miatt elrendelte a 92 éves
Maurice Papon szabadon bocsátását.

Portugália nem kívánja idő előtt
megnyitni munkaerőpiacát a
magyar munkavállalók előtt Magyarország EU-csatlakozását követően. Bársony András, a Mádl
Ferenc köztársasági elnök kíséretében Portugáliában
tárgyaló

külügyi államtitkár szerint Liszszabont elrettentette az a tény,
hogy a n e m tagjelölt kelet-európai országokból, mindenekelőtt
Ukrajnából, Romániából és Moldáviából mintegy 100 ezer bevándorló érkezett az elmúlt időben, nagyobb részük illegálisan.
Bársony
András
rámutatott
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A tb-alapok kiadásainak tervezése országgyűlési reformra szorul

A zárszámadás vitája
Az M S Z P és a Fidesz vezérszónoka mindössze
egyetlen ponton értett egyet a kétéves költségvetés 2001. évi végrehajtásáról szóló előterjesztés
általános vitájában, szerdán a Parlamentben.
BUDAPEST (MTI)
Mindketten furcsának nevezték azt a helyzetet,
hogy a zárszámadást a Medgyessy-kormány terjesztette be, de még az Orbán-kabinet készítette
elő. A pénzügyminiszter expozéjában ugyancsak
azt emelte ki, hogy politikai felelősséget a jelenlegi
kormányzat nem vállalhat a 2001. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló javaslattal kapcsolatban, hiszen a tavalyi költségvetést az előző kormányzat
nyújtotta be és hajtotta végre teljes egészében.
László Csaba hangsúlyozta: miközben a költségvetés három alapvetése a beterjesztők szerint a stabi-

Egyházpolitika-koncepció

Kenyeret
és békét!

litás, a gazdaság dinamikus bővülése és a lakosság
életszínvonalának növekedése volt, a 2001. évi
költségvetés tervezésekor használt több gazdasági
előrejelzés rossznak bizonyult.
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke
azt hangsúlyozta: ez az első olyan év, amikor a kormány valamennyi államháztartási alrendszer, így a
tb-alapok költségvetésének végrehajtásáról is közös törvényjavaslatban számol be. - A vizsgált körre vonatkozóan néhány kivétellel, valamennyi fejezet megfelelt a törvényi előírásoknak - mondta az
ÁSZ elnöke. Kitért arra, hogy a társadalombiztosítási alapok, főként az egészségügyi ág kiadásainak
tervezése reformra szorul, hiszen azok hiánya állandósult. Ugyancsak javasolta az önkormányzatok finanszírozási rendjének módosítását, hogy ne
állandósuljon az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok köre.

Eltörött a Barátság

BUDAPEST (MTI)
A
kormány
mindenképpen
egyeztetni kívánja az egyházakkal Kenyeret és békét! című egyházpolitikai koncepcióját, amelyet nagy valószínűséggel novemberben hoz nyilvánosságra.
Erről Szalay István, a MeH egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkára, volt szegedi országgyűlési képviselő nyilatkozott,
jelezve: a koncepció egyes elemeiről már eddig is szó esett azokon
a találkozókon, amelyek keretében megbeszélést folytatott az
egyházak vezetőivel. A még formálódó - terjedelmét tekintve 12
oldalas - dokumentum tartalmáról egyelőre nem kívánt nyilatkozni. Az állam feladata, hogy
dolgozzon, s fokozza az állampolgárok jólétét - mondta a címben szereplő kenyér szóra utalva
Szalay István. Hozzátette: napjainkban nagy az elidegenedés a
társadalomban,
az egyházak
azonban lelki támaszt nyújthatnak az embereknek, segíthetnek
a lelki béke megteremtésében.
Úgy vélekedett: a társadalom talán soha n e m volt annyira megosztott mint napjainkban, s az
emberek közötti békét az egyházak is előmozdíthatják.

Portugália nem nyit idő előtt
LISSZABON (MTI)

CSÜTÖRTÖK, 2002. SZEPTEMBER 19.
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azonban arra, hogy az új jobbközép portugál kormány még csak
a kezdeti lépéseket teszi a tagjelölt országok irányában. Ezzel
magyarázta azt is, hogy az aláírásra előkészített új magyar-portugál konzuli egyezményt még
nem hagyták jóvá a portugál külügyminisztériumban.

RÖVIDEN
KET PALYAZO

Ketten pályáztak az oktatási jogok miniszteri biztosa posztjára
a szeptember 14-i határidőig,
Aáry Tamás Lajos, a hivatal jelenlegi vezetője mellett Gasztonyi Erzsébet, szakvizsgával rendelkező jogász is benyújtotta jelentkezését.
N E M NŐ AZ ADÓÜGYEK
ELÉVÜLÉSI IDEJE

N e m nő az adóügyek elévülési
ideje, mivel a pénzügyminiszter
n e m terjeszti a kormány és az országgyűlés elé azt a javaslatát,
amely egységesítené és 5-ről 8
évre emelné az adómegállapítás
és végrehajtás elévülési idejét jelentette be a sajtó képviselői
előtt Máté Dániel pénzügyminisztériumi szóvivő.
„BUDAPEST KÁRTYA"

Jövőre bankkártya jellegű „Budapest kártyát" vezetne be Schmitt
Pál, a parlamenti ellenzék által
támogatott független főpolgármester-jelölt a budapestiek városhoz való kötődésének, identitástudatának erősítésére. A chipkártyát, alanyi jogon, Budapest
minden állandó lakója megkaphatná. A kártya közlekedési, kulturális, művelődési, vásárlási és
egyéb szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket biztosítana
használójának, olcsóbb lenne vele a parkolás az egész főváros területén.
PÁLINKÁS AZ ELNÖK

Formálisan is egyesületté alakul
a Professzorok Batthyány Köre,
amely elnökéül Pálinkás József
korábbi oktatási minisztert választotta. A közgyűlésen a kör
tagjai elfogadták az egyesület
alapszabályát és megválasztották
a tisztségviselőket.
ÜLŐSZTRÁJKOLÓ

Ülősztrájkba kezdett szerdán
Sárkány István Egerben; az eddig
Ecséden élő férfi így szeretne lakást szerezni azért, hogy magához vehesse, jelenleg intézetben
nevelt 6 éves kislányát.

Legkorábban két hét múlva fejezik be a talajtisztítást a Mol szakemberei azon a területen, ahol olaj folyt szét a Barátság kőolajvezeték Vecsés és Ecser között megsérült ágából. A talajminták
elemzése után derül majd ki: milyen mélyen szivárgott le az olaj.
A szakemberek a cső helyreállításával a tervek szerint egy-két nap KÖVÉR ÉS TÓTH PERE
alatt végeznek. Mintegy 250 köbméter olaj ömlött a két települést Október 28-án folytatódik az a
összekötő útra.
MTI Telefotó: Miháddk Zoltán per, amelyet személyiségi jogainak megsértése miatt indított
Kövér László Tóth Károly ellen; a
per szerdai tárgyalásán a bíró úgy
döntött, hogy személyesen is
meg kívánja hallgatni a Fidesz
MSZP főpolgármester-jelöltjével választmányi elnökét. Kövér
BUDAPEST (MTI)
folytatott megbeszélését követő- László amiatt nyújtott be kereseA kormányzat eltökélt szándéka, en elmondta: a közalkalmazotti tet a Békéscsabai Városi Bírósághogy a befolyó személyi jövede- béremelés fedezetét a kormány hoz, mert szerinte a szocialista
képviselő,
a
lemadóból az önkormányzatok- jövőre a költségvetésben biztosít- országgyűlési
nál helyben maradó arányt 5-ról ja, így azt jelentős részben n e m Mécs-bizottság tagja n e m a való10 százalékra emelje - mondta az önkormányzatoknak kellene ságnak megfelelően idézte márLászló Csaba pénzügyminiszter. saját bevételeikből kigazdálkod- cius 27-ei sajtótájékoztatóján az
általa négy nappal korábban, egy
A Gy. Németh Erzsébettel, az
választási gyűlésen elmondottakat.

Tíz százalék helyben?

Nap-kelte az MTV-ben

BUDAPEST (MTI)
Képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelő munkahelyre kerül a Magyar Televízió megszűnő Ma reggel című
műsorának 12 belsős munkatársa. Erről az intézmény kommunikációs igazgatósága szerdán
közleményben tájékoztatta az
MTI-t. Az ismertetés szerint az
MTV Közalapítvány kuratóriu-

mi elnökségének előző napi döntése nyomán „egy régi és mégis
mindig megújuló program" jelentkezik majd vasárnaptól a
„régi helyén". Az elhatározás értelmében a Nap-kelte lesz a Magyar Televízió mindkét csatornájának reggeli műsora. A kuratóriumi elnökség felhatalmazta Ragáts Imre ügyvezető alelnököt arra, hogy kösse meg a szerződést a
Sport P l u s z Kft.-vei.

FEGYVERES RABLÁS

Fegyverrel kényszerített egy miskolci taxist járművének átadására utasa a 3-as főűton Szikszó és
Miskolc között szerda délután. A
rablót a miskolci rendőrök a bejelentéstől számítva 25 perc alatt
elfogták. A rabló észlelte a mögötte haladó rendőröket, megállt
és beszaladt egy közeli kukoricatáblába, ahol a rendőrök elfogták. A 24 éves fegyveres rablóról
kiderült, hogy a közeli Arnóton
lakik.

A bár örömtanyaként működött
EGER (MTI)
Az egri rendőrkapitányság üzletszerű kéjelgés elősegítése miatt
vádemelési javaslatot tett az Egri
Városi Ügyészségen egy bár üzemeltetője ellen. A Heves Megyei
Mádl Ferenc a bortermeléséről is híres Portóban meglátogatta a helyi királyi borpince tulajdonosát. Rendőr-főkapitányság sajtóügyePcdro Silva Reis b e m u t a t t a pincéjét a köztársasági elnöknek.
MTI Telefotó: Koszticsák Szilárd letese elmondta, hogy a rendőr-

ség szeptember 4-én csapott le a
megyeszékhelyen működő Femina bárra. Az akció során bebizonyosodott, hogy a szórakozó helyet üzemeltető asszony két felnőtt korú nő alkalmazottja rendszeresen szexuális szolgáltatást
nyújt a vendégeknek. Pelyhéné
Kóta Erzsébet közölte: kiderült,

hogy a 8 ezer forintos alkalmankénti tarifából az üzlet vezetője
is részesült. Az eljárás során a
rendőrség a helyi polgármesteri
hivatalnál kezdeményezte a bár
működési engedélyének visszavonását, de a gyanúsított a hatósági eljárást megelőzően önmaga
jelentette be az üzlet bezárását.
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Csehák Judit nem száznapos programban gondolkodik

A kormány kisujja és karja

keményfa

Legelőször azokon akar segíteni
a kormány, akik ínséget szenvednek és egyedül nem lennének
képesek megkapaszkodni - hangoztatta Csehák Judit egészségügyi, szociális és családügyi miniszter a szerda délutáni szentesi fórumon, miután felavatta a
kórház sürgősségi osztályát és
diagnosztikai tömbjét.
Azért került egy tárca irányítása
alá a szociális és egészségügyi
szféra, mert Csehák Judit szakminiszter elmondása
szerint
együtt jelenik meg a szegénység
és a betegség. A tárca vezetője kitért arra is a szerda délután tartott szentesi fórumon: a kormány az első időszakban főleg
azokon akar segíteni, akik „ínséget szenvednek, és egyedül nem
lennének képesek megkapaszkodni". Csehák elismerte, hogy
rájuk süthetik azt a bélyeget, miszerint ezekkel az intézkedésekkel hajhászták a népszerűséget,
de ők azt is vállalják a rászorulók
érdekében. Az eddigi cselekedeteivel azt akarta kifejezni a kormány, hogy tartoznak az idős
embereknek. Változtatni akartak továbbá a szociális és egészségügyi szféra tarthatatlan jövedelmi viszonyain és munkafeltételein. Csehák Judit annak örül,
hogy a kormányban senki sem
mondta azt: ne adjunk pénzt
ezen ágazatnak mindaddig, amíg
„nem szárnyal a magyar gazdaság". A miniszter meggyőződése:
„Nemcsak a gazdaságot kell konszolidálni, hanem a dolgozókat
is!"
Kitért arra is a tárca vezetője: a
jövedelmeket nem az előző és

IMRE PÉTER

Már fogadják a betegeket az új részlegekben.
nem is a mostani kormány pénzéből emelték, hanem valamennyi adófizető hozzájárult a
keresetek növeléséhez. Csehák a
bizalomépítés három hónapjának nevezte a mögöttük lévő időszakot. Szerinte még azokkal is
sikerült elhitetniük, hogy nem
akarnak újabb Bokros-csomagot,
akik nem rájuk szavaztak. Az
önkormányzati
választásokkal
kapcsolatban azt hangoztatta: a
kormány nemcsak azokat a tér-

Tóth László a NATO
főtitkáránál ebédelt
A NATO főtitkárával, George Robertsonnai folytatott megbeszéléseket Brüsszelben szeptember 13-án Tóth László, a Szegedi
Biztonságpolitikai Központ elnöke.
Négy éve kezdte meg munkáját a Szegedi Biztonságpolitikai Központ.
E rövid idő alatt is sokat tettek a központ munkatársai a délkelet-európai béke megteremtése érdekében, s az itt élő népek közötti kapcsolatok ápolásában is jelentős szerepet vállaltak. Az elmúlt esztendőben például számos konferenciát szervezett a központ a Tisza partján, amire 47 országból érkeztek vendégek, de rendeztek tanácskozást Belgrádban, Bukarestben és Budapesten is. Ezt a kiváló tevékenységet ismerte el George Robertson, a NATO főtitkára, amikor meghívta Brüsszelbe a központ elnökét, Tóth Lászlót.
- Öt nemzetközi szervezet nyolc vezetője - közöttük én is - ült tárgyalóasztalhoz Robertsonnai, s a tanácskozáson részt vett a NATO
több jelentős személyisége, így Jamie Shea kommunikációs igazgató
is. Szó volt a NATO aktuális kérdéseiről, a XXI. század biztonságpolitikai kihívásairól, valamint a NATO szerepéről a balkáni válság megoldásában - számolt be a Brüsszelben történtekről Tóth László. Mind a megbeszélésen, mind pedig azt ezt követő ebéden vendéglátóink elismerően szóltak arról a munkáról, amit központunk végez térségünk stabilitásának megteremtése, az euroatlanti törekvések megismertetése érdekében - mondta el a Szegedi Biztonságpolitikai Központ elnöke.
B. Z.

A reklámklub témája

A nagyvárosok arca
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara reklámklubja
ma, csütörtökön, 14 órai kezdettel tarja soron következő
összejövetelét Szegeden, a Hotel Novotelben.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az esemény résztvevői egyebek
mellett megtudhatják, hogy jól
működik-e Szeged.
A téma m i n d e n olyan szakm a i és laikus érdeklődő figyelm é t felkeltheti, aki kíváncsi
arra, hogy vannak-e sikeres városok az Alföldön. A Magyar
Tudományos Akadémia kutatói, Nagy Gábor és Nagy Erika
előadóként n y ú j t átfogó képet
a városok megújuló képességéről, s ismerteti néhány alföldi
település irányítóinak gondo-

Foci és

latait, döntéseiket és azok következményeit, a rendeletalkotás súlypontjait, a költségvetés
szerkezetét, v a l a m i n t a sajtó
városkép kialakításában betöltött szerepét.
A „Konfliktusok és integráló
elemek Szeged fejlődésében,
avagy a k o m m u n i k á c i ó buktatói a kutató szemszögéből" cím ű előadás részletesen taglalja, hogy melyek voltak a rendszerváltás éveiben tapasztalt
megújulás fő pontjai, milyen
tényezők és konfliktusok hátráltatják, sőt n e m ritkán húzzák vissza a nagyvárosokat a
fejlődésben, s szó esik majd arról is, hogyan ítéli meg a lakosság, az átlag ember illetve a
helyi elit az utóbbi tíz év, a
rendszerváltás óta eltelt időszak eredményeit.

ségeket akarja támogatni, ahol
szocialista párti polgármesterre
voksolnak a választópolgárok. Ez a kormány nem azt nézi, hogy
milyen a pártállása a város vezetőjének és a kórház igazgatójának, hanem arra figyel: az ott élő
embereknek szükségük van-e a
fejlesztésre - magyarázta Csehák
Judit. Meggyőződése szerint határt kell szabni a lobbiérdekeknek. Beszélt arról is a miniszter,
hogy a programjuk nem száz na-

Fotó: Tésik Attila
pokból áll. Az egészségügy dolgainak rendezésére nem elegendő
négy esztendő. A kormány éppen
ezért az egészségügy évtizedét
hirdette meg. Csehák hozzátette: ők nem illúziót keltettek, hanem biztonságot teremtettek. A
további jóléti intézkedésekkel
kapcsolatban úgy fogalmazott:
nemcsak a kisujjukat mutatják,
de a karjukat is odanyújtják a rászorulóknak.

Az életemmel kapcsolatos eseményeket,
dolgokat három csoportba osztom: amit szeretnék, amit akarok, s ami lehetséges.
Ezek, talán mondani is felesleges, nem mindig fedik egymást. A
fenti kategóriák jutottak eszembe az általunk 2008-ban rendezendő labdarúgó Európa-bajnokságról.
Európa-bajnokságot rendezni. Ami nem kis fa, a sportesemények közül az olimpia és a labdarúgó-vébé után a harmadik legnagyobb a világon. Ehhez olyan fejsze kell, amely nem csorbul ki.
Az előző és a mostani kormány is garanciát vállalt ezzel kapcsolatban - ez már több, mint egy sóhaj. Elkészült és beadták a pályázatot, papírra vetették a terveket, s a székesfehérvári
létesítmény munkálatai már elkezdődtek. December 13-án hirdet eredményt az UEFA, de előtte még egy szemlebizottság is megnézi az
esetleges helyszínül kiválasztott városokat. Köztük Szegedet. A
stadionrekonstrukciós
program ettől függetlenül és ezzel párhuzamosan haladva próbálja meg emberibb, kulturáltabb, a 21. századi kívánalmaknak,
kihívásoknak
megfelelően átalakítani a
meglévő arénákat. Ez az Eb-től független „házi feladat". Ha jobb
focit akarunk.
Már pedig akarunk Ehhez viszont - s ezt sokan felvethetik nem kell Európa-bajnokságot rendezni. Sok ország tagja a focielitnek, amely még nem adott otthont világesemények, ráadásul az
EU-tag, Magyarországnál jobb módú Portugália is nyög a 2004-es
Eb gazdasági terhe alatt. Veszélyes dolog párhuzamokat vonni, és
minden hasonlat - mivel nem azonosságon, csak vélt, vagy valós
hasonlóságon alapul - sántít, s akár az ellenkezője is igaz lehet.
Visszatérve az előző megállapításhoz: jó futballt akarunk, de ehhez nem kell feltétlenül Európa-bajnokság. Csak
következetes,
tervszerű és színvonalas munka az utánpótlás-nevelés terén. No,
meg pénz. Persze, Európa legjobbjainak a randevúja nem ártana
a honi labdarúgás fejlődésének. De megvalósítható ez a torna 1
Más szóval: lehetséges ? Valljuk meg őszintén, a kérdés költői.
Úgy is fogalmazhatnánk, felesleges. A választ nem mi adjuk meg.
Mert ha Nyonban december idusa előtt két nappal Magyarország
győz, meg kell csinálni. Elfelejthetjük az ellenérveket, az akadékoskodást; dolgozni kell - akár tetszik, akár nem. Ha viszont más
ország szakítja át a célszalagot, akkor is kár magyarázkodásra, vádaskodásra fecsérelni az energiát. Ha másért nem, a jövő focigenerációjának az érdekében.
Ma most már csak egyet tehetünk: szurkolhatunk.
Mindenki
aszerint, hogy szeretné, akarja, vagy lehetségesnek tartja.

BALÁZSI IRÉN

A sportminiszter szakmai és lakossági fórumot tartott Vásárhelyen

Mégsincs pénz a fedett uszodára
A sportminisztérium a vizsgálatok lezárultáig egyáltalán
nem támogatja a vásárhelyi
fedett uszoda felépítését - derült ki azon a szerdai szakmai
fórumon, amelynek vendége
volt Jánosi György, a tárca vezetője.
- Ha cinikus akarnék lenni,
azt m o n d a n á m , azért jöttem
Vásárhelyre, hogy megnézzem
a felújítandó fedett uszodát m o n d t a el Jánosi György sportminiszter a városban tartott
szakmai f ó r u m o n tegnap. Elvileg joggal kérhetik a vásárhelyiek a sportminisztérium 800
millió forintos támogatását a
fedett uszoda építésére, a település lakói ugyanis n e m tudhatják, hogy a szerződést jogszerűtlenül, ráadásul felújításra, n e m építésre költötték tette hozzá a tárca vezetője,
hangsúlyozva: régi vita tárgya,
hogy a korábbi Ifjúsági és
Sportminisztérium
vezetése
400 vagy 800 milliót ígért a
városnak.
Sokszor, sok helyen elhangzott már, hogy csupán egyszeri
400 millióról van szó, fejtette
ki a miniszter, ráadásul ezt a
pénzt sem fizethetik ki, amíg a
m i n i s z t é r i u m m o s t a n i vezető-

inek ismeretlen tettes elleni,
különösen nagy vagyoni kárt
okozó hűtlen, illetve hanyag
kezelés ügyében tett feljelentését ki n e m vizsgálják. így tehát
gyakorlatilag üres zsebbel, tamogatás nélkül vágott neki
Hódásárhely városa a fedett
uszoda építésének, túl nagyot
tervezett.
A gyermekek és a sport kapcsolata volt a másik fontos
kérdés a Fekete Sasban a szakmai f ó r u m o n . Jánosi György a
tárca koncepcióját vázolva kifejtette: jelenleg az országos és
az egyes önkormányzati költségvetések fél százalékát fordítják sportcélokra. A minisztérium a ciklus végére szeretné
ezt az arányt megduplázni, új,
önálló céltámogatásokat létrehozni.
A tárca legfőbb elve ugyanis
az egyenlő esélyek megteremtése m i n d e n egyes ember számára, különös tekintettel a ifjúságra, akiknek az egészséges
életmódra nevelése központi
feladat.
A hódásárhelyiekkel lakossági
fórumon, a Németh László Altalános Iskola aulájában találkozott Jánosi György, akinek bőven
akadt váklaszolni valója..
SZÖGI ANDREA

Jánosi György sportminisztert a vásárhelyi szakmai fórumon a fedett uszodáról is faggatták a résztvevők.
Fotó: Tésik Attila

Módosítani kell az elképzeléseken

A miniszter a szegedi stadionról
A szegediek türelmét kéri Jánosi György, gyermek-, ifjúsági
és sportminiszter a megkezdett
stadionrekonstrukciós program
ügyében.
A szaktárca vezetője szerdai vásárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta: az egész tervezetet újra
kell gondolni, mert az jelenlegi
formájában biztosan nem hajt-

ható végre. Hozzátette: a minisztérium előző vezetése egy év alatt
mintegy négymilliárdos hiányt
halmozott fel, amelynek most ez
a program látja kárát.
A megoldási
lehetőségek
közt felmerült, hogy az eredetileg elképzelt 38 stadion helyett csak 10-15-öt ú j í t a n a k
fel, vagy hosszabb idő alatt
h a j t j á k végre a rekonstrukciót.

Szeged azonban a többi településnél jobb eséllyel indul a
programban, hangsúlyozta a
tárca vezetője, hiszen a megyeszékhely a labdarúgó Eb tervezett helyszínei közt szerepel.
A 2008-as focitorna rendezésével kapcsolatban egyébként
Jánosi György kifejtette: haz á n k n a k van esélye a pályázat
elnyerésére. Ennek egyik leg-

főbb oka, hogy Oroszország
mellett az egyetlen olyan pályázó vagyunk, aki önmagában
és n e m valakivel társulva vállalja az Eb rendezését. A miniszter azonban
jóslásokba
n e m bocsátkozott, hiszen az
UEFA-delegáció csak ezután
tesz látogatást Magyarországon.
SZ. A. K.
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Lakáscsere után tudta meg a 12 éves nyugdíjas, hogy megtévesztették

Felesleges beruházás huszonhárommillió forintért 1

Rokkantkocsiban élhet
Nagy István az utcán

Tisztított vizet a pohárba!
Folytatás az 1. oldalról
- Szegeden kiváló minőségű a
víz. Am bármilyen tiszta, nehézfémeket, ha kis mennyiségben
is, de tartalmazhat - indokolta a
beruházás szükségességét Bíró
Róbert, a Szetáv Kft. ügyvezetője.
Ezért határoztak úgy, hogy a
szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése után négyszáz
százalékkal mérsékelt nehézfém-tartalmú vizet biztosítanak
a legveszélyeztetettebb korosztály számára a berendezések segítségével.
- Úgy ítélem meg, nem volt fölösleges a beruházás, hiszen a
gyermekeket esetlegesen veszélyeztető rizikófaktorok számát
csökkentettük - szögezte le Bíró
Róbert.
A tisztítóberendezéseket szállító cég vállalta, hogy öt éven ke-

resztül garanciában javítja a készülékeket és cseréli a szűrőket,
amelyeket azonban a Szetávnak
meg kell vásárolnia.
Bíró Róbert szerint elképzelhető, hogy a jövőben az általános
iskolákat is ellássák ivóvíztisztítóval, ám ennek költsége elérhetné a 60 millió forintot is.
Minden mai magyar előírásnál
jobb minőségű vizet képes előállítani a NASA által kifejlesztett
víztisztító - tudtuk meg Makrai
Lászlótól. A közgyűlés városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának elnöke elmondta: a
víztisztító teljesen csíramentes
vizet állít elő, az egészségre káros
ásványi anyagokat is kiszűri. Képes arra, hogy optimális ásványianyag-tartalmat állítson be az
ivóvízben.
- A szegedi vezetékes ivóvíz
minősége maradéktalanul meg-

felel a legutóbbi EU-szabványoknak - jelentette ki Bodor Dezső,
a Szegedi Vízmű Rt. főmérnöke.
Bodor megjegyezte: az ivóvíz
több tízezer éves, ezért sem mezőgazdasági, sem ipari jellegű
szennyeződést nem tartalmaz,
megbízhatóan jó minőségű. A
Szegeden szolgáltatott ivóvíz
180-560 méter mély kutakból
származik. Mivel védett vízadó
rétegekből hozzák a felszínre,
semmiféle káros
szennyezőanyag nincs benne.
Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat munkatársa, Fodré Zsófia tisztiorvos leszögezte: a hatósági ellenőrzések
alapján kimondható, a szegedi
ivóvíz megfelel az előírásoknak
és kisgyermekek is veszély- és
problémamentesen fogyaszthatják.
KÉRI BARNABÁS

A Becsület-zászló után Becsület-plakett

Szeged az európai úton
Nagy István rokkantnyugdíjas a végrehajtás után az utcára kerül.
Az előző tulajdonos adóssága miatt elárverezik
egy szegedi rokkantnyugdíjas lakását. Pénteken
utcára kerülhet a tolókocsis férfi.
- Kiforgatnak mindenemből, elveszik a lakásomat!
- panaszolta Nagy István szegedi rokkantnyugdíjas, aki talán már csak péntekig lakhat Űrhajós utcai otthonában.
A 72 éves, százszázalékosan rokkant férfi három
éve cserélte el kübekházi családi házát a 65 négyzetméteres, 2,5 szobás, nyolcadik emeleti panellakásra. A cserére a lakás tulajdonosai, a bácsi ismerősei beszélték rá. K. Sándor és F. Andrea kétharmad-egyharmad arányban osztoztak az ingatlanon. Az élettársi viszonyban élő pár többszöri ígérete ellenére sem íratta Nagy István nevére a lakást. Nem beszéltek a 700 ezer forintos OTP-tartozásról sem, amely jelzálogként terhelte az Űrhajós
utcai ingatlant.
A rokkantnyugdíjas maga nem tudta intézni
ügyeit. Még az utcára sem tudott lemenni, mert tolószéke nem fér be a liftbe. Az egyedülálló férfinek
szomszédai vásárolnak.
Az OTP-tartozás csak több mint egy évvel az
adásvételi szerződés megkötése után derült ki. Ekkor a földhivatal értesítette az idős embert, hogy a
jelzálog fönnállásáig nem jegyzik be a tulajdonjogot.
A bácsi többször fölhívta K. Sándort, aki mindig
megígérte a tartozás kifizetését. A huzavonával egy
teljes év telt el. Közben más ügy miatt is bajba került a régi tulajdonos, aki egy korábbi hitelfölvétel

Fotó: Miskolczi Róbert

fedezetéül ugyancsak az Űrhajós utcai lakást ajánlotta föl. K. Sándor hitelezője, az 1,1 millió forintos
tartozás fejében végrehajtást kért. (Az OTP nem
indított végrehajtási eljárást.) Az árverésről Nagy
Istvánt is értesítették.
A kétségbeesett rokkantnyugdíjas bírósághoz fordult, s kérte tulajdonjoga elismerését, valamint a
telekkönyvi bejegyzést. Ugyancsak kérte a kilátásba helyezett végrehajtás fölfüggesztését, ám a bíróság kérését elutasította, mivel a K. Sándorék ellen
indított per nem az árverésről szól.
A végrehajtó 2002. március 14-én jelent meg
Nagy István lakásán. Az ingatlan értékét 3,2 millió
forintra becsülte (a piaci érték 4,5-5 millió forint),
s mivel az árverésre mindössze egyetlen érdeklődő,
K. F. jelentkezett, ő féláron kapta meg az ingatlan
kétharmadát.
Az új résztulajdonos ekkor a lakás kiürítését kérte. A K. Sándor adóssága miatt elrendelt végrehajtást szeptember 10-én, délelőtt 10 órára tűzték ki.
Nagy István megbízásából Fantoly István ügyvéd a
végrehajtás elhalasztását kérte a bíróságtól. Válasz
egyelőre nem érkezett.
Az értesítés szerint, ha a rokkantnyugdíjas nem
hagyja el önszántából a lakást, a karhatalom segítségét is igénybe veszik. - Nincs senkim, nincs hová
mennem, az utcára kerülök - mondta elkeseredetten az idős ember.
K. F. szerint az ügyről leírtak részinformációkon
alapulnak, ezért nem felelnek meg teljesen a valóságnak. Ennél többet azonban nem mondott.

Szeged városa kapta meg elsőként a magyar települések közül
az Európa Tanácstól a Becsület-plakettet, amit szombaton
adnak át ünnepélyes keretek
között az Európa Fesztiválon.
- Jó úton járunk az Európába vezető úton - hangsúlyozta tegnapi
sajtótájékoztatóján Bartha László. A polgármester mindezt azzal
kapcsolatosan mondta, hogy
Szeged a Becsület-zászló után
idén elnyerte az Európa Tanácstól a Becsület-plakettet. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének környezetvédelemmel, regionális tervezéssel és helyi önkormányzatokkal foglalkozó bizottsága különböző kitüntetéseket ítél oda évente a településeknek európai tevékenységük elismeréseként. A városok az Euró-

pa Diplomára, a Becsület-zászlóra, a Becsület-plakettre és az Európa-díjra pályázhatnak. Szeged
1999-ben nyújtott be pályázatot
a Becsület-zászló kitüntetésre,
amit 2000. szeptember 23-án
Róbert Antrette, az ET parlamenti közgyűlésének tiszteletbeli tagja adott át ünnepélyesen a
szegedi Európa Fesztiválon.
Bartha László elmondta: miután az elmúlt két évben sokat
dolgoztak az európai integráció
jegyében, úgy döntöttek, megpályázzák a Becsület-plakettet is.
Hűvös László, az önkormányzat
EU-integrációs referense a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta:
Szeged nagyon sokat tett azért,
hogy ismertté és elismertté váljon külföldön. A Stabilitási
Egyezmény szegedi konferenciái,
a Szegedi Biztonságpolitikai Köz-

pont működése, valamint a román, osztrák és török konzulátus létrehozása öregbítette Szeged nevét a világban. Ennek köszönhetően Szeged, a magyar települések közül elsőként, megkapta az Európa Tanácstól a Becsület-plakettet. A kitüntetést az
Európa Fesztivál keretében Benno Zierer, íz ET Európa-díj albizottságának alelnöke adja majd
át szeptember 21-én, szombaton
12 órakor a Széchenyi téren. Hűvös Lászlótól megtudtuk: míg a
Becsület-plakettet tíz, addig az
Európa-díjat egy településnek
ítélik oda évente Európában.
Bartha László a sajtótájékoztató
végén hangsúlyozta: „Kívánom,
hogy a következő négy évben célozza meg a város a legmagasabb
kitüntetést, az Európa-díjat."

sz. c. sz.

NYILAS PÉTER

Dorozsmai mesterek Kass
Régi dorozsmai mesterségek
bemutatója és vására
lesz
szombaton és vasárnap Kiskundorozsmán, a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A két
nap alatt többek között bemutatkoznak szűcsök, suszterek,
szíjgyártók, kosárfonók, cukorkások és kovácsok. A rendezők
szeptember 21-én, szombaton

a régi mesterségekhez kapcsolódó ügyességi játékokat szerveznek. Lesz zsákbafutás, liszteszsák- és petrencésrúd-emelés, valamint nagy szabású sörivó verseny is.
A rendezvény ideje alatt idegenvezető kíséretében a dorozsmai szélmalom is megtekinthető.

A főszerkesztő kérdez

tanítványai

Bereczky Loránd művészettörténész nyitja meg pénteken délután fél 5-kor a Vár utcai Kass
Galériában a Tanítványok címmel megrendezett kiállítást. A
tárlattal a Magyar Iparművészeti
Főiskola typografikai szakán különböző évfolyamokban végzett
alkotók köszöntik közelgő 75.
születésnapja alkalmából egykori mesterüket, Kass János Kossuth-díjas grafikusművészt.

Bartha László polgármester (balról) büszkén mutatja a plakettet.

Kisteleki műhely
Nyitott Szellemi Műhely elnevezéssel szervez társaságot Kisteleken a Latinovits Kör és Vági
László filmrendező.

Balogh Elemérrel, a jobboldal támogatásával induló szegedi polgármesterjelölttel beszélget Szetey András, lapunk főszerkesztője
(balról) a Télin TV műsorában pénteken 18 órakor. Egy hét múlva
Botka László szocialista politikus, az Összefogás Szegedért polgármesterjelöltje lesz Szetey András vendége.

A helyi római katolikus plébánián tavaly Liszkai Tamás segédlelkész vezetésével létrejött Latinovits Kör és Vági László filmrendező kezdeményezésére pénteken
este 8 órakor a Kisteleki Művészeti Iskolában (Petőfi u. 8.) tartják a Nyitott Szellemi Műhely
alakuló találkozóját. Liszkai Tamás elmondta: az önkormányzat
támogatásával, de független szerveződésként, semmilyen szellemi irányzat által nem manipu-

láltan működő műhelybe olyan
15 évesnél idősebb gondolkodó
embereket várnak, akik felvállalják nyitottságukat, kétségeiket,
véleményüket, akik készek kapcsolatokat és dialógust keresni a
jóhiszemű nézőpontok között.
Nem előadásra, hanem beszélgetésre, vitára hívják az érdeklődőket.
A szerveződés a mai magyar
társadalmat meghatározó eszmék ütköztetésére kíván építeni,
az alapítók a jövőben olyan művészek, közéleti személyiségek
meghívását tervezik, akik hitelesen képviselik a műhely hitvallását, eszmeiségét.

A kisebbségi önkormányzat

Fotó: Karnok Csaba

rendezvénye

A lengyel kultúra
napjai Szegeden
Az Európa Fesztivál keretein belül lengyel napokkal búcsúzik a
helyi lengyel kisebbségi önkormányzat a szegediektől, akik
figyelemmel kísérhették a rendezvényeket.
MUNKATÁRSUNKTÓL
- A lengyel kulturális napok
programsorozat ötlete néhány
hónappal ezelőtt merült fel - fogalmazott a tegnapi sajtótájékoztatón Karol Bieracki, a Sze-

gedi Lengyel Önkormányzat elnöke.
Az utóbbi években nem volt
Szegeden ilyen színes programsorozat - tette hozzá Lengyelország budapesti nagykövete, Rafal
Wisniewski. A diplomata kifejtette álláspontját, egyben reményét fejezte ki, hogy az Európai
Unióba való közös csatlakozással a két ország között további lehetőségek nyílnak majd meg. Az
ilyen rendezvények egyebek mellett ezt a célt is szolgálják.
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Büntetőfeljelentést tettek a Szeged Televíziónál

A volt ügyvezető
nem veszi magára
Ismeretlen személy ellen büntetőfeljelentést tettek a Szeged Televízió Kft. vezetői. A televíziós társaság az előző vezető alatt 36
millió forintos hiányt halmozott fel.
„A Szeged Televízió Kft. üzletmenetében, gazdálkodásában olyan mértékű gondatlanságot és áttekinthetetlenséget tapasztalt az ügyvezetői
vizsgálat, ami az elviselhető mértéket meghaladja. A válsághoz vezető
események tisztázásához igazságügyi szakértőket, az ilyen feladatokra
képzett gazdasági és jogi szakembereket kell bevonni. Ezért az ügyvezetés - egyetlen megoldásként - gondatlan vagyonkezelésért, felelőtlen
gazdálkodás miatt bejelentést kíván tenni és a helyzet kezelését jogi útra kívánja terelni, ezért büntető eljárás lefolytatását kezdeményezte" áll a kft. ügyvezetői által lapunkhoz eljuttatott közleményben.
Amint arról már többször beszámoltunk, a korábbi ügyvezető, Arató László távozása után a cég új vezetése gazdasági vizsgálatot rendelt
el, mert a kft. több mint 30 millió forintos hiányt halmozott fel. Szemenyei Sarolta és Kiss László ügyvezetők megbízatása augusztus
31-én járt le, eddig az időpontig n e m zárult le a vizsgálat. Egyébként
jelenleg is ők irányítják a céget, mivel n e m sikerült új ügyvezetőt választani. Ok tettek bejelentést a rendőrségen.
- Amíg én voltam a Szeged Televízió Kft. ügyvezetője, a cég tevékenységét mélyen alulfinanszírozták. Ugyanakkor a távozásom után
elvégzett könyvvizsgálat semmiféle pénzügyi szabálytalanságot n e m
talált a gazdálkodásban - mondta el kérdésünkre Arató László, aki
megjegyezte: könnyebb lenne reagálnia a feljelentésre, ha pontosan
tudná, hogy mi a tényállás. Arató hozzátette: olyan tevékenység elvégzését várták el a tulajdonosok - azaz az önkormányzat és a Partiscum 2000. Szolgáltató Kft. - a Szeged Televíziótól, amelyre nem biztosítottak megfelelő forrásokat. - Két lehetőségem maradt. Vagy a cég
tevékenységét szüntetem meg és így lemondok a sugárzáshoz megnyert frekvenciáról, vagy próbálom megnyerni a tulajdonosok támogatását. Ez nem sikerült - szögezte le a korábbi ügyvezető.
Arató László elmondta: többek között azért döntött a távozás mellett, mert a még ügyvezetőként kidolgozott, jelentős költségcsökkentést és bevételnövekedést eredményező reorganizációs program végrehajtását a tulajdonosi taggyűlés leszavazta.
- A cég pénzügyi egyensúlyának javítására irányuló elképzeléseim
nem kapták meg a kellő támogatást a tulajdonosok részéről, így n e m
vállaltam tovább az ügyvezetést - mondta végzetül Arató László.
K.B.

Folytatják a cölöpözést az Ady téren

Decemberig félmagas lesz
Még mindig az alapozási munkákat folytatják az Ady téri
egyetemi építkezés kivitelezői,
de nem rajtuk múlt, hogy nem
tartanak már előbbre. Mindenesetre az év végére láthatjuk a
jövendő információs központ
falait is.
A munkagépek zaja messze elhallatszik, tehát a környező utcák lakói biztosan nem bánták,
hogy némileg döccenősen haladt
eddig az ország jelenleg legnagyobb egyetemi beruházása. Az
Ady téri sportpályák helyén épülő tanulmányi- és konferencia-központ tavasszal megkezdett munkáit az döccentette
meg, hogy az egyetemi, beruházáshoz menet közben csatlakozott a szegedi önkormányzat, s
az eredeti terveket módosítani
kellett.
Mint ismert, a város a Széchenyi-terv pályázatán konferencia-központra nyert pénzét adja
hozzá az egyetem építkezési büdzséjéhez, s így az eredetileg tervezettnél nagyobb, az egyetemi
és a városi célokat is szolgáló
konferenciaterem készül. Időt
vett igénybe a pénz felhasználásának módosítása, átirányítása
a gazdaságitól az oktatási tárcához, s időigényes volt az építési
tervek módosítása és engedélyeztetése is. Ez utóbbi még folyamatban van, információnk
szerint szeptember végére állnak majd rendelkezésre az új

A kerékpárút-hálózat bővítését kérik a szegediek

Biciklizők napja volt

Zajos munkálatok zajlanak az egykori sportpálya helyén.

Fotó: Miskolczi Róbert

engedélyes tervek. Addig is folytatják az alapozást, lerakják a
még hiányzó cölöpöket. Ott jártunkkor, tegnap, több földmunkagép is dolgozott, ám a mostaninál látványosabb, a földfelszín
fölötti építési fejleményekre
csak ezután számíthatunk. A
tervek szerint
mindenesetre

még ebben a naptári évben a fele
magasságig szerkezetkész lesz a
könyvtár és konferencia-központ épülete. Ez azt jelenti,
hogy a mélygarázs, a földszinti
és az első emeleti vázszerkezet
december végéig akkor is elkészül, ha az időjárás ezután már
n e m nagyon fogja kényeztetni a

Vállalkozók
is kapnak
hitelkártyát

Átadták a RádíóSS játékának fődíját

Az iparos érdekvédelmi testület
megpróbál segíteni hitelkártyaügyben a vállakozóknak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) az elmúlt napokban megdöbbenésének adott
hangot a Széchenyi-hitelkártya
igénylésével kapcsolatban. Azt
kifogásolta, hogy csak azok kérhetik, akik vagy az iparkamara,
vagy a Vállalkozók Országos
Szövetsége (VOSZ) tagjai.
Az ipartestületek szövetségének azonban sikerült elérnie,
hogy a testületek vállalkozó
tagjai is igénybe vehessék a hitelkártyát, hasonló feltételekkel, m i n t a VOSZ- és a kamarai tagok. Ehhez m á r csak az
szükséges, hogy az egyes ipartestületek
együttműködési
Az Európai mobilitási hét részeként megtartott kerékpárosok napján háromszáznál is több szegedi megállapodást kössenek a hibicikliző mondta el véleményét a kerékpárutakról, a hálózat bővítéséről. Legtöbben a Belvárosi hí- telkártya ügyintézését végző
don, a Vásárhelyi Pál utcán és Alsóvároson szeretnének új bicikliutakat.
Fotó: Miskolczi Róbert KA-VOSZ Rt.-vei.

kivitelezőket. A jövő évi folytatáshoz az egyetem rendelkezésére áll 3,5 milliárd forint, ennyiből föl kell épülnie a háznak. A
tanulmányi és információs központ átadásának határideje változatlanul 2004 m á j u s á n a k vége.
S. E.

Egymilliót hozott
a „nyi" szelvény
A szegedi Vajda János nyerte a
Rádió 88 „nyi" elnevezésű játékának egymillió forintos fődíját, amelyet tegnap a rádió
stúdiójában vehetett át.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Vajda Jánost névnapi ünneplés
u t á n beszélte rá hosszasan
egyik barátja és a kávéház pincérnője, hogy töltse ki a Rádió
88 „nyi" elnevezésű nyereményszelvényét.
- Ú g y t u d t a m , c s a k u t a z á s t leh e t n y e r n i e z z e l a játékkal, ezért
nagyon meglepődtem,
amikor
m e g t u d t a m , hogy m i nyertük a
pénzt. Sose gondoltam volna,

hogy egyszer ekkora szerencsém
lesz - mondta a szerencsés nyertes, Vajda János tegnap délelőtt a
Rádió 88 Madách utcai stúdiójában. Az egymillió forintos főnyereményt Tóthné Egri Éva, a rádió
ügyvezető igazgatója nyújtotta
át.
A pénznek jó helye lesz a Vajdáéknál, hiszen bővül a család,
már útban van második gyermekük, így a pénzt lakásvásárlásra
fordítják majd.
Az úgynevezett „nyi" szelvényeket kitöltő mintegy 10 ezer
játékos között egyébként kisorsoltak még tízszer százezer forintot is - tudtuk meg Vass Imrétől, a Rádió 88 programigazgatójától.

Brüsszelben tapsoltak a szegedi művészeknek
CIVILEK FÓRUMA

A dél-alföldi civil környezetvédő
szervezetek számára harmadik
alkalommal szervez találkozót a
Magyar Természetvédők Szövetsége és a Hulladék Munkaszövetség. A fórum holnap 11.
30-kor kezdődik a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. előadótermében, a Stefánia 6. szám
alatt. Az előadásokra szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
RÖSZKEI EMLÉKTÁBLA

Kossuth Lajos születésének 200.
évfordulója alkalmából - az
1848-49-es szabadságharc Röszkén zajlott csatájára emlékezve a röszkei községháza falán emléktáblát helyez el az önkormányzat holnap délután 2 órakor.
SZEGEDI FÉNYEK

Szegedi fények címmel rendeznek könyvbemutatót ma 18 órától a Royal Szállóban a Közéleti

Kávéház rendezvénysorozatának
részeként. A vendég Dusha Béla
fényképészmester, aki reprezentatív fotóalbumot készített a
„szerette városról". Az est házigazdája: Kisimre Ferenc újságíró.
ZONGORAKONCERT

A szegedi Olasz Kulturális Központ a budapesti Olasz Kultúrintézet közreműködésével a 2002.
évi Európa-fesztivál alkalmából
zongorakoncertet rendez holnap
délután 6 órától a Szegedi Tudományegyetem Dugonics
téri
dísztermében. A koncerten Carmine Bello előadásában hangzik
el az Utazás az olasz könnyűzene
birodalmában című összeállítás.
A belépés ingyenes.
ÚJHELYI ISTVÁN FOGAD

Fogadóórát tart ma délután 2
órától Újhelyi István szocialista
országgyűlési képviselő | Tisza
Lajos körút 2-4.), délután 4 órától a szőregi művelődési házban.

Vajda Júliáék sikere
a belga fővárosban
Nagy sikert arattak a Belgiumban vendégszereplő szegedi muzsikusok kedd esti hangversenyükkel Brüsszelben.
Az elegáns és modern brüsszeli Auditórium Hamoirban hosszasan
ünnepelte a több mint háromszáz főnyi közönség azokat a szegedi
művészeket, akik Szeged testvérvárosába, Liege-be készülve álltak
meg koncertet adni a belga fővárosban. Vajda Júlia és Andrejcsik István, a Szegedi Nemzeti Színház operaegyüttesének magánénekesei,
valamint Zámbó Géza énekművész az est első felében Erkel, Kodály,
Verdi, Puccini, Gounod és Mozart operáiból adott elő áriákat és kettősöket magyar, francia és olasz nyelven.
Az énekprodukciókat kísérő Tóth Erika zongoraművész és Kirnyák Melinda hegedűművész, az SZTE Konzervatóriumának tanárai Brahms Magyar táncaiból, Massenet, Kreisler, Vieuxtemps
műveiből játszottak. A koncert második részében Strauss, Lehár
és Kálmán Imre operettjeinek legnépszerűbb melódiáiból csendültek fel részletek a szegedi művészek tolmácsolásában. A muzsikusok ezekben a n a p o k b a n a Szeged Néptáncegyüttessel, a
Rokka kisegyüttessel és a Storyville Jazz Banddel együtt Szeged
testvérvárosában, Liege-ben lépnek fel az ott zajló magyar hét
művészeti programjában.

Vajda Jánosnak a cég ügyvezető igazgatója, Tóthné Egri Éva adta
át az egymillió forintot a Rádió 88 stúdiójában. Az öröm az arcra
van írva.

Fotó: Karnok Csaba
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Kitüntették a szobrász házaspárt

Vésővel teszik a dolgukat Gergő bácsi százöt éves
A Magyar Köztársasági Érdemrend aranykeresztjével tüntették ki Máté Istvánt és Lantos Györgyit, a vásárhelyi kötődésű szobrászművész házaspárt.
Az eseménynek külön érdekessége, hogy valójában két kitüntetést adtak át: egyet Máté Istvánnak, egyet pedig Lantos Györgyinek. Ezzel a legmagasabb szinten ismerték el munkásságukat,
amelyet külföldön is első díjakkal, elismerésekkel
jutalmaztak a művészeti kiállítások, fesztiválok
bírálóbizottságai. „40-40 köztéri szobor viseli a
kezünk nyomát, én ennek tulajdonítom a díjat" fejtegette Máté István, aki nehezen állt rá a nyilatkozásra. Mátéék ugyanis nem keresik a nyilvánosságot, inkább a műveiket beszéltetik maguk
helyett.
Alkotásaik az ország számos városában megtalálhatók, Vásárhelytől Gyöngyösig. Máté István művészetét dicséri a vásárhelyi, Szent Istvánt ábrázoló
lovas szobor éppúgy, mint a gyöngyösi díszkút vagy
a fehéregyházi Petőfi-szobor. Felesége, Lantos
Györgyi szintén megformázta István királyt, a mű
Szentkirályon áll, de II. világháborús emlékművét
találni Vásárhelyen és Detken is, ahogy a nevével
fémjelzett alkotás áll Cegléden és Győrben is.
Mindketten büszkélkedhetnek nemzetközi díjakkal, hiszen elnyerték a Ravenna Dante Biennálé

Pápai aranyérmet, Firenze és Róma aranyérmét, és
az olasz köztársasági elnök díját is.
„Szeretünk itt dolgozni" - utalnak Vásárhelyre.
Noha Csongrádon élnek, vásárhelyieknek érzik
magukat. „Jó a munkakapcsolatunk a mindenkori
városvezetéssel, hiszen profi igényeket kellett kielégítenünk, a megvalósításban pedig szabad kezet
kaptunk" - vélekedik Máté István. Bár szinte kizárólag pályázatokon szerzik megrendeléseiket, Vásárhellyel éppen ezért kivételt tesznek, és megbízásos munkákat is elvállalnak. A város szerencsére ki
is használja ezt, hiszen számtalan vásárhelyi szobor
és dombormű dicséri a művészházaspár tehetségét.
„Mindketten szuverén művészek vagyunk" - válaszolják a kérdésre, dolgoznak-e közösen. Persze
azért kikérik egymás szakmai véleményét, ráadásul Máté István önti ki a szobraikat. Nemcsak egymás iránt éreznek tiszteletet, hanem környezetükkel szemben is. Azért költöztek el Vásárhelyről
évekkel ezelőtt, mert egy szobrászműhely a maga
porával, hangzavarával nem való egy kertvárosi negyedbe. Visszahúzódóak, nem panaszkodnak soha
a körülményeikre, vagy éppen megrendelőikre. Elvük, hogy mindig vannak nehézségek, de nem beszélni kell róluk, hanem megoldani. Ahogy Máté
István mondja: „Az ember csinálja azt, ami a dolga, a többi nem lényeg".
SZALONTAJ ATTILA

Néhány napja ünnepelte százötödik születésnapját Molnár
Gergely, aki Dorozsmán él.
Amikor este felkerestük, az idős
férfi megjegyezte, délután láthattuk volna, hogy dolgozott,
kaszált a malacoknak. Gergő
bácsi szeme is százöt éves múlt,
de javítottak rajta: levették a
hályogot. Azóta szemüveg nélkül olvas.
Hétfőn ment be a klinikára, kedden megműtötték és pénteken
jöhetett haza. Előzménye is egyszerű. Mondta az unokájának,
nem lát olvasni.

Koros és soros
- Mossuk meg a szemüveget!
- Megmostam már, de akkor se.
Csodálta a szemorvos is, maga a
professzor, amikor
operálta.
Annyi történt még vele az egy év
alatt, hogy plasztikai sebészeten
is járt. Szemölcsök támadtak az
arcán, azokat szedték le. Mindig
beleakadt valamelyikbe a borotva. A hátáról vettek bőrt, és
olyan szépen rástoppolták a sebre, ahogy édesanyánk varrta rá a
foltot a nadrágunkra. Amikor végeztek, jöhetett haza. Meg se látszik.
-Fájt?
- Semmit nem éreztem.
Igaz, azt se, amikor villanymorzsolóval a két ujját morzsolta el.
Baj is történt, méghozzá nagy.
Egyetlen lánya, Gizi néni elment. Tavaly még azt írhattam
róla, erőben, egészségben, kedves
jókedvében találtuk. Hetvenhat
évéig beteg se volt. Januárban
meghalt. Ebből aztán újra levontuk azt az örök igazságot, nem az
megy el, aki koros, hanem aki
soros.

Minden átlag sántít

Mátc István és Lantos Györgyi Csongrádon él, de ma is vásárhelyinek érzi magát.

Fesztiválok és kongresszusok városa lehetne Szegeá

Tettre kész most
a helyi turizmus
Nyilvánosságra hozták annak az exkluzív felmérésnek az eredményét, amely Szeged és a térség idegenforgalmának helyzetét
tükrözi.
Több mint hetven, a helyi turizmusban érdekelt vállalkozás vett részt
abban a Step & Vals Kft. által készített felmérésben, amelynek adatait
tegnap a szegedi Novotel Szállodában ismertették. Szállodák, vendéglők, kisebb szálláshelyek, utazási irodák, programszervező cégek és
érdekképviseleti szervezetek vezetői mondták el véleményüket, ami
hiteles és ezért is meghatározó jelentőségű a helyi idegenforgalom jövője szempontjából.
Mint azt Volford László, a felmérést készítő cég vezetője elmondta, az eredmények ismertetése és a szakmai összejövetel
időzítése azért fontos, mert a turisztikában érdekelt cégek számára ezek a hónapok komoly munkát jelentenek, hiszen már javában zajlik a következő szezon előkészítése, s a szakma képviselői
nem kívánnak tétlenül ülni a politikai változások okozta átmeneti szünet idején.
A tegnap közzétett felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek
döntő hányada fontosnak tartja, hogy a turizmus kiemelt szerephez jusson a várospoltikában. A válaszadók közül sokan úgy
vélik, érdemes volna turisztikai referenst kijelölni a polgármesteri hivatalon belül, s többen szorgalmaznák egy szigorúan szakmai tanácsadó testület működtetését a polgármester mellett. A
résztvevők - bár tudják, hogy a referens és a testület jelenleg is
létezik - véleménye szerint szerepük annyira formális, hogy valós tevékenységüket a szakma a mindennapok során nem érzékeli.
A felmérés eredménye szerint a válaszadók csaknem 20 százaléka szervezetlennek találja a városi programokat, míg 17 százalékuk a megfelelő városmarketinget hiányolja. Érdekes, hogy a
kevésbé hatékony PR-munkát, a profi beutaztató turizmus hiányát, a parkolási gondokat többen vélik hátráltató tényezőnek,
mint az autópálya hiányát. Bár a szakma könyörtelenül kritikus,
azért a számok szerint minden második válaszadó elégedett a
belváros adottságaival, s minden harmadik úgy véli, a rendezvények és a fesztiválok összehangolt szervezése és kiváló minősége
az egyik kitörési pont lehet. A Tourinform-iroda jelenléte a megkérdezettek mindöszé 10 százalékának tetszik, miközben a
kongresszusi turizmust csak minden tizedik megkérdezett látja
pezsgőnek.
O. K. K.

Számolni kezdünk. Az ő százöt
évéhez hozzáadjuk az édesanya
éveit, és átlagot veszünk. Legalább kilencvenvalahány évet
kellett volna élnie. De sántított a
korábbi is. Ilyen számítás szerint
Fotó: Tésik Attila már régen el kellett volna mennie neki is. O túlélte az ígéretet,
lánya viszont akarata ellenére elsiette. Agytrombózis vitte el. A
kádencia kegyetlen:
- Ha megszülettünk, meg is kell
halnunk. Kinek előbb, kinek később.

Zenés
szülinap

A második születésnapját ünneplő szegedi Equinox együttes
zenés-táncos programot szervezett szombatra a Plazába. Elsőként a Talent tehetségkutató
énekstúdió felfedezettjei lépnek színpadra 18 órakor, majd
az Afro Jazz tánccsoport tagjai
hastánccal szórakoztatják a
közöséget.
Ezt követően a Crash együttes,
illetve az ünnepelt Equinox muzsikál, végül a Gina G tánccsoport műsora zárja a bulit, amely
kellemesnek ígérkezik.

Van mire emlékezni.
Most tudtam meg azt az aranyosságot is, hogy orvosa számítógépében ötévesként van nyilvántartva. Ötéves - aggastyán,
mondanám, ha nem látnám,
hogy az aggságnak a nyoma sincsen rajta. Mert állítólag a gép
avval a programmal nem tudja
átlépni a százat. A személyi száma is hármassal kezdődik. Jól ismerik egyébként egymást az orvossal, de nem járnak össze. A
vérnyomása, mint a parancsolat:
120/80.
Mindent megeszik, csak tej legyen benne. Házi tejet hordanak,
forralatlanul iszik belőle, amikor
megérkezik. Akár a Családi körben a kérő kisfiú, Arany Jánosnál. Unokaveje sajtot is szokott
csinálni. Hét liter nem bolti tejhez hét kanál sót tesz forrás közben, és hét kanál ecetet a tíz százalékosból. Ettől összeroggyan,
leszűrik, megnyomatják. A tejesasszonyt is megtanították rá. A
legjobb íze van.

Csak százkilenc lesz
Választáskor elment szavazni.
Jobban figyelték, mint a minisz-

Fotó: Miskolczi Róbert

terelnököt szokták. El is köszönt
illendően: - A viszontlátásra,
négy év múlva!
Este tízkor már le szokott feküdni, el is alszik mindjárt, de
két óra tájban fönn van. Elolvassa az újságokat az utolsó betűig,
bár mindig oda jut, mind azt
mondja, amit a tévében látott.
Aztán tesz-vesz, el is mosogat.
Főzni is ő szokott a családnak, a
mosogatás is rá marad. Reggel
felé aztán még alszik egy kicsikét.
Hivatalosan november 16-án
tölti be, de valóságban már hónapokkal túl van a százötön. A régi
tanyai világban akkor jelentették
be a gyereket, ha már látni lehetett, hogy megmarad. Jó harmincat játszva letagadhatna.
Jól kitolt a nyugdíjintézettel. Háromszázhatvannal kezdte, most
jár a negyvenezer fölött. Borbélyhoz már nem jár. Fodrász lesz a
dédunoka, itthon nyírja.
- Gergő bácsi, viszontlátásra,
négy év múlva.
- De jövőre is jöjjön el!
Könnyen beszél, aki nem dadog.
Itt leszek.
HORVÁTH DEZSŐ

Falra másznak a kistelekiek
Húszfős csoport edz heti két alkalommal a kisteleki sportcsarnok mintegy 80 négyzetméteres, variálható mászófalán. Az extrém sportra vállalkozók
között a legfiatalabb hat-, a legidősebb pedig több
mint ötvenesztendős, tudtuk meg Kácsor Péter
hegymászótól, a Kisteleki Turisztikai és Természetjáró Egyesület extrém szakosztályának vezetőjétől.
A lelkes falmászók nyár óta gyakorlatoznak kedd
és csütörtök esténként, a négy-öt méteres magasságba is felkapaszkodó sportolók azonban csak ko-

moly, többórás erőnléti edzések után vághatnak
neki a plafonnal, átmászó fallal nehezített függőleges túrának. A extrém szakosztály novemberben
már versenyt is szeretne rendezni a környékbeü
falmászóknak, hiszen máris „híre ment" a kisteleki pályának, és a környező településekről, sőt Szegedről is érkeztek falmászók az új pályára.
A csaknem másfél millió forint értékű mászófal
variálható, így egy-egy verseny alkalmával bármikor átalakíthatjuk a pályát.

A Szent Kereszt ünnepe Brassóban
Csongrád megyei művészek alkotásait szentelték fel az elmúlt
hétvégén Brassóban, a Szent Kereszt-templomban.
Hatvan éve nem épült római katolikus templom az erdélyi Brassó városában. Ám tavaly a 270 ezres nagyváros Astra negyedében ünnepélyes külsőségek közepette átadták a Szent Kereszt-templomot, amit
Nóvák István, Szeged főépítésze térítésmentesen tervezett a Brassóban élő római katolikus hívek számára.
Az adományokból felépült templom feldíszítésére azonban már
nem maradt elegendő pénz, ezért Máthé Vilmos brassói plébános Magyarország Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériumától kért és
kapott jelentős, többmilliós anyagi segítséget. A művészi alkotások elkészítésére pedig Csongrád megyei művészek vállalkoztak. így a corpus Kligl Sándor szegedi szobrászművész alkotása, az oltárképeket,
Szent István és Szent László képmását Fejér Csaba hétfőn elhunyt vásárhelyi festőművész festette meg, míg a 14 stációkép Sonkodi Rita
munkája. A műtárgyakat szeptember 14-én, a Szent Kereszt napján
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel. Külön is kiemelték Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő szerepét, aki brassói születésűként személyesen koordinálta a magyarországi segítséget.
Szegedi cégek is támogatták a Szent Kereszt-templom díszítését: a
Szilánk Kft. az oltárképek keretezését vállalta, az IKV Rt. pedig a beruházás lebonyolításában vett részt.
B.Z.

A templom Brassó Astra városrészének legszebb építménye.
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V. Kálmánék esete a helyettesítő ügyvédekkel

Az SZTE-ből eladhatóbb márkát akarnak faragni

Újra elhalasztották
a rádióvezető perét

Egységes, sokarcú egyetem

Nem született ítélet tegnap sem
a volt szegedi rádiós stúdióvezető, V. Kálmán és társainak
ügyében. A csalással, magánokirat-hamisítással vádolt egykori
rádiósok pere novemberben
folytatódik.
Mindössze néhány percig tartott
tegnap délelőtt V Kálmán és társainak tárgyalása. A Magyar Rádió volt szegedi stúdióvezetőjének perében ugyanis több ügyvéd
is kimentette magát, s az őket
helyettesítő ügyvédek segítségét
sem az I. rendű vádlott V. Kálmán, sem pedig a II. rendű vádlott J.-né H. Ildikó nem fogadta
el. Az ügyben eljáró bírói tanács
vezetője, dr. Nagy Erzsébet megállapította: a tárgyalás megtartásának így akadálya van, ezért a
pert elhalasztotta.
V. Kálmánék büntetőügyét immár második esztendeje tárgyalja a Szegedi Városi Bíróság. A
vádirat szerint az egykori stúdióvezető - aki a kilencvenes években több éven át irányította a
szegedi körzeti rádiót - 140 fiktív
munkaszerződést kötött. A körzeti stúdió gazdasági főelőadójával, a II. rendű vádlott J.-né H. Ildikóval együttműködve néhai K.

Lajossal, a III. rendű vádlott P.
Jánosnéval, a IV. rendű vádlott
D. Szilveszternével és az V. rendű vádlott F. Krisztinával megállapodtak abban, hogy ezek a személyek a körzeti stúdióban többek között szerkesztői, gyártásvezetői, gépírói munkát látnak
el, riportok készítése, jegyzetek
írása lett volna a feladatuk. Ilyen
munkát azonban egyikük sem
végzett, mégis milliókat fizettek
ki számukra a rádió kasszájából.
K. Lajos számlájára még halála
után is érkezett pénz, V. Kálmán
anyósa, P. Jánosné több mint 3
millió 800 ezer forintot vett fel,
míg a stúdióvezető keresztlánya,
K. Krisztina 2,7 millió forinttal
lett gazdagabb.
V. Kálmán saját mobiltelefonjának számláit is a rádióval fizettette ki, míg az ügy VI. VII. VIII.
rendű vádlottjai, vagyis K. Sándor Pál, M. Józsefné és F. Istvánná - akik egyébként a tegnapi
tárgyaláson meg sem jelentek egy rádiós játék nyereményszelvényeinek
meghamisításában
működtek közre. A fiktív szerződésekkel 18 millió 470 ezer forint kárt okozó V. Kálmánék pere
november 25-én folytatódik.
B. Z.

Pályaválasztási börze szeptember 25-28-án

Tanácstalan iskolás,
tanácsadó felnőtt
A személyes találkozásra, a felmerülő kérdések megválaszolására törekszik a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ a Szegeden szeptember 25-28-áig
tartó pályaválasztási börzén.
Amióta megszűnt a pályaválasztási intézetek országos hálózata a
80-as évek elején, a megyei munkaügyi központok próbálják a keletkezett űrt betölteni. Mint ahogy
azt Vladiszavlyev Andrástól, a
Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ igazgatójától megtudtuk,
ilyen feladattal hozták létre két évvel ezelőtt a Nemzeti Pályainformációs Központot, s a segítségnyújtás motiválja a rendszeres
őszi pályaválasztási börzéket is.
Az idei megyei rendezvényt közösen indítják a Százszorszép
Gyermekházzal
szeptember
25-én, Szegeden, a műjégpályán.
A 28-áig nyitva tartó börze mindennap 8-18 óra között várja az
érdeklődőket, az iskolák, képző
intézmények bemutatkozása általában félóránként követi egymást. Emellett a megye többi városában is szerveznek programokat. A középiskolák és a Szegedi

Tudományegyetem
kínálata
mellett a munkanélküliek számára elérhető lehetőségekre is
felhívják a figyelmet. A munkaügyi központ a Tisza Volánnal
közösen különbuszokat indít a
távolabbi településekről a megyeszékhelyre.
A rendezők a szülőket is várják
a négynapos programsorozatra.
A munkaügyi központ munkatársai pedig felajánlják, hogy kérésre osztályfőnöki órákra, szülői
értekezletekre látogatnak el az
iskolákba. A börze akkor éri el
célját - mondta Vladiszavlyev
András -, ha a gyerekek és szülők
kérdeznek, s problémáikra választ, az elhelyezkedéssel kapcsolatban tanácsokat kapnak.
Annak ugyanis nincs értelme,
hogy a Foglalkozási Információs
Tanácsadó (FIT) interneten is elérhető filmjeit, információit
passzívan megnézzék, meghallgassák, hiszen azok az iskolákból, vagy akár otthonról is elérhetők. A cél a személyes kontaktusteremtés, az, hogy a börzéről
mindenki úgy menjen haza,
hogy kérdésére választ kapott.

Csökken a potenciális hallgatói korosztály
létszáma, így a Szegedi Tudományegyetemnek meg kell újulnia ahhoz, hogy minél
több diákot csábítson az alföldi felsőoktatási központba. A folyamat első lépése az
„egységes, de sokarcú egyetem" szlogennel
megalkotott új arculat.
Már három éve, hogy a felsőoktatási integráció keretében 10 karból és a konzervatóriumból létrejött a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE). Az összeolvadás azonban csak jogi
és gazdasági értelemben valósult meg, a közvélemény jelentős része a mai napig JATE-t,
SZOTE-t, Juhász Gyulát-t emleget, amikor
az egyes karokra gondol.
- Mozaikszerű, széttöredezett imázs jellemezte eddig az SZTE-t - mondta Beke Tamás, az egyetem kommunikációs vezetője.
Formai szempontból ez többek közt sokféle
lógóban, változatos céges papírokban testesült meg, és nem alakult ki közös hagyományrendszer sem. Nemrég azonban megszületett az egyetem kommunikációs stratégiája, az egységes, de sokarcú egyetem koncepciója, s hozzá az SZTE új arca.
Nemsokára mind a 26 ezer hallgató és 7
ezer oktató megkapja majd azt a dossziét,
amely már az „új idők" szellemében született. Az egyetemi kiadványok meghatározó
színe mostantól a narancssárga - ennek fő
oka, hogy Szeged a napfény városa, másrészt
ez a szín nyugalmat, kiegyensúlyozottságot
képvisel - magyarázta a kommunikációs vezető. A brosúrákon eddig jórészt épületek és
terek, a Dugonics, az Aradi és az Ady tér testesítette meg az egyetemet - ezek helyébe
emberek, mosolygós, vidám arcok lépnek. Az
egységes szokásrendszer
kialakításának
egyik állomása pedig valószínűleg egy olyan
diplomaosztó lesz, ahol a tervek szerint a
frissen végzett diákok talárban vonulnak fel a
városban.
Az SZTE-ből tehát a csökkenő potenciális
hallgatói létszám ellenére még eladhatóbb
terméket, igazi „márkát" kell faragni, a képzési palettát pedig folyamatosan az érdeklődésnek megfelelően kell átalakítani - tette
hozzá Beke Tamás.
SZÖGI ANDREA

Az SZTE új arculatát magán viselő diáknaplót hamarosan minden hallgató megkapja.

Főleg akciófilmeket kölcsönöznek a tékákban

Egyre inkább dívik a DVD

Vége a videótékák „hét szűk
esztendejének", hiszen az ügyfelek lassacskán visszatérnek
hozzájuk. Egyre többen keresnek DVD-t, de a hagyományos,
VHS-filmeket is sűrűn kiveszik.
Sokan emlékezhetnek a hősies
80-as évekre, amikor becsempészett videokazettákat játszottak
félig n y i l v á n o s rendezvényeken.

A 90-es években már gomba
módra nyíltak a videokölcsönzők. Az igazi visszaesést a tékák
számára 1998 jelentette. - Mi is
akkor vettük át ezt az üzletet -

emlékezett vissza Szűcsné Lőrincz Katalin, az egyik vásárhelyi
videotéka tulajdonosa. Férjével
együtt vágtak bele az üzletbe, miután az előző tulaj megvált a
bolttól: - Amikor 1997 végén
megjelentek a kereskedelmi televíziók, eléggé visszaesett a tékák
forgalma, így ő is inkább abbahagyta.
Ma viszont már egyre jobban
megy a tékáknak. - Ráuntak a
kereskedelmi tévék másodvonalbeli filmjeire az emberek - állította Doktor Károly, aki szintén
tékatulajdonos. Ügyfeleinek elege van a reklámokból, a régi fil-

mekből. Mostanában a legújabb
filmeket keresik, hiszen egy-két
hónap késéssel már a videokölcsönzőkben is megjelenik a sikerfilmek VHS- vagy DVD-változata. Főleg akció-thrillereket
visznek, de keresik a vígjátékokat, valamint a scifi-filmeket is,
persze az örökranglistás erotikus
és pornófilmek mellett. Utóbbiak esetében éppen nemcsak a
legújabbat veszik ki, hiszen ezek
időtálló alkotások, amelyeket
5-6-szor is kikölcsönöznek az
ügyfelek. - Valaki már azt is fejben tartja, hogy milyen színű bugyit hordanak a nők valamelyik

F. K.

Évi 132 ezer forint
hét gyereknek
A Magyar Külkereskedelmi
Bank (MKB) Rt. hét szegedi iskolásnak folyósít minden hónapban ösztöndíjat.
A Magyar Külkereskedelmi Bank
Rt. idén hatodszorra hirdette
meg ösztöndíjpályázatát mindazon városokban, amelyekben a
pénzintézet fiókot tart fenn.
Olyan hátrányos helyzetű, nehéz
anyagi körülmények között élő
gyerekeket karolnak fel, akik tehetségesek, szorgalmasak, s kiemelkedő képességekkel rendelkeznek. Szeptembertől hét szegedi gyerek, Császi Zsüliett Ildikó, Börcsök Dominika, Sümegi
Zsuzsanna Csilla, Apró Melinda,
Kotlár Tamás, Klembáczki Krisztina és Fórizs Botond kap havi
rendszerességgel 11 ezer forint
ösztöndíjat (összesen évi 132 ez-

ret). Mindazon tanulók pályázhattak az ösztöndíjra, akik az általános iskola 2-7. osztályába
jártak, és tanulmányi átlaguk 4,5
fölötti volt, a családban az egy főre jutó jövedelem azonban nem
haladta meg a havi 25 ezer forintot. Az MKB elkötelezte magát
arra, hogy ezeket a tehetséges tanulókat mindaddig támogatja akár az egyetem befejezéséig is - ,
amíg tartják a 4,5-es átlagot, s
változatlanul rossz szociális körülmények között élnek.
Idén az országban 95-en kaphattak tanulmányi ösztöndíjat
12- millió 540 ezer forint értékben, a díjazottak között már három egyetemista is szerepel. A
bank ezenkívül egyszeri tanszerés rendszeres gyermekétkeztetési támogatásban is részesíti a
hátrányos helyzetű iskolásokat.

erotikus filmben - jegyezte meg
Szűcsné Lőrincz Katalin az egyik
gyakori ügyfélről.
- A Gladiátor volt az első
DVD-filmünk, és azonnal viszszahozta az árát - nosztalgiázott
Doktor Károly. A videotéka-tulajdonosok szerint azért a
DVD-é a jövő, és így gondolják
ezt a kuncsaftok is, akik egyre inkább keresik. A CD alakú, külön
olvasóval lejátszható adathordozót azért szeretik, mert a
VHS-kazettánál sokkal jobb képminőséget szolgáltat. Az ínyencek hasonló megfontolásból keresik a feliratos DVD-filmeket,
hiszen ott a hangminőség is eredeti színvonalú, míg a szinkronizált változatnál romlik valamelyest. A kis videokölcsönzők maguk vásárolják a filmeket, úgyhogy a gyorsan rongálódó videokazetták alig hozzák be az árukat, míg a kevésbé sérülékeny
DVD-t akár évekig is polcon tarthatják.
Egyébként a mostani átmeneti állapot rója a legnagyobb terhet a kölcsönzőkre, hiszen
10-10 ezer forintért meg kell
venniük az adott film videó- és
DVD-változatát is. Előfordulhat, hogy egy film akár 30-40
ezer forintba is kerülhet a tékának, ugyanakkor a kölcsönzési
díjak 120 és 500 forint körül
mozognak. Természetesen a
DVD
mindenütt
drágább
egy-kétszáz forinttal.
Pikab Csaba havonta 3-4 alkalommal tér be a kölcsönzőbe
Szerinte a kazetták minősége
egyre rosszabb, sokszor már az
újonnan érkezett filmek is csíkosak, szemcsések. Meséli: - Én is
lecseréltem a videót egy DVD-le
játszóra. Megéri: jobb minősége
kapok ugyanolyan árért.

A videokölcsönzők átvészelték a nehéz éveket.

Fotó: Tésík Attila
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Akciós áraink érvényesek: 2002. szeptember 19-szeptember 25.1

Ariel mosópor
utántöltő
• 4,5 kg
• Többféle

Kristálycukor
• 1 kg/csomag
• 10 csomag/gyűjtő
• Gyűjtóar/csomag:

(1973,80)

1 kg=350, (438,611
Jonathan alma
• 12 kg/faláda

1 kg= '<2

t58,2v

Pick téliszalámi
turista

1 kg= 19 $9, (2182,88)

Aro habtejszín
Vilmoskörte

• 70 g/csomag
• sós vagy sajtos

• 250 ml/db

Vilmoskörte
köUnkö
1

kg**1390,,"(1556,80)

*37,5%V/V

1

1=1119,"(1899,75)

<895,551

Az áruházunkban csak viszonteladók és vállalkozók vásárolhatnak, érvényes METRO-lgazolvánnyal. Ajánlataink 2002.09.19-09.25. között, a mindenkori készlet erejéig érvényesek!
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Kossuth-emlékest
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kossuth
Lajos
születésének
200. évfordulója alkalmából
emlékestet rendeznek ma 19
órától a zákányszéki művelődé-

si házban. Közreműködnek az
alapfokú művészeti iskola színjátszói és a zákányszéki néptáncosok. Ünnepi köszöntőt mond
Kovács József, a falu polgármestere.

CSALADI ESEMENYEK
HAZASSAGOT KOTOTT
Domonkos Krisztián és Imre Orsolya, Kiss Ferenc Zsolt és Abiday
Maria Rochelle, Károlyi István és
Bakaity Emőke, Vékony Attila és
Nagy Ildikó, Molnár Imre Zsolt
és Tamás Anita, Rácz Péter és Sipos Gabriella, Szanka István és
Pap Mónika, Kis Csaba és Hegykői Anna, Vincze Zsolt István és
Lada Szilvia, Nagy Mihály és Kovács Marianna, Szekeres József
és Nagy Beáta Barbara, Sára Levente Béla és Bartha Angéla, Szekeres Attila és Csókási Adrienn,
Juhász Tamás Zoltán és Wentzel
Zsanett, Rasztik Milán és Pogonyi Ildikó, Babrián Péter és Vince
Anita, Baráth Csaba és Szilágyi
Szilvia, Bálint Zsolt és Bodó
Anett, Kardos Mihály Róbert és
Pigniczki Mónika, Márton Zoltán László és Bodor Krisztina
Zsanett, Szűcs Attila és Jankó
Éva Anna, Sinkó Tamás István és
Tézsla Szilvia Emese.
SZÜLETETT
Jakus Zsoltnak és Pálfi Krisztinának Tamás, Deák Györgynek
és Major Rozáliának Noémi,
Győri Zoltánnak és Bozsics
Mártának Melinda, Kiss Csabának és Fodor Beátának Vivien
Sára, Halász Árpád Péternek és
Czibula Erika Zsuzsannának
Bernát Kristóf, Palázsy Miklósnak és Molnár Ágnes Évának
Anna Ágnes, Kiss Attila Imrének és Farkas Tündénak Hanna,
Izrael Norbertnek és Bánfi Ildikónak Adél Anna, Takács Tamás
Józsefnek és Lele Zsanett Reginának Gitta, Kovács Istvánnak
és Veréb Mariannának Barnabás, Márki Balázs Péternek és dr.
Igriczi
Hajnalkának
Zalán
Márk, GyarakiAntalnak és Bokor Zsuzsannának Antal Márk,
Hegedűs Lászlónak és dr. Siflis
Emesének Péter László, Gárgyán
Tibornak és Szécsi Zsuzsannának Dániel Tibor, Péics Andornak és Horváth Gizellának Hunor, Biró Istvánnak és Oláh Zsuzsannának Regina, Selényi Csabának és Koczkás Máriának
Márk Benjámin, Talmácsi Istvánnak és Várszegi Katalinnak
Bori, dr. Kálmán Miklósnak és
Koczó Renátának Richárd, Balázs Zoltánnak és Gábor Szilviának Loránd,Ercsi Norbertnek és
Sabo Csillának Anita, Révész Ján o s n a k é s D o h á r Ildikónak Ani-

ta, Gémes Tibor Péternek és
Szűcs Ibolya Erikának Szabolcs,
Csorna Józsefnek és Veszelka
Anikónak Adrienn, Gauder Attilának és Mohácsi Mónikának
Kata, Győri Imrének és Fancsik
Gabriellának Imre, Dobó Andrásnak és Fehér Andreának Dominik, Laczi Mihálynak és Fi-
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czere Erikának Máté, Tóth Jó^ e f n e k és Kispál Ágnesnek Panna, Lakatos Mihálynak és Devecseri Eszternek Gergely, Vidu
Pálnak és Balázs Gyöngyi Máriának Armand, Radócz Zoltánnak és Kovács Edina Ibolyának
Zoltán Szabolcs, Molnár Zoltánnak és Dudás Emese Máriának Virág Hajnal gyermeke született.
MEGHALT
Márta Ferencné Herceg Julianna,
Ferenczy Ignác Istvánné Török
Valéria Margit, Juhász Imre, Pap
Antal, Bohata István, Szalma János Lajos, Szakái Péter József,
Kálmán Dezsőné Farkas Mária,
Minkó Ferenc, Komáromi Sándor, Tóth Antal, Szaszkó István,
Kis Lászlóné Korsós Erzsébet,
Gion Nándor, Lakatos János
Gusztávné Jankó Erzsébet Ida,
Balogh Béla Józsefné Szabó Éva
Etelka, Lőrincz János, Molnár János, Bárdi Pál, Nagy Árpád Istvánné Balog Irén, Szabó Pál, Botka Lajosné Dömös Lídia Erzsébet, Eszes Ferenc Béla, Vértesi
Gyula, Moldován József, Füzesséry Zoltán Péter, Eilerné Csala
Emese, Mikus Gábor, Kukk Józsefné Bába Piroska, Hegedűs János Miklósné Maier Gizella Irma, Ottlik András, Radics Jánosné Antal Teréz, dr. Barta László
József, Kókay Ferenc, Ábrahám
Antal Pál, Pataki Lajos József,
Boldizsár Ferencné Bakos Katalin, Tóth János, Márki József,
Bartos Istvánné Komlódi Rozália, Szakáll Antalné Varró Mária
Julisnna, Kois Jánosné Katona
Erzsébet, dr. B. Nagy Zoltán, Mityók András István, Molnár Istvánné Papp Ilona, Klimek Jolán,
Bata Ferenc, Kánvási Elemérné
Csepregi Anna, Kocsó Pál, Stein
Sándorné Kiss Irma Julianna,
Szántó Lajos József, Csányi Imréné Karsai Ilona, Körmendi
Sándor, Raffai Jánosné Újvári
Etelka, Gajdács Rita, Szilvás István, Nagy József, Horesnyi Józsefné Pataki Emília, Jó János,
Tandari Istvánné Papdi Mária,
Pusztai István Károlyné Szögi Irma, Sós István, Kákonyi Ferencné Berta-Somogyi Ilona, Török
Istvánné Balog Etelka, Sajtos Péterné Petrucz Katalin Anna, Sisák Mihály, Ördögh Jánosné
Schüszler Klára, Dobó Miklósné
Király Anna, Dóczi Jenőné Szalay Violetta Veronika, Elek
György Ferenc, Nagy János, Márki Lászlóné Csicsel Anna Julianna, Frányó Gyula, Hermecz Lajosné Terhes Julianna, Bénák Istvánné Márki Etelka, Márkus József, Tóth Mihályné Tornai Ilona, Kalmár Lászlóné Lengyel Erzsébet Mária.
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Angolozás Batidán, Erzsébeten, Kútvölgyön, Szikáncson

Orsolya négy iskolája
Szikács, Batida, Erzsébet, Kútvölgy, e négy tanyaközpont iskolájába jár Vásárhelyről angolt
tanítani Dienes Orsolya tanárnő, napról napra. Nemsokára
meglesz a harmadik diplomája.
A hét szinte minden egyes napján m á s u t t tanít angolt Dienes
Orsolya.
„Mindenhová azzal
megyek, amivel lehet. Erzsébetre busszal járok, Kútvölgyre vonattal, Szikáncsra busszal is,
meg vonattal is, de volt már,
hogy biciklivel mentem, Batidára ugyancsak busszal" - halljuk
a tanárnőtől. Fölhívja a figyelmet: igaz, a legtöbb településre
ő jár át az iskolából, ám két-három helyszínre több kollégája is
utazik. Milyen a közlekedés?
Hát... „Reggel még elfogadható,
de visszajutni Vásárhelyre annál nehezebb. Különösen Erzsébetről: onnan, az „egy órási"
busz után háromnegyed négykor megy a következő. Persze,
ilyenkor is hasznosan töltöm az
időt; szakkörön például, mert
azt is tartok, szintén angolból,
legalább több anyagot tudunk
átvenni" - halljuk a tanárnőtől
a liatidai iskolában (éppen ott sikerült utolérnünk).
Mellesleg nem szabad azt hinni - folytatja - , hogy a külterület
az külterület, s minden iskola
egyforma. Nagyon is különböznek egymástól a gondok és örömök. Kútvölgyön például alsó tagozatos kisdiákokat vezet be az
angol nyelv rejtelmeibe a tanárnő, a kicsik roppant lelkesek,
Szikáncson pedig már több év
óta figyelemmel kísérheti a gyerekek fejlődését. Dienes Orsolya
kilenc esztendeje tanít a szikáncsi
központú
Külterületi
AMK-ban - ehhez az intézményhez tartozik a másik három,
szintén Vásárhely vonzáskörzetéhez tartozó kistelepülés iskolája is - ; tanítónőként kezdve pá-

Dienes Orsolya angoltanárnő a hét szinte minden napján máshol tart órát.
lyafutását. Miután elvégezte a tanítóképzőt Nyíregyházán, ide jelentkezett, a külterületibe. Erzsébeten épp volt állás, oda vették
föl, aztán Szikáncsra került. Angolt azután kezdett tanítani, miután levelezőn elvégezte a szegedi tanárképző angol szakát. Tavaly óta tanít angolt mind a négy
külterületi iskolába.
Az utazás sok pluszenergiát
igényel a pedagógustól a tanításon túlmenően, á m Dienes Orsolyának mindez n e m elég:

egyetemet végez, szintén angol
szakon; szakdolgozata már jórészt el is készült. Témája önálló kutatást igényelt, lévén, hogy
erről soha, senki nem publikált
összefoglaló munkát, csak korabeli tudósítások jelentek meg az
egykori esemény kapcsán: egy
1928-béli Kossuth-zarándoklat
történetét dolgozza föl a fiatal
pedagógus. Ekkor ötszáz fős csoport m e n t Amerikába, részint a
New York-i Kossuth-szobor avatásával kapcsolatban, részint

Több mint negyven éven át vendéglátózott, a legnagyobb magyar művészek visszajártak éttermébe. A vásárhelyi Kispál
László három éve azonban kilépett a sörcsapolás és étlap-összeállítás világából, és ma
már egy bioboltot vezet.
Kereskedő szeretett volna lenni,
de csak felszolgálónak vették fel,
ekkor viszont a vásárhelyi Kispál

László kedvet kapott a szakmához, és a fővárosi vendéglátó-ipari technikumot is elvégezte. Közben egy gyorsétteremben kezdett
dolgozni, ahol főnökei nem jósoltak hosszú karriert neki.
Hamarosan azonban egy pesti
szálloda első osztályú éttermében kapott állást, ahol étlapíróként töltötte a napokat. Mint
mondja, ez komoly felelősség és
irigyelt lehetőség volt akkoriban,

az ötvenes évek végén, amikor az
éttermek
még
mindennap
más-más étlappal lepték meg a
vendégeket. S innen már egyenes
út vezetett az úgynevezett nagyválogatottba, amelynek tagjai az
ország illusztris vendégeit látják
el étellel-itallal. így történhetett,
hogy Kispál László - többek közt
- az iráni sahot és Hruscsovot is
kiszolgálta.
A pesti karrier tehát magasan

MENYHÉRT U. 1. TELEFON: ( 6 2 ) 4 2 5 - 4 2 5

Érvényes: 2002. március 18-tól
BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
CIB Classlc betét

S0ER-1MR
IMR-SMR
SMR-10MR
lOMFttetet
UUMNkM EvaakamK*) EB KM Eves kamat (%) EBKM Éves kantai (V EBKM Eves kamat (%) EBKM
6,750
6,750
6,500
6,500

(6,84)
(6,84)
(6,59)
(6,59)

6,800
6,800
6,550
6,550

(6,89)
(6,89)
(6,64)
(6,64)

6,900
6,900
6,650
6,650

(7,00)
(7,00)
(6,74)
(6,74)

7,050
7,050
6,800
6,800

(7,15)
(7,15)
(6,89)
(6,89)

Sevos kamat

Éves kamat (%)

0 - 50 e Ft-ig
50e Ft - 2M Ft
2M Ft felett

2,000
4,500
7,000

2,05
4,66
7,33

KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ft)

LakMettkie

1 hó
3 hó
6 hó
12 hó

Eves

kamat (%)

6,850
6,850
6,600
6,600

HITELEK
Magánszemélyek részére

EBKM

EHM*

6,85
6,85
6,60
6,60

C I B Személyi k ö l c s ö n
~
3M Ft-ig
20,99 vagy 23,99
3M Ft lelett
17,99 vagy 20,99
éves lutamidóte
kamatláb mértéke
a jóváhagyott hitel ósszegátü és az adósminősítés etedményétóltűgg

THM: 20,02-39.15%, 1-5

A

Ingatlanfedezet mellett nyújtott
- lakáscélú hitel kamata

12,99%

- egyéb célú hitel kamata

15,99 %

THM: 18.11 - 22,12%, 1 -10 éves lutamidóte
C I B Otthonteremtő hitel
t éves kamatperiódus

5,75 %

5 éves kamatperiódus

4.50 %

C I B Ü| Otthon hitel

2,99%

' Az EHM kamatai az éves kamattal
megegyezőek.

CIB^0640242212

ívelhetett volna tovább felfelé, ha
a felszolgálót nem csábítják viszsza Vásárhelyre. Kispál László
huszonhét évesen kezdte vezetni
a Bandula nevű éttermet - tizenhárom éven át volt főnök, árubeszerző, csapos és felszolgáló egy
személyben.
Akkor jött a nagy ötlet: a Balatonon lehet gyorsan meggazdagodni! Zamárdiban az övé lehetett volna az első melegkonyhás
étterem, ha egyik kollégája n e m
húzza keresztül számításait. Kispál úr ekkor dühében felcsapott
pecsenyesütőnek, és lakókocsijával vásárokra járt. Ez az időszak
azonban nem tartott sokáig, hamarosan ugyanis megunta a cigányéletet, és a Sport vendéglőbe
fektette pénzét. A legnagyobb
szakmai siker azonban csak ezután következett: Vásárhely leghíresebb éttermének, a Bagolyvárnak az elindítása.
A vendéglátóhely olyannyira
bejött, hogy Sinkovits Imre, Kovács Kati, és Antal Imre is itt vacsoráztak, ha a városban jártak.
Ez utóbbi művész egyszer megfogadta, többé nem jön a Bagolyvárba, mert ott megsértették azzal,
hogy megkérték: ne dohányozzon. Egy hónap múlva azonban
már újra az étteremben ebédelt.
Kispál László három évvel ezelőtt hagyott fel a vendéglátással.
Mint mondja, negyvennégy éven
át „mérgezte" az embereket.
Most szeretné ezt jóvátenni,
ezért egy bioboltot nyitott, ahol
reformélelmiszereket, gyógyteákat és pí-vizet árul.

Leiirat ette visszavitt eseMe a kam
t tndenkon CIB Classtc Magánszámla atsi kamatsáviáva! megegyezi.
a am
CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50eFt)

F.CS.

Kispál László, aki az iráni sahot
és Hruscsovot is kiszolgálta

6 8 0 0 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. 15. TELEFON: ( 6 2 ) 2 4 6 - 9 1 1

1 hó
3 hó
6 hó
12 hó

politikai küldetéssel. „Elsősorban korabeli újságcikkekből tájékozódom, forrásokhoz, azaz
egykori újságcikkekhez, többek
közt az Országos Széchényi
Könyvtártól,
s
a
Somogyi-könyvtárból jutva" - m o n d j a
a tanárnő. Siet haza, Vásárhelyre, hisz még föl kell készülnie a
holnapi órákra. És n e m keveri
össze a járműveket: Kútvölgyre
n e m akar busszal eljutni, Batidára pedig vonattal.

A híres magyar művészek visszajártak az éttermébe

6 7 2 2 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: ( 6 2 ) 5 5 4 - 9 1 0

CIB

Fotó: Tésik Attila

Kispál László „szeretne mindent jóvátenni"

Fotó: Tésik Attila

SZÖGI ANDREA

Sziluett
A

1)1 1 M A G V A K O R S / . A G

1 S

A

D É L 1V I L Á G

M M

ÍJ KII

11

N Ő KN I

I< •

SZERKESZTI

A nyújtott orrú cipők korszakának vége - egyelőre

Az őszi-téli divatszín a fekete, a
vörösesbarna, a barna és ezek árnyalatai. Ez alól talán csak a pulcsik lesznek kivételek. A sláger a
hatalmas, XXL-cs, színek sokaságában pompázó meleg felső. A
recept pedig igen egyszerű, csupán arra kell odafigyelni, hogy a
kiválasztott pulóver vagy kabát,
aminek anyaga szükségképpen
bőr, szőrme vagy gyapjú, megfelelően nagy legyen, eléggé lógjon
és tarkább legyen, mint egy papagáj. Egy ilyen - szerelésben egészen biztosan ellen tudunk állni
a téli szürkeségnek.
A húszas évek romantikája is
feltűnik a palettán, helyesebben
a kifutókon, így, ha minden igaz,
megjelennek a nőies szabású ruhák, természetesen szaténból és
selyemből, gyöngy díszítésekkel.
A merész vonalvezetésen lesz a
hangsúly. Visszatérnek az egészen mély kivágású blúzok és ingek, a hátat szabadon hagyó ruhácskák, az áttetsző anyagokból
készült kosztümök.

Ha kísért a múlt

kapták pedig már nem nyújtottak, és ismét megjelenik a peremes orrú forma.
A második irányzat az újjászületés. Lényege, hogy természetes
anyagokat, fát és bőrt használ, a,
végcélja pedig az, hogy minden
egyes darabja egyedi és személyre szabott legyen. Formái minden eddig létező technika kombii nációjából születhetnek. Az orrrészek kiszélesednek, esetleg
emelt, peremes változatban is
megjelennek. A sarkak általában
középmagasak. A csizma nemcsak a női divatban, de a férfiak
öltözködésében is megjelenik. A
harmadik,
színházirányzatban
régi ötletek kelnek életre. Egyrészt a századforduló „kán-kán"
stílusa, másrészt a XIX. század
végi Oroszország és a japán dekorációk hatnak rá.

• És még mondja valaki, hogy az őszi kosztüm unalmas viselet! (Stephane Rolland
francia divattervező őszi kollekciójából.)
Öltözetünk egyik fontos eleme
a lábbeli. Ezen a téren is változik a
trend: a kényelemre tevődik át a
hangsúly. A látványos technikai
újdonságok eltűnnek, és helyettük a klasszikus anyagok és formák veszik át a vezető szerepet.
Megjelennek a folklórelemek is,
anélkül hogy határozott etnikai

karaktert mutatnának. Az idei
őszi-téli lábbelidivatnak három
irányzata van. Az első a fekete. Erre az irányzatra a játékos felületek
és díszítések jellemzőek, illetve a
különböző anyagok kombinálása.
Ugyanígy jellemző a fekete más
színekkel történő társítása, a játék a különböző hatásokkal. A

GIZELLA

HÍMNEM-NŐNEM

A divatban örök a nyár
ÉVSZAKVÁLTÁSKOR MINDEN HÖLGY
GONDTERHELTEN A TAVALYI RUHATÁRÁT VIZSGÁUA ARRA GONDOLVA, HOGY AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI
ŐSZI KIS KOSZTÜMBEN VAGY KABÁTBAN AZ IDÉN IS ELÉG DIVATOS
LESZ-E. DIVATMUSTRÁNKBAN A
GYENGÉBB NEM KÉPVISELŐINEK
KÍVÁNUNK SEGÍTSÉGÉRE LENNI A
RUHAVÁLASZTÁSBAN ÉS SMINKKÉSZÍTÉSBEN...

LÉVAI

A nyári csillogás az őszi-téli
sminkre is jellemző. A színek nem
változnak, csak mélyülnek. A vadszilva összes árnyalata divatos
lesz, de a padlizsán, a fukszia, az
arany és a lángoló vörös is a trend
része. Az idei trend erőteljes szájfestékei drámai hatásúak, színei a
meggyvörös, a lángoló vörös, a lila
vagy a bordó. Éhhez már nem illik
az agyonfestett szem, mert durvává válhat a smink. A tűzpiros rúzshoz használjunk arany, halványsárgás szemhéjport, éppen csak finoman eloszlatva, vagy egyszerűen csak spirállal fessük ki szempillánkat. A nappali smink natúr árnyalatú, arannyal, bronzzal, barnás árnyalatokkal.

A Hosszúhajú veszedelem című Gárdonyi-műben agglegények
beszélik el egymásnak, miért maradtak pár nélkül a világban. Az
egyik történetben Pali, a megfáradt férj panaszkodik házasságáról, ami az első három nap maga volt a mennyország, majd azonban az asszonyka érdeklődni kezdett az előző szerelmekről. Amikor kiderül, hogy Pali bizony nem élt klastromi életet legénykorában, Jolán jeleneteket rendez, és a szerelem a drámai feszültség
alatt elpárolog. A múlt iránt érzett féltékenység azonban nem
csak a századelőn döntött romba kapcsolatokat. Manapság is sokan vannak, akik nem bírják megemészteni, hogy szerelmük tárgyát előzőleg más is birtokolta. A férfitársadalom képviselői ifjúkorban buzgó hévvel keresik az igazit, azt a nőt, akinek majd
őszintén kimondhatják a holtomiglan-holtodiglant. Természetesen vannak, akik csak trófeákat gyűjtenek nősülési szándéktól
mentesen, ám mindkét csoportról elmondható, hogy az évek során nem egy lánynak esküdnek vagy hazudnak szerelmet, ami a
komolyabb jelölteket sok esetben bosszantja. A múlt szerelmi afférjait nem mindenki tudja könnyűszerrel megbocsátani. Megelevenedik agyban a kép, hogy a szerelmetes férfi épp azt a másikat öleli, csókolja, ami pont elég ahhoz, hogy felkorbácsolja az indulatokat. A kíváncsi nő imád kérdezni, a múltban vájkálni, ám
ezzel csak a saját vérnyomását emeli. A régi kapcsolatokról oly
nehéz elhinni, hogy bekerültek már a süllyesztőbe, és érzelmileg
nincs hatásuk, ezért a nők jelentős része valamilyen szinten féltékeny partnere előző barátnőire.
Beszélgetések során akaratlanul is elszólja magát az ember, és
mindenféle rossz szándék nélkül felemlegeti a volt partnert, vagy
csak elmesél egy vele kapcsolatos sztorit, élményt, amit együtt éltek át. Az új barátnőnek ez nem biztos, hogy ártatlan anekdotaként csapódik le a tudatában, és látatlanban versenyezni próbál
az ex-szel. Ha például a régi barátnőről elhangzik, hogy istenien
főzött, akkor az új oldalborda egy héten belül megpróbálkozik
összerittyenteni valami ínyencfalatot, ami túlmutat a tojásomlett bonyolultsági fokán.
Egyes nők struccpolitikát folytatnak, és egy szót sem akarnak
hallani a volt szeretőkről, szerelmekről, és így eltompítják háborgó lelkük zaját. Mások Hercule Poirot-t lepipálva faggatják ki észrevétlenül szívük választottját, csak hogy puzzle-szerűen kirakhassák a régi viszony minden részletét. Persze vannak olyanok is,
akik direkt módszert választanak az exkapcsolatok feltérképezésére, és keresnek, kutatnak, faggatóznak amíg a másik meg nem
unja, és ebből kifolyólag ők is csak egy fejezet lesznek a férfi szerelmi nagykönyvében. Más kérdés, hogy az utolsó fejezet-e.

P.K.

Mikor kell munkahelyet változtatni?
mények egy olyan kapcsolat felbontására, amelyet egykor oly ígéretesnek láttunk.
„Jaj ne, már megint kezdődik" érzéssel ébred minden reggel.
Úgy érzi, semmire sem tartják a munkáját, mert se jót, se rosszat nem mondtak már jó ideje.
Úgy bánnak önnel, mint egy darab
bútorral.
t Lemaradt a korosztályának átlagát elrokat. Inkább korán, mint későn.
Ne azt nézzük egy munkahely változ- érők mögött.
tatásánál, hogy az életrajzunkban az
A feladat nem kíván 100 százalékos
majd hogy mutat. Inkább vesszen oda energiabefektetést, és ez zavarja önt.
három hónap, mint egy év. Ha egy válla- (•>. Túl keveset kell kiadnia magából a
latnál a dolgok úgy mennek, ahogy az az feladat elvégzéséhez, s ezt nem szereti.
ün értékrendjének megfelel, akkor jó
A főnöke rájött, hogy ön sokkal tehethelyre került. Ha nem tud azonosulni a ségesebb, mint ő, s ezért elnyomja, alávállalat fő céljaival s módszereivel, ak- aknázza az ön előrejutását.
kor jobb, ha elmegy, mielőtt még az ön- Beszélgetés közben rájön, hogy nem
bizalma meginogna.
szívesen beszél a munkájáról.
: 9 . A főnökének csökkent a befolyása, s
Mikor ne lépjünk le?
Ne mondjunk fel egyből egy nyári vagy ezáltal már nem tudja támogatni az ön
egy karácsonyi szünet után. A távollét előbbre jutását sem.
Kevesebb f i z e t é s e m e l é s t kapott,
előtérbe helyezheti azokat a dolgokat,
amiket nem szeretünk, s megszépítve mint a kollégái.
Nem azonos az értékrendje azzal a j
láttatja velünk az esélyeinket. Várjunk
inkább pár hetet, hátha megváltozik a céggel, amelynél dolgozik.
1 2 Csökkent a munkájának fontossága.
véleményünk. Akkor se változtassunk
• Az az osztály, amelynél dolgozik, vemunkahelyet, amikor magánéletünkben valami trauma ért bennünket. Egy szí tett a jelentőségéből.
I i Az ön végzettségére csak korlátozott
új munkahely mindig új elvárásokkal is
állít szembe bennünket, s lehet, hogy mértékben lesz szükség.
zaklatottabb életszakaszban nem tuCsak a hétvégéket és a szabadságot
dunk megfelelni a kihívásoknak. De ne várja.
feledkezzünk meg racionálisan felmérni
I < Alig várja, hogy esetleg egy ismerős
adottságainkat, végzettségünket és hogy felkeresse egy más állásajánlattal, s
ebből mit tudnánk kihozni a legjobb megszabadulhat az itteni nyűgöktől.
esetben. Továbbá azt is mérlegelni kell,
I Nem is emlékszik már arra, mikor
hogy a jelenlegi munkahelyünkön belül érezte úgy, hogy fontos dolgot valósított
tényleg nem következhetnek-e be olyan meg a munkájában.
változások, amelyek kedvezően befolyá• Reménykedik még, hogy valaki vagy
solják a mi jövőnket. Segítségül szolgál- valami meg tudja szabadítani a hiányérhat az alább közölt lista annak eldönté- zetétől.
sére, hogy valóban megértek-e a körülÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALERIE
•

HA AZ EMBER ÚGY ÉRZI, HOGY A KORÁBBAN VONZÓ MUNKA MINDENNAPI ROBOTTÁ
KEZD VÁLNI, AKKOR ITT AZ IDEJE, HOGY MÁS MUNKA UTÁN NÉZZEN. A MUNKAPSZICHOLÓGUSOK SZERINT A FELADATKÖRÖK UGYAN RÖGZÍTVE VANNAK A SZERZŐDÉSEKBEN, DE VAN EGY PSZICHÉS ELEM. AMIT HOZZÁ KELL ADNUNK A MUNKÁHOZ, ÉS AMIT
ELVÁRUNK, HOGY CSERÉBE KAPJUNK. AZONBAN NE VÁLTOZTASSUNK MUNKAHELYET,
HA HOSSZABB SZABADSÁGRÓL TÉRÜNK VISSZA VAGY A MAGÁNÉLETÜNKBEN TRAUMA
ÉRT BENNÜNKET!
Sára például beleunt főnöke rigolyáiba, s
úgy gondolta, ő már túl öreg és megfáradt ahhoz, hogy ezt tovább csinálja. Judit kevesellte az anyagi megbecsülését.
Erika gyomra már vasárnap este görcsbe
rándult attól a gondolattól, hogy másnap reggel fel kell vennie a munkát.
Mindenki számára eljön egyszer az a
pillanat, amikor úgy érzi, hogy ideje váltani. De hogy lehet az, hogy amit hóna' pókkal ezelőtt még oly szívesen csináltunk, az mára már nyűggé vált? A munkapszichológusok szerint a feladatkörök
ugyan rögzítve vannak a szerződésekben, de van egy pszichés elem, amit hozzá kell adnunk a munkához, s amit cl
várunk, hogy cserébe kapjunk. Ágnes
például egy ambiciózus kereskedelmi
vezető volt, aki sokat akart elérni, de fél
évig semmiféle visszajelzést sem kapott
a munkájáról. Akkor úgy érezte, itt az
ideje, hogy szedje a sátorfáját. Klára friss
munkaerőként kezdte egy könyvelő irodában és pár hónap múlva rá kellett jönnie, hogy ő a legképzettebb, a legokosabb. így hát ő is búcsút mondott, hogy
olyan helyre kerülhessen, ahol még fejlődhet. Helga egy hosszabb külföldi képviselet után került vissza a vállalat központjába, ahol hamar meghallotta, hogy
mostanában nem mennek jól a cég
ügyei, előléptetésre, fizetésemelésre kár
is gondolni. A vállalat új vezetést kapott, s ők új arcokat akartak. Rögtön felmérte, hogy neki itt nem osztanak babé-

Halló! Munkaközvetítő?
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I Aerob sportmozgást ajánlunk az intenzív

SZTARKOKTEL

Superman egyszer
újra járhat

Superman emlékezetes alakítója, Christopher Reeve, aki egy hét
évvel ezelőtti balesete során lebénult, újra képes mozgatni valamennyire a kezét és a lábát - mondta kedden Maggie Goldberg, a
Christopher Reeves Paralysis Foundation szóvivője. Reeve-nek hét
évvel ezelőtt lovaglás közben sérült meg a gerincoszlopa és a színész mindeddig magatehetetlenül viselte a sorscsapást. Most újra
tudja mozgatni a jobb kézfejét, a bal kezén lévő ujjait és a bal lábát.
A színész testi javulása annak a három éve megkezdett terápiának
köszönhető, melyet dr. John McDonald vezetett. McDonald a St.
Louisban található Washington University School of Medicine-nek
a gerincsérülésekkel foglalkozó programjának az orvosigazgatója.
Mint azt a professzor a People magazinnak elmondta, Reeve ilyen
hirtelen javulására nem is számítottak, de ez annak lehet a jele,
hogy a színészben iszonyú nagy energiák feszülnek, és hiszi, hogy
egyszer megvalósíthatja álmát és újra járhat. Reeve számára, aki
most lesz 50 éves, az a legfontosabb, hogy végre érezheti, ha a csa :
ládtagjai átölelik. - Érezni a legkisebb érintést is - ez az igazi ajándék. Az az igazság, hogy attól, hogy a tested nem működik úgy,
ahogy szokott, attól még a szíved, lelked és szellemed ugyanolyanok maradnak - mondta a színész a People magazinnak.

Júlia súlyos beteg
A Star című amerikai bulvármagazin szerint lulia Roberts vérét
különös betegség támadta meg,
amely akár halálos kimenetelű is
lehet, amennyiben a frissen házasodott színésznő teherbe esik.
Danny Moder alig pár nappal július 4-i esküvőjük után zavaró
kék és fekete foltokat vett észre
lulia bőrén. A pár barátai a magazinnak elmondták, hogy Roberts nagyon megijedt, mivel
egyébként
is
fáradékonynak
érezte magát, a bőrén pedig
könnyen jelentek meg zúzódások, ezért azonnal orvoshoz fordult. Jelen pillanatban úgy tűnik,
hogy Roberts az ITP (Immuné
Thrombocytopenic Purpura) nevű igen ritka betegségben szenved, amely elpusztítja a vérlemezkéket a vérben és ezzel vérzékenységet okoz. Ez azt jelenti,
hogy a régóta gyerekről álmodozó színésznő számára a terhesség
akár végzetes is lehet. Az orvos
egyébként rendkívüli óvatosságra intette Erin Brockovich megformálóját, mivel nemcsak a terhesség, de egy közönséges nátha,
illetve a stressz is kihozhatja a
betegséget. A barátok ez alapján
úgy vélik, hogy Júlia bajának kialakulásához
hozzájárulhatott
Danny exfelesége, Vera is, aki
miatt rengeteget idegeskedett a
színésznő.

zsírégetéshez

Gurulni a szálkás test felé
HA SZERETNE KARCSÚN ÁLLNI A
KARÁCSONYFA ALATT, MOST KEZDJEN EDZENI! AHHOZ, HOGY A SZERVEZETÜNKET RÁKÉNYSZERÍTSÜK
ARRA, HOGY ZSÍRRAKTÁRAIBÓL
FEDEZZE A MOZGÁSHOZ SZÜKSÉGES ENERGIÁT, ELŐSZÖR IS AEROB
SPORTOT KELL VÁLASZTANUNK,
ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK EBBEN SEGÍT!
Aerob sportmozgás esetén az
energialeadás oxigén jelenlétében történik. Ilyenkor a légzéssel felvett oxigén eljut az izomsejtekhez, segíti őket a mozgás
kivitelezésében. Ez felgyorsult
pulzusszámmal és szaporább
légzéssel jár, azonban a lélegzetvétel még nem kapkodó. A zsírraktárak a szervezet legfontosabb
energiaraktárai, amelyeket csak
végszükségben mozgósít, amikor
már minden más energiaszolgáltató csatorna kiapadt. Amíg csak
lehet, a vérben lévő glükózt szőlőcukrot - és az izmokban és
májban tárolódó glikogént fogja
mozgósítani a szervezet. Csak
kb. 30 percnyi közepesen intenzív mozgás elteltével kezd a zsírszövet felé kacsintgatni. Ilyenkor
alacsony a vércukorszint, így a
testnek újabb energiaszolgáltató
után kell néznie. Ekkor kezdi
meg a zsírszövetek redukálását.
Tehát folyamatosan mozgásban
kell maradnunk jóval több mint
30 percig, innen pedig már csak a
saját kitartásunkon múlik, hogy
mennyi zsírt égetünk. Ragaszkodjunk a minimálisan 60 percnyi légszomjmentes, intenzív
mozgáshoz! Egy igazi zsírégető
edzés - de ehhez már edzettség is
kell - két órát is eltart! Az eredmény így persze nem marad el.
A

zsírégetés

legegyszerűbb

•

A SZ0TE Testkultúraszalonban kerekeznek a hölgyek. (Fotó: Karnok Csaba)

módja a kocogás. Aki kezdő, füvön, földúton vagy futógépen
gyakorolhatja az első tízperceket.
A rugalmas felület védi az ízületeket.
Az edzőterem szerelmeseinek
a legkiválóbb edzés az aerobik.
Ha felszökik a pulzusa - és ezzel
a lélegzetvétele is - , csökkentse a
kármozgást, koncentráljon a
könnyed lábmunkára, vagy gyalogoljon helyben, amíg „lecsillapodik" a szíve!
A biciklizés minden korban,
minden súlycsoportban abszolút
győztes zsírégető, állóképességi
sport. Nézzünk ki a térképen egy
célpontot, és biciklizzük át a délutánt!
Hasznos az úszás, de nem a

fejkitartásos mellúszás! Szüksége lesz még egy pár évig a nyakára, ezért ússzon háton, váltogassa gyorssal vagy a kedvenc úszásnemével! Ne feledkezzék meg az
időről: a sikerhez legalább 1 órát
kell folyamatosan úsznia!
A power walking - avagy dinamikus
karmunkával
végzett
gyors
gyaloglás
nehezíthető
csukló- és bokasúlyokkal, kis kézi súlyzók cipelésével vagy nehéz
hátizsákkal a háton. Hallgasson
közben motiváló zenei mixet, ha
pedig a sík terep unalmas, akkor
irány a hegy! A túrázásban az a
jó, hogy hegyet mászni például
csak több órán át lehet. Ha függőségben van a fitnesztermi taposástól, sebaj! Szerencsére ir-

galmatlan sok kalóriát éget el,
csak legyen elég kitartó. Hogy
meglegyen a szükséges idő, váltogassa egy másik cardiogéppel!
Ha unjuk a konstans futást, taposást, biciklizést, kapjuk le derekunkról az ugrókötelet, és hajrá! Csak a légszomjra ügyeljünk.
Állóképességi edzésnek nem lesz
utolsó. Kísérletezzünk a különböző ugrásnemekkel: páros láb,
váltott láb, egylábas és így tovább. N e m csupán szálkás lesz,
de csodálatosan formás feneket
és combokat is kap a rendszeres,
kellően hosszú görkorcsolyaedzésekért cserébe! A védőfelszerelést - fejre, könyökre és térdre
- ne hagyja otthon!
M . S.

Tippek a hosszú,
egyenes hajhoz
A hosszú, egyenes haj rendkívül
nőies megjelenést nyújt, de sajnos gyakran nincs tartása, erőtlenül omlik a vállra, eléggé szomorú látványt eredményezve.
Dániel Romero fodrász tanácsait olvashatjuk, hogyan adjunk tartást h a j u n k n a k , hogyan érjünk el dúsabb hatást.
Dániel Romero csinosította Lorena van Heerde, Spanyolország korábbi szépségkirálynőjének frizuráját.
A hosszú, egyenes frizura teljesen elveszíti tartását, ha zsíros a
haj. Ez ellen zsíros hajra való
samponnal védekezhetünk, amit
fontos, hogy ne dörzsöljünk a fejbőrbe, mert irritálhatja a faggyúmirigyeket, amitől még zsírosab-

Dávid Beckham
gyermekruhái
Bizonyára Dávid Beckham -fiatal
rajongóinak
megelégedésére
szolgál, hogy a sztár gondolt rájuk is, és immáron lehetővé tette, hogy a fiatal korosztály is
olyan öltözékben pompázhasson, mint amilyenekben ő maga
tenné, ha gyerek lehetne újra: a
futballsztár a Marks and Spencer
üzletlánccal karöltve piacra dobott egy egyedi kollekciót, amely
a DB07-es elnevezést viseli, trikókat, kapucnis topokat és bő,
buggyos nadrágokat foglal magába és háromféle színben kaphatóak: fehérben, tengerészkékben
és vörösben. A Marks and Spencer szerint a ruhadarabok azt a
hip-hopszerű stílust mintázzák,
melyet Beckham is szívesen viselne, ha gyerek lenne.

bá válhat a haj. A túl gyakori fésüléstől szintén zsírossá válik a
haj.
A szárításnál úgy állítsuk a
hajszárítót, hogy meleg, de ne
forró levegőt fújjon. A hajat szárítsuk fejünket lehajtva, a haj
növekedésével ellentétes irányban.
A hajfixáló habok használata
szintén dús hatást eredményez, de csak akkor, Fia nem
visszük túlzásba. Ha n e m szeretnénk, hogy h a j u n k elektromossággal telítődjön, használjunk természetes sörtéjű fésűt,
hajkefét.
A dúsabb hatás kedvéért a fésülést, akárcsak a szárítást, lehajtott fejjel végezzük.

'U I /9•
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az infláció
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DUNAFERR
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íme egy megtakarítási forma, melynek kamata követi,
sőt, meghaladja az inflációt. Érthető tehát, ha szívesen
gondol az Ertékőr betétre, hiszen a piaci átlagnál magasabb kamatozással és valós hozammal számolhat.
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A VAILLANT és a TV2

akciója

keretében a D-ÉG Thermo Star Kft -nél
vásárolhat V a i l i a n t gázkészülékeket!
Az akció a szeptember végéig megrendelt készülékekre vonatkozik.

DUNAFERR L Ö X - N RADIÁTOROK

Inter-Európa Bank Rt.
X iSKMXDOfl.

6 7 2 0 Szeged,
Széchenyi
Te<' 62'4S2 370. 486-240

tér 31a.
fax 62/452-374

2 0 % árengedménnyel

A felsoroltakon kívül cégünknél Európa legtöbb ismert gázkészüléke megtalálható.
Komplett víz-, gáz- és fűtési rendszereket kínálunk korszerű
technológiákkal. A régió legnagyobb épületgépészeti szerelési anyagválasztékával állunk az Önök rendelkezésére, kis- és nagykereskedelmi forgalomban egyaránt. Komplett rendszerek megvásárlása esetén további
kedvezményeket biztosítunk.

.......

Címünk: D-ÉG Thermo Star Kft. - Szeged, Kálvária sgt. 48. Tel.: 62/44-44-88
•

www.ieb.hu

62/44-44-87; Fax: 62/442-899 • Nyitva: H.-P.: 7.30-16.30. Szo.: 8-12-ig
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On meddig szeretne élni í7
••

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat
Fock Saroltával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve
talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé
mondandójukat.
NINCS SZAMARA
ALBÉRLET
Makói olvasónk telefonált - név
és cím a szerkesztőségben
hogy hónapok óta nem talál albérletet a városban. Két gyermekét egyedül nevelő édesanyaként
sorra járta a meghirdetett címeket, de sehol sem adtak ki neki
szobát. Elmondta: kisgyermekekkel egyetlen főbérlő sem fogadja be.

BANYAI ANDREA
egészségügyi
kockázatelbíráló:
- Az attól függ, hogy milyen
egészségügyi és szellemi állapotban kellene leélnem az életem.
Ameddig jó egészségben és megfelelő tudatállapotban vagyok,
addig szívesen élnék. A kiegyensúlyozott, családi háttér is fontos. Ha ezek nincsenek meg,
nem érdemes sokáig élni.

H0R0SZK0P
KOS: Egy barátjától tanácsokat kap
életvitelére vonatkozóan. Érdemes
lenne megfogadni a segítő szándékú szavakat. Egészsége mintha mostanában megrendült volna. Addig változtasson, amíg lehet!
BIKA: Romantikus estét tervezett
®
I mára. Már az apró részletek kialakítása is nagy örömet okoz az ön számára
készülődés közben. Ne feledkezzen meg a
lágy zenéről és a testes vörösborról sem!
IKREK: Lehet, hogy több van a neI vetős álarc mögött, mint gondolná.
Pénzügyeire ügyeljen jobban! Nem szabad
mindig felszínesen kezelni bizonyos ügyeket. A múlton változtatni már nem lehet.
^ ^ RÁK: A meglepetések sorozata éri
^ ^ l ö n t a mai napon. Habár kiejt a kezéből mindent, félretárcsázza a telefont,
ennek ellenére csupa jó dolog fog történni
önnel. Megérkezik a várva várt üzenet.
A J

OROSZLÁN: Rend a lelke mindeni nek. Ön ezt a napot választotta, hogy
elvégezze a már régóta elhanyagolt házimunkát. Igy legalább gondolatait is el tudja terelni
pár órára a szerelmi ábrándokról.
r

SZŰZ: Az, hogy az emberek mit
mondanak és gondolnak, nem mindig esik egybe. Ne higgyen mézes-mázos ígéreteknek! Győződjön meg a reális esélyekről!
A szerelem kezd újjáéledni szívében.
/ O V MÉRLEG: Annyi minden feltorlów w i d o t t mostanában. Végre közeleg a
hétvége, amikor marad ideje pótolni rengeteg elmaradását. Ha este hívják szórakozni, ne tétovázzon! Megérdemli a felüdülést.
V

SKORPIÓ: Az esti program naIgyon szórakoztatóan alakul, minden felgyülemlett feszültséget kiadhat magából. Ki tudja, talán végre teljesülnek titkos vágyai az egész napi munkálkodás
után.
J k • NYILAS: Ne azon törje a fejét,
T W hogyan kellene megszabadulnia
egy bizonyos személy kellemetlen társaságától, hanem tegye túl magát a találkozáson, és végre megszabadul egy nyomasztó tehertől!
IBAK: Ne kezdjenek ma nagytakarításba, mert frusztrált és rosszkedvű lesz. Ráér majd a hétvégén porszívózni és ablakot pucolni. Inkább pihenjenek
és kapcsolódjanak ki, a rendrakás várhat!
^ T f r VÍZÖNTŐ: Amikor megkérte egy
t B I ! barátját, hogy segítsen, nem gondolt arra, hogy cserébe nagy árat kell fizetnie. Tudassa vele, hogy minden segítő
szándéka ellenére sem tud többet nyújtani!
J HALAK: Továbbra is nagy örömök
relébe néz, készüljön fel testileg-lelkilég! Ne feledje a kötelezettségeit, befizetni
a-szómláit, és főleg ne felejtsen efmaximá
lis teljesítményt nyújtani a munkahelyén!

KARACSONYI KATALIN
egyetemi
hallgató.
- Sokáig! Minél tovább, annál
jobb. Azt, hogy pontosan, szám
szerint meddig, azt nem tudom
megmondani. Csak kiegyensúlyozott és egészséges legyen ez a
hosszú élet. Vegye körül az embert a család szeretete, legyen jó
munkája. Addig éljek, amíg a betegségek elkerülnek.

M

ANDODYNE PAL OLGA
könyvtáros:
- Jó lenne addig élni, ameddig
mindazokat a dolgokat megkapn á m az élettől, amelyekre nagyon
várok. Szeretném megélni, hogy a
kis unokám, aki most kilenc és fél
éves, leérettségizzen és lediplomázzon. Nagyon szeretném azt is
megélni, hogy az emberek békességben éljenek a Földön.

SÍPOS LASZLO
fizikus:
- Amilyen világ ma körülvesz
bennünket, csak 30 évig. Nem jó
irányba haladnak a dolgok. Egyre
több a terror és az erőszak is. Ám
ha valamivel jobb lenne a világ és
az emberek élete, akkor tovább
is. Igaz, bármennyire megjavulnának a körülmények, akkor is
csak legfeljebb 100 évig élnék.

POSTABONTÁS

A Macskássy-ellenes tiltakozások folytatódnak
Szeptember 7-i számunkban jelent meg Az én kezem szűz marad című írásunk, melyben Macskássy
Izolda festőművész, a szegedi Szerette Városunkért Egyesület tiszteletbeli elnöke vall politikai nézeteiről, a közéleti személyekhez fűződő viszonyáA jobboldali, polgári értékrendű tábor nevében felháborodásunkat fejezzük ki Macskássy
Izolda festő- és grafikusművésznek az újságban nemrég
megjelent gondolataival, nyilatkozataival szemben. Hiába
ért véget a választás (igaz, jön
még egy), hiába szenvedett vereséget a jobboldal és Orbán
Viktor, a támadások tovább
folytatódnak. Sajnos a művésznő is beszállt a támadássorozatba, és Orbán Viktort személyében becsmérelte. A vele való
kézfogás háromszori elmaradása felett érzett mostani öröme
azt tudatja az olvasóval, hogy
itt valami titok van, amit csak
ő ismer, s ami miatt Orbán Viktor n e m „tiszta" ember. Tiltakozunk ez ellen!
Nem világos, hogy Macskássy
Izolda a jobboldali értékrendet
cseréli-e föl a baloldalival, a szocialistával, vagy csak egyes jobboldali politikusokban csalódott,
akik „elárulták" őt? Ki, mivel és
hogyan - erről nem mond semmit. Ugyan említ anyagi átveréseket. Ez kellemetlen. Talán
Medgyessy Péterék majd nem
tesznek ilyet...
Medgyessy
Pétert
dicsőíti
Macskássy Izolda. Aki a diktatúra első embereinek egyiké volt.

ról is. A művésznő kijelentései megütközést váltottak ki több olvasónkból. Keddi számunkban egyes
civil szervezetek egyenest a Macskássy-alkotások
bojkottjára szólítottak fel. Azóta újabb tiltakozó levelek érkeztek szerkesztőségünkbe.

Az nem számít, hogy ez a diktatúra sok tízezer embert megnyomorított, ővelük nem törődünk,
az 56-osok meg nem is élnek
már, kihalnak, ugye? Persze lehetne megbánást tanúsítani,
szembehelyezkedni a múlttal, és
akkor nincs semmi baj, akkor lehetne tiszta lappal indulni, de
Medgyessy Péter nem teszi ezt.
Fura az a meglátás, hogy „elegáns úriember" módjára reagált
a „piszkálódásokra". Macskássy
Izoldának a mondandójából kitűnik, hogy neki nagyon fontos a
tisztaság, a lelki tisztaság. Akkor
hogyan jön ez össze Medgyessy
Péternél, aki cinikusan azt
mondta az szt tiszti múlt kiderülésének első napján, hogy vagy az
az igaz, hogy szigorúan titkos
tiszt volt, és akkor titoktartás kötelezi, nem mondhat semmit,
vagy az van, hogy ezek a dokum e n t u m o k hamisak, és akkor
megint csak nincs mit mondania. Csak másnap jött a beismerés. Emleget „arisztokratákat"
Medgyessy Péter körül. Tudtunkkal ilyen társadalmi réteg
ma már nincs Magyarországon.
Lehetnek az országban pénzemberek,
befolyásos
emberek,
ilyen-olyan hatalommal bíró
emberek, de arisztokraták nem.

Macskássy Izolda azt mondja
magáról, hogy gyakorló római
katolikus. Ha ez így van, akkor
nem kellene „sírig tartó haragot"
tartani senkivel se, ez távol áll a
római katolikus vallástól.
Mondja Macskássy Izolda,
hogy szereti Medgyessy Pétert,
mert „olyan ember ő, aki nem
költözik más fészkébe, amibe valaki már belerondított"! Tiltakozunk ezen beszéd ellen is! Egyébként Orbán Viktor vezetése alatt
jól teljesített az ország, a receszsziós idő ellenére, és növekedett
az ország anyagiakban, lelkiekben, elismertségben. Erősödtünk,
kezdtünk
fellélegezni,
kezdtünk hinni abban, hogy nem
vagyunk egy utolsó nemzet. És 80 év óta - senki nem tett annyit
a határon túli magyarokért,
mint ő.
Ha Macskássy Izolda Medgyessy Pétert szereti, aki olyan
szép, hogy négy év kormányzás
túl kevés belőle, ám tegye! De azt
ne tegye, hogy a sokunk által több millió ember által - szeretett és tisztelt Orbán Viktort személyében becsmérli, rágalmazza, besározza! Tiltakozunk ez ellen!
HAJRÁ MAGYAROK POLGÁRI
SZÖVETSÉG
SZEGED

Van, akinek ez így nem tetszik
Macskássy Izolda nagy híve az aranyos, szép férfiembereknek. Harminc soron keresztül zeng dicshimnuszt Medgyessy Péterről, aki talán szász, talán magyar, talán r o m á n . M i n d e n e s e t r e ö t arisz-

tokrata támogatja. Úgy vélem: Erdélyben születni
nem érdem, ám ott maradni igen. Számtalan erdélyi magyar átjött, tehetségesek, a helyüket megállják, de van sok hitvány is, akik tőkét kovácsolnak
származásukból. Szerintem Medgyessy fizetett besúgó volt, aki szinte lezseren, előbb mérlegelve vállalta ezt a megbízást. Ö n szerint Medgyessy na-

gyon szép férfiember, én azonban úgy látom, hogy
egy fáradt, fonnyadt arcú egyén.
Orbán Viktornak az ön kézfogása úgy vélem,
nem hiányzott, hiszen így legalább mentesült az ön
festékes kezétől. Remélem, Gyulay Endre püspök
úr ezután nem fog kezet önnel. Medgyessy Oroszországba készül. N e m tudom, hogy ott majd hogyan fogadják, hiszen állítása szerint szigorúan titkos tisztként a szovjetek ellen védte a magyarok
ügyét.
BUDAI SAROLTA, MAKÓ

A nagylány tegye a dolgát!i
A művésznő katolikusnak vallja
magát, bár az MSZP-s miniszterelnök az emberideálja. Az, hogy
önnek tetszik Medgyessy Péter
mint férfi, magánügy. Azonban
ne feledje el, hogy a szépség nem
mindig párosul a jósággal és igazságossággal.
Araennyiben valóban katolikusnak tartja magát, akkor tud-

nia kellene, hogy a papok a szószéket az emberi lelkiismeret jóra
irányuló felébresztésére használják. Őket nem lehet ígérgetésekkel megvenni, mert ellentétben
önnel, megvan az értékrendjük.
Arra pedig, hogy Orbán Viktorral
nem fogott kezet, ne legyen büszke, mert egy keresztény ember (ha
igazán az) az ellenségével is kezet

fog! Szerintem ez a nyilatkozat
egy felnőtt művésztől igen gyermekded gesztus volt. Amennyiben ön azt javasolja az egyháznak,
hogy ne politizáljon, én azt javaslom önnek: fesse a képeit és süssön-főzzön politizálás helyett. Ön
is nagylány már, tegye a maga dolgát! • V - .
,
R. Z.-NÉ, SZEGED

SOK IS, KEVÉS IS
Az elsősöknek sok, a nyolcadikosoknak kevés az iskolai menzán
osztott étel - panaszolta pedagógus olvasónk, aki maga is „szenvedője" a közétkeztetésnek. A
480-487-ről telefonáló tanárnő
szerint sokszor az ételek minősége is kifogásolható, és nincs
arányban az egyre növekvő árakkal.
KILÓG
AVEZETÉK
Az- Ipoly sori Matáv-játszótér
egyik kandeláberének aljából vezetékek lógnak ki - hívta fel a figyelmet egy aggódó szülő. A
30/326-5885-ről telefonáló olvasónk szerint feltehetően áram
van a vezetékekben, amelyek így
balesetveszélyesek,
különösen

azért, mert a közelben szinte
egész nap gyermekek játszanak.
Kecse-Nagy Sándor, a Démász
kommunikációs vezetője elmondta: a kandeláber hibáját
még kedden elhárították.
NEM ENGEDHETŐ MEG
Különösen szigorúan kellene elítélnie a bíróságnak azt a munkaadót, aki megveri az alkalmazottját, telefonált olvasónk a
múlt héten megjelent írásunkkal
kapcsolatban, amelyben hírt adtunk róla: egy biztonsági cég vezetője orrát törte egy próbaidős
munkavállalójának.
Olvasónk
úgy véli, semmilyen kifogás, még
ha igaza van is, nem mentesítheti az erőszakoskodó embert egy
ilyen cselekedet következményei
alól.
NAGY A ZAJ
Vajon meddig tart még az Ady téri építkezés zaja? - kérdezi Horváth Krisztina olvasónk. Telefonálónk szerint a környéken lakók számára lassan már elviselhetetlenek a folyamatos munkavégzés okozta kellemetlenségek.

PANNON GSM
Az é l v o n a l .

E-MAIL ÜZENET
Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a
következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu.
NEM CSAK A PÓLÓSOKÉ!
Örülünk a szegedi pólósok aktivitásának, ambiciózus programjainak, és valóban nagyon kellene Szegednek újabb sportuszoda
(pl. erre jó lehetne a Makkosházi

körúti telek, amit áruházépítésre
akarnak pazarolni képviselőink),
de amíg ez az egy van, addig tűrhetetlen, hogy pólózás címén pár
tucat szegedi(?) az egész hétvégére kisajátítja magának a sportuszodát, a lakosság meg oda mehet, ahova csak akar...
PAPP LÁSZLÓ (PAPPL(ó)DEMASZ.HU)

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
SINKO KRISTÓF
Szeptember 18., 6 óra 35 perc, 3510 g. Sz.:
Szűcs Helga Renáta és Sinkó Péter (Szeged).
BERECZ DORINA
Szeptember 18., 8 óra 40 perc, 5200 g. Sz.:
Kósa Zsuzsanna Gizella és Berecz Bálint
(Ópusztaszer).
TÓTH KAMILLA
Szeptember 17., 17 óra 15 perc, 3470 g.
Sz.: Tari Márta és Tóth Tibor (Forráskút).
VÁSÁRHELY
KISS BOGLÁRKA VIRÁG
Szeptember 17., 13 óra 5 perc, 3630 g. Sz.:
Varga Éva és Kiss József (Hódmezővásárhely).
MOLNÁR NATÁLIA ROBERTA
Szeptember 18., 6 óra 55 perc, 3090 g. Sz.:
Pinczér Bernadett és Molnár Tibor (Hódmezővásárhely).
FÖLDESI LUCA LUJZA
Szeptember 18., 9 óra 20 perc, 3800 g. Sz.:
Magyar Viktória és Földesi Sándor (Hódmezővásárhely).
BELOPOTOCZKY MÁRK
Szeptember 18., 7 óra 50 perc, 3120 g. Sz.:

Csizmadia Andrea és Belopotoczky Sándor
(Mindszent).
MAKÓ
DÖMÖTÖR ZSOLT
Szeptember 17., 22 óra 20 perc, 2600 g.
Sz.: Dömötör Renáta és Kiss Zsott (Makó).
DANI EDINA
AURÉLIA
Szeptember 18., 1 óra 30 perc, 2600 g. Sz..
Tanti Nadia és Dani Sándor (Kövegy).
BARTÓK DÁVID
Szeptember 18., 4 óra 40 perc, 2400 g. Sz.:
Takács Nóra és Bartók Tamás (Makó).
SZENTES
KOVÁCS NOEL
Szeptember 17., 0 óra 35 perc, 4580 g. Sz..
Pusztai Anita és Kovács József
(Nemesnádudvar).
FODOR VIKTÓRIA
ILDIKÓ
Szeptember 17., 12 óra 8 perc, 2 9 5 0 & Sz.:
Borbás Ildikó és Fodor János (Szentes).
ERDEI NÓRA
Szeptember 17., 13 óra 6 perc, 3840 g. Sz.:
Huszti Éva és Erdei Pál (Szentes).
Gratulálunk!

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

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

CSÜTÖRTÖK. 2002. SZEPTEMBER 19.
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Díj kitüntetettje
imtermékgyár.

SF'üikl

A Nemzeti Minőségi Dl] a hazai
minőségügy „Oscar-díja". Kizárólag azon vállalatok nyerhetik el,
amelyek mindenben megfelelnek
az európai üzleti kiválóság modellnek.

SZEPTEMBER 19-20-21-

Minden fontos területen - legyen
az a vevők kiszolgálásának színvonala, az erőforrások és
folyamatok menedzselése - a tökéletességre való töjrekvést Ismeri el
a díj.
j PHIUPS

Minőségbe csomagolt siker.

A Dunapack Rt. vevői számára
olyan komplex szolgáltatást kíván
nyújtani, amely felöleli a kívánt
csomagolási funkció ellátására
legalkalmasabb, költségtakarékos
és környezetkímélő csomagolás
tervezését, gyártását, a termékhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtását, valamint a csomagolóanyagainkból keletkező hulladékok szakszerű ós környezetkímélő kezelését.

Gépsonka

Becker's dobozos sör

DUNAPACK

Az akció a k

, Duna u. 42. Tel.-. 1-278-8100, Fax: 1-278-8128

• H

Ki gondol ma a jövőre? - A k i b i Z t O S f a

M K B EURÓPA

Félbarna
kenyér

m e g y .

KÖTVÉNY

rugalmas és biztonságos
fix kamatozású és visszaváltható
sorozatok
3 féle, 1 éven belüli futamidő (3, 6, 12 hónap)
a minimum befektethető összeg: 50000 Ft

8,25% kamat* (EHM)
• 2002. szeptember 16-án érvényes kondíciók szerint

Qfol

RUMA

Kertészeti fólia-termékcsalád

IMAK!

•5J--

EUROLAN

Jltmsilk'iil •MtátaciÁwhm
CjhlrnkMnÍMtát/.
íílsvisiikisi
jHatyaíJai&yi teh dU/iikMnipcú
ún&Iklfe
ulkuhníld ntgjilint t>,illíkLl

Megjelenés:

• 2002. SZEPTEMBER 26.

Anyagleadási határidő:

• 2002. SZEPTEMBER 20.
Munkatársunk segítségére lesz:

Nagy Ágnes, 06-30/21 -82-670

-

KÜLSŐ SÁTORFÓLIÁK
BELSŐ SÁTORFÓLIÁK
SILÓFÓLIÁK
KISALAGÚT FÓLIÁK
HYDROKULTÚRÁS FÓLIÁK
TALAJTAKARÓ FÓLIÁK, T Ö M L Ő K
KONTÉNEREK, TASAKOK, ZSÁKOK

2-féle
210-féle
7-féle
54-féle

A FOLIAPLAST Ipari és Kereskedelmi Kft. ( 6795 Bordány, Béke 9/A ) 1991 óta gyárt polietilén extrudálásával számos
felhasználási célnak megfelelő polietilén fólia-termékeket.
Az AGRO-fólia üzletágunk közel 400 féle standard termékválasztéka a legszélesebb vásárlói igényeket is kielégíti.
AGRO-fólia üzletágunk:
- hajtatott zöldségtermesztés,
- virágkertészet és dísznövénytermesztés,
- szabadföldipalánta-előnevelés
során felhasználható fóliatermékek igen széles
kínálatával rendelkezik.

Az AGROFOL-termékek:
• kiváló fényáteresztő képességgel,
- nagy szakítószilárdsággal és
- Jó mechanikai tulajdonsággal, továbbá
- kiváló additivitással - natúr/egy/két/három/négy
komponensű hatóanyag-tartalommal - rendelkeznek.

T e r m é k i s m e r t e t ő n k e t a (62) 588-051* t e l e f o n s z á m o n , v a g y a (62) 5 8 8 - 0 5 6 * k ö z p o n t i f a x o n t ö r t é n ő
igénylés alapján, postai úton m e g k ü l d j ü k .
E-mail: foiiaplast@vnet.hu
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Albérletet kínál
Állást
Autó
Bútor

NŐI ELADÓT

Egészségügy

Érdeklődni:

Építőanyag
Garázs
GépJSrmüvuzetft-képzés
szerszám

Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Könyv
Közlemény
Magánház
Mezőgazdasági szolg.
Növény

70/270-3739.

• A PALLAVICINI Sándor
Általános Iskola Sándorfalva
pályázatot
hirdet
angol
nyelvszakos
tanári
állás
betöltésére
(óraadó). Az
állás betöltésének időpontja:
2002. október 1. Bérezés
kjt. szerint. Érdeklődni megjelenés napjától: 62/572090, 16 h-ig. (15120640)
• BELVÁROSI üzletbe r u házati és cipőeladót keresünk. szakképzettség és
gyakorlat szükséges 0 6 30-9-675-121.
(Szeged)
(15019965)

O k t a t á s t vállal
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Szolgáltatás

• BLUES Kert Étterembe
keresünk szegedi lakhelyű,
lapasztalt, gyakorlattal rendelkező női konyhai k i segítőt. Érdeklődni: 62/432183-as és a 70-298-7164-as telefonszámon. (Sze-

Tanfolyam

g e d ) (15120508)

Téglaépftésű lakás

• BUDAPESTI t á r s a s á g
keres agilis, érettségizett,
saját gépkocsival és mobiltelefonnal rendelkező, helyi
kereskedelmet jól ismerő
munkafársakaf
képviselői
munkakör betöltésére. Vendéglátói ismeret előnyt j e lent! Az önéletrajzon kérjük
megjelölni a pályázott állást
A fényképes önéletrajzokat
az alábbi címre várjuk: 1162
Budapest. János u. 78.
Jelige: •Gasztronómia 2003".

Termény, takarmány
Utazás
Üzlethelyiség

DEBBSEBE1
• SZEGEDEN felújított, kétszobás, főbérlő nélküli lakás
kiadó. 62/211-963,
este,
06-30/9833-420. (15120278)

(15020037)

Állást kínál

• CELLÁRIUM Pizzéria
Szeged, Dr Boross J. u. 5.,
fiatal, gyakorlott felszolgálót
keres. 62/420-162. (15019515)

Gyakorlattal rendelkező,
szakképzett, érettségizett
RUHÁZATI ELADÓT
felveszünk.
Jelentkezés: személyesen,
rövid önéletrajzzal a

s

Conteit-Szeged Kft.

központjában. Szeged, Teréz u. 3.
Telefon 473-845, 473-796.

A F A M I L Y F R 0 S T KFT.

eladó munkatársat
keres
mélyhűtött termékek
gépkocsiról történő
értékesítésére.

• CSŐSZERELŐ munkatársakat keresünk. Érdeklődni:
06-30/289-74-39. (Szeged)
(15019819)

• EGY uj mellékállás Ö n nek, fehérnemük értékesítésével. Kérje katalógusunkat, vagy válasszon alapkollekciónkból! Kereset: 3 0 50.000 Ft/hó. 06-88/442854, 88/325-373. Veszprém
(15019645)

|ó kommunikációs készség,
kereskedelmi gyakorlat,
nagy munkabírás,
^
önálló munkavégzés,
jjj
„B" kategóriás jogosítvány. 5

Amit Kínálunk;
versenyképes jövedelem,
egy multinacionális cég biztos
háttere
Jelentkezni 12-17 óráig
a 30/300-9124 telefonszámon.
>
KERESÜNK
szegedi üzemünkbe
egészséges és megváltozott
munkaképességű

asztalos szakmunkást
és

• FODRÁSZATBA szakmáját szerető, fejlődni akaró,
fiatal, térfitodrászt keresünk
hosszú távra. Lehet kezdő
is, 06-30/903-19-13. (Szeg e d ) (15120496)

• KERESKEDELMI v á l l a l kozás felvételt hirdet területi
képviselő munkakör betöltésére. ipari tisztítószerek és
higiéniás eszközök értékesítéséhez. Tel.: 06-66/443212, Békéscsaba. (15120376)
KREUTER KFT. KÖMÜVESÉS SEGÉDMUNKÁSOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA
FOLYAMATOS
MUNKAVÉGZÉSRE. 5 - 6
FOS BRIGÁDOK
JELENTKEZÉSÉT IS

betanított munkásokat.
Bérezés: teljesítmény alapján.
Érdeklődés,
előzetes időpont-egyeztetés|
a 62/443-594-es telefonon.
• AUSZTRIAI munkák
nyelvtudás nélkül is. 06-30504-02-33. (15019546)

VÁRJUK! TEL.: 06-30-

TELEFONOS

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• KŐMŰVES mellé segédmunkást
állandóra felveszek
Érd.: 06-20/9-457739. (Szeged) (16019990)

MŰSZAKI
VIZSGA

• LAKATOSOKAT, segédmunkásokat, alumínium nyílászáró gyártásában jártas
munkatársakat keres szegedi vállalkozás
06-309282-500. (15120638)

Nálunk bármilyen
márkájú gépkocsiját
levizsgáztathatja!
| H a szükséges, helyszíni
hibajavítással is!

• MÉRLEGKÉPES könyvelöi
képesítéssel, számítógépes
ismerettel rokkantnyugdíjas
vagy nyugdíjas könyvelőt
keresünk,
20/49-29-105.
(Szeged) (15120349)

• SZAKKÉPZETT, élelmiszer-kereskedelemben
szerzett gyakorlattal rendelkező eladót keresünk. Érd.:
06-30/210-58-65, 8 órától.
(Szeged) (15120545)

|(62) 558-400, S z e g e t i
Fonógyári út 2-4.
• SKODA 120 I, benzin- +
gázüzemü, jó állapotban,
friss műszaki, zöldkártya eladó. JAWA CZ-250 mkp.
eladó.
06-30-92-82-985.

4

(15019628)

• SÖRÖZŐBE keresek éjszakai
munkára
pultost.
Érd
30/9830-788. (Szeg e d ) (15120541)

• TERMELŐ egységünkbe
dolgozókat felveszünk. V i dékieknek útiköltség-térítés.
Szeged,
06-62/444-015.

Bútor

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

• ANTIK bútorok, r é g i ségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés,
• TETŐFELÚJÍTÁSI m u n - vidékre is díjtalan kiszállás!
kára keres kft. ács v á l -06-62/216-324, 06-30/383lalkozó brigádot, azonnali 7116, Szeged. (14816489)
kezdéssel is lehetséges.
Jelentkezni:
9 - 1 3 óráig
5
Egészségügy
munkanapon. Szeged, 6 2 552-007. (15120420)
• CANDIDIASIS ( g o m b a • VILLANYSZERELÖKET fertőzés) számítógépes kimutatása és komplex t e felveszünk
épületvillamosrápiája szak-természetgyósági hálózat szerelésére.
gyászati rendelőben, SzeBérezés: órabér + teljegeden! Bejelentkezés: 6 2 sítmény. Szeged, 0 6 - 2 0 431-422. (14918522)
9621-245. (15120391)
• FOGYÁS, egészségmeg• VILLANYSZERELÖKET
őrzés Herbalife-fal, 06-20vidéki
munkavégzésre
980-5441.
(Szeged)
azonnal alkalmazunk. 0 6 (14816829)
30/2066-777,
06-30/4368709, Szeged. (15120631)
• ÚJ vérnyomásmérők folyamatosan kaphatók, után• ÁCS SZAKMUNKÁSOKAT
véttel is. Mérőórás-pumpás:
azonnali kezdéssel felve6500 Ft. Omron félautomata:
szek, hosszú távra. Bér
13.500 Ft. 06-30/905-2005.
személyesen, 9-13 óráig.
(14918374)
Szeged.
06-62/552-007.
(15120417)

3

Egyéb

Autó

• X RENT autókölcsönző.
Személy, teher. 06-30/4456000. (Szeged) (14917585)

• IDŐS személyt g o n d o z nánk lakásért vagy házért.
Tel.:
06-30-518-97-07.
(15120454)

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor

• OPEL K a d e t t 1 . 2 - e s ,
1988-as
évjáratú
eladó.
Tel : 30/9289-602, Szeged.
(15120557)

• OPEL Kadett 1.3 (1989),
lépcsős hátú, megklmélten
eladó,
565.000.
06-209285-548. (Makó) (15120607)

Takácsné Miklós Zsuzsanna

2

Állást kínál

, (Boldog
Születésnapot

Kedves!

oltalmam nem más,
mint oldhatatlan rabság?
így van ez tartósíthatatlan tartósság?
Boldog születésnapot kíván! M.

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

n

F o l y a m a t o s a n Indítjuk
szemétygépkocsi-vozetöl

PONTY

tanfolyamainkat
REÁLIS ÁRON
- Részletfizetés
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés

10
Építőanyag

MAROSDCM>MPER

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
FÖVENY ÉS FÖLD
Megrendelhető telefonon: s

62/271-407

CEMENT

í

házhoz szállítva 5

S

15 q lelett Szeged és vonzáskörzetében 5
gépkocsi mellé lerakva

400-as ukrán
1900.500-» orosz
2100,350-os beremendi
2450,Ohott mész
1350,Ai irak az Hit larlalmarzik.
Megrendelhető 301283-3270, 621283-134.
• BONTÁSBÓL, olcsón e l adó mindenféle építőanyag.
Pl.: tégla, faanyag, cserép,
ajtók, ablakok, mosdók stb.
Érdeklődni tel.: 62/249-967,
06-20/338-427. (15019781)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi-telep. 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (14816935)
• SÓDERDEPÓ. Sóder, marosi, bánya- és termőhomok
szállítása
3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás,
földmunkák. Héttonnás IFA
autódaru bérelhető. 62/484133, 62/467-724, munkanapokon, Szeged. (14816422)
8

Garázs

• SZEGED, R e t e k u t c a i
(Csillag térhez közeli) g a rázs eladó,
06-30/97862 9 6 . (15020027)

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

- Számítógépes gyakorlás

x

Szeged, Londoni k i t . 18.

|

Telefon 62/426-433

f

Gép, szerszám

• FÉMESZTERGÁHOZ szánok 15 ezer Ft/db. szögvasállvány (35x60x110 cm)
6 ezer Ft, gázpalack (11,5
kg-os) 6 ezer Ft-ért eladó
Sándorfalván. Érd.: 30/3820756, 15 órától. (15019562)
11'

szállítása.

1 6

- Diákkedvezmény

Érdeklődni lehel
5
a 62/461-444-es telefonszámon.
1

(15120590)

MINŐSÉG, SZÍNVONAL

kapható
pénteken és szombaton,
8.00-14.00 óra között
a Fehértói
$
Halgazdaságban.
§

Közlemény

• 1977 BEN végzett ' z a l kások" 25 éves osztálytalálkozót szerveznek. Tel.:
62/416-784,
06-70/2384337, Barnáné Mónus Edit.

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés 62/315-322,
06-30-9558-979.
Szeged.
(14816559)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabb
áron
vásárolok,
azonnal fizetek, vidékre is
díjtalanul kimegyek! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged. (14816467)
12

Haszonállat

csibe
Szeged, Mars tér 12. alatti
tápboltnál
minden héten szerdán, szombaton
Szabadkai út 51. alatt
mindennap
árengedménnyel k a p h a t ó .

£

Telefon: Ő 1 / 4 1 / - 7 0 0 .

5

• CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat vagy lakást
keresek,
06-30/297-8741,
Krejnikkerné. (15019919)
• SZEGED v o n z á s k ö r z e tében 134 nm-es, északi
típusú családi faház nagy
telekkel eladó, 75.000/nm,
06-30/953-23-81. (15120347)
• VÁSÁRHELYEN házrész
eladó. Telefon: 62/249-620,
06-30/440-6300. (15120529)
• ÚJSZEGED, ÖKÖRSZEM
U. 10. alatt hatszobás, 3
fürdőszobás, dupla garázszsal, igényesnek eladó, 235
nm-es, 3 éves. 06-30/9584-119. (15019312)
M e z ö g a z d . szolg.
• MARHATRÁGYA kis és
nagy
tételben.
házhoz
szállítva eladó (350/q). 0620/460-7909.
(Szeged)
(15019647)

18

Növény

Haszonjármű

• 97 ES Avia. turbós eladó,
30/915-74-78. (15120328)
• IFA L60-as teherautó HL
60-02-es pótkocsival, friss
műszaki vizsgával eladó.
06-62/427-523.
(Szeged)
(15120457)

M MAZDA E-2200-as, körablakos teher megklmélten
eladó. 63/322-898, 314-

Pénz, értékpapír

• HITELLEHETŐSÉG az On
igénye szerint! 06-30/4232255. (15120572)
• VALUTAVÁLTÁS a l e g kedvezőbb árfolyamon. Nádix. 62/407-329. (14816603)
21

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK,ÓRÁK,
PORCELÁNOK,ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan k i szállással. Szeged, Tisza
Lajos krt. 59. Körút A n tikvárium és Régiségkereskedés 62/315-322, 0 6 30-9558-979. (14816570)
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
(13904079)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS a
legmagasabb áron vásárol
antik bútorokat, lehet romos
is. Festményeket, porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes hagyatékot Azonnali f i zetés, vidékre is díjtalan
kiszállás!
06-62-216-324,
06-30/383-7116,
Szeged.
(14816477)

22

Szakképzés

Szeptemberben
induló tanfolyamaink:

• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

• Marketing-ügyintéző +
menedzser
• Frissítő masszőr

• DÍSZNÖVÉNYEK széles
választéka. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.
18. 62/427-991. Nyitva hétvégén is!(14917332)

• FŰSZERPAPRIKA f e l vásárlását a Hamar Gabriella Paprikafeldolgozó szeptember 9-ével megkezdte.
Fizetés helyszínen, azonnal.
Érdeklődni: 62/420-808 t e lefonon. (Szeged) (14917435)
19

• TYÚKVÁSÁR! Bordányi
úton, a zsombói bekötőút
után. 400 Ft/db. Hétfőpéntek: 12—16—ig. Szombatvasárnap: 9-11-ig. 06-30239-43-57. (15019543)
1 3

Magánház

• DÍSZNÖVÉNYEK széles
választéka.
Kertfelújítás.
Mérsékelt
áron!
06-309634-740, Szeged. (15120141)

^Előnevelt

0 4 7 . (15120568)

• Gyógymasszőr
• Kereskedőboltvezető l-ll.
• Dajka
• Lakberendező

l

• Virágkötő
Részletfizetés,
támogatás igényelhető.
MIOK 8724 Sn««l, Rl«é u. 24/D
Telefon: 426-587, 425-596

E-mail: miok.szeged@delta».hu

Oktatást vállal

Egyetemet, főiskolát
végzet te k, f i g y e l e m !
A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskola szeptemberi kezdéssel ismételten
indítja posztgraduális képzését kihelyezett formában Szegeden.
Bármely hazai felsőoktatási intézményben szerzett
oklevéllel rendelkezőknek:

• Közgazdász szakmérnök szak
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
-®ö— Kft
8000 Székesfehérvár, Móri út 16. Tel.: 22/501-665 mn.: 9-15-ig
Farkas Zsuzsa
Tel.: 20/9770-237; 62/249-271
www.minerva90.hu, E-mail.: minerva90@axelero.hu
Kedvező részvételi díjak, részletfizetés!
^^
Kérje részletes tájékoztatónkat!

SZILÁNK

Glass Company

T ö b b ,

m i n t

ü v e g

KERESÜNK

férfi M U N K A T Á R S A T az alábbi elvárásokkal:

Szegeden, Szabó Szilviát
21. születésnapján
köszönti Anya, Csilla

(Safllagn

hétfó-csütörtók 16-18-ig
62/291-703.

20

• KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk
készpénzért.
Antikvárium, Szeged, Vitéz
u. 13-15. Tel.: 62/423-325.

AUTÓSISKOLA

friss, élő és konyhakész

g e d . (14816574)

(15018917)

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged, 6 2 315-322. (14816566)

1 5

sssS
KEDVEZMÉNYES
ÁRON

(15120487)

• SZEGEDI a s z t a l o s i p a r i
cég keres szakmai g y a - • SUZUKI Sedan, 1993-as,
korlattal rendelkező ASZTA- szép állapotban eladó. 06LOS szakmunkásokat. J e - 70/213-4049. (15019500)
lentkezés:
62/451-129.

14

(15019912)

Munkaidő: 8.00 - 16.00
Bejelentkezés telefonon is!

• PIZZASÜTÖT és pultost
felveszünk. Érd.: 06-309780-145, Szeged. (15120805)

utazást kedvelő, fiatal, ambiciózus, katonaviselt

boldog
Születésnapot

(üzenetrögzítő is)

Gépjárművezető-képzés

Az állapotfelmérés
ingyenes!

BESZERZÉSI TERÜLETRE

Gratulálunk

62/567-835

Apróhirdetéseink az interneten is: www.deimagyar.hu

9459-577, SZEGED.
(14918486)

CSÜTÖRTÖK, 2002. SZEPTEMBER 19.

Apróbörze

tr

keresünk.

Egyéb

Gép,

NONSTOP

SZEGED PLAZÁBAN
működő női divatáru
üzletünkbe gyakorlattal
rendelkező

kinál

H I R D E T E S •

• Min. középfokú (kül) kereskedelmi végzettség,
vagy 2 éves beszerzői szakmai gyakorlat.
• Tárgyalásszintű angol nyelvtudás.
• Word, Excel, adatbázis-kezelés.
• ,.B" kategóriás jogosítvány, érvényes útlevél.
Előny: Felsőfokú külkereskedelmi végzettség,
+1 idegen nyelv ismerete.
Pályázatát „Beszerzés" jeligével kérjük küldje:
s/.ilank@szilank.hu e-mnit címre szeptember 27-ig.
További in/ó: 62/549-277, Sipos Aurél.

A DÉLVILÁG C. NAPILAP
KÉZBESÍTÉSÉRE,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra, marketingakciók
lebonyolítására keresünk munkatársat

Szentes és Tömörkény területére.
Érdeklődni:

70/255-6589

UHMMMMMNi

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban H Á R O M
alkalommal megrendeli,

a

N E G YI EH D
IK
n w l

KlftalU

megjelenést ajándékba kapja

ÖTÖT szeretne? Legyen!
Hirdetését a Szegedi Hirdetőben is megjelentetjük!
A részletekről érdeklődjön értékesítési
tanácsadójánál, vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik.
Ajánlatunk kizárólag az Apróbörze oldalra érvényes!)
Akcióink

2002. február

1-tői

érvényesek.

CSÜTÖRTÖK, 2002. SZEPTEMBER 19.
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Társkereső hirdetését lapunkban
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HORUKK-SPEID BT.

Szakképzés

24

Lomtalan!!?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számíthat
10763 mindennap

• INGATLANKÖZVETÍTŐ/
ÉRTÉKBECSLŐ szakképzés
indul épületbejárási gyakorlattal Szegeden. Vizsgáztatás ugyanitt, részletfizetés.
Tel.: 62-544-179, 06-30358-66-64, 06-30-950-3343, Kovácsné. /07-0493-02/

Szolgáltatás

1. Adótanácsadó
2. Okleveles adószakértő
3. Mérlegképes könyvelő
4. Pénzügyi tanácsadó
5. Személyügyi ügyintéző
6. Pénzügyi és számviteli
szakellenőr
7.TB-ügyintéző
8.TB-szakelőadó

FÓLIÁK

DUGULÁSELHÁRITÁS 1000

Felszerelés 1 napos

Ft-tól. 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774
(14816765)

9. Okleveles pénzügyi
revizor
10. Pénzügyi és számviteli
ügyintéző

REDŐNY, RELUXA,

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

SZALAGFÜGGÖNY,

GARANCIÁVAL SZEGED ÉS

HARMONIKAAJTÓ, SZÚ-

CSONGRÁD MEGYE). TEL.:

NYOGHÁLÓ ÖSZI

6-30/9457-577, 06-62/533-

AKCIÓVAL. CSONGRÁD

999 SZÁSZ PÉTER.

MEGYÉBEN. 62/401-318,

(14816316)

• LAKSPED. KÖLTÖZTETÉS, nehéz tárgyak s z á l lítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok!
62/497-358,
06-60/304690. (14816870)

8 8 9 8 . (15019575)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés:
06-20/3356-114, Szeged. (14816450)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (14816056)
• ROLÓSZERVIZ. Szezon
végi akció! Redőny, reluxa,
szalagfüggöny,
szúnyogháló. Nyugdíjasoknak -10%
62/449-029, 06-70/311-7915, Szeged. (14816154)

• EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ,
Szeged, Gogol u. 22. 624 8 1 - 9 2 8 . (14917017)

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI
K A M A R A OKTATÁSI K Ö Z P O N T
Reg. szám: 07-0134-02

- Adótanácsadó
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr
• vállalkozási szak
• államháztartási szak
- Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
- Vállalkozási ügyintéző
- Tb.-ügyintéző
- Tb.-szakelőadé
- Mérlegképes könyvelő
• vállalkozási szak
- Mérlegképes könyvelő
kiegészítő szakok
• vállalkozási szak

perfekt

• államháztartási szak
• pénzügyi szak

Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62/420-652,481-060

• egyéb szervezet (non-profit)
szak
- Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító képzése
• vállalkozási szak

• ANGOL-NEMET nyelvtanfolyamok kezdőtől felsőfokig.
Business
English
Munkaügyi központ támogatásával intenzív kezdő
Bábel Nyelvstúdió, 62/437522. (Szeged) (14918449)

Ax apró-hirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

Gyászközlemények

• államháztartási szak
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG.
Kérje részletes tájékoztatónkat!
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
Tel.: (62)542-500, 542-501
www.szamviteloktatas.hu
A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI HÁTTÉR!

GYÁSZHÍR

HERCZEG

„Ne emlékezz rám búsan, család, rokon, barát.
Add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek szívetekben, Bennetek,
ember voltam mindig, ezért szeressetek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvét; rokon,
sporttárs, volt textiles dolgozó és futballkapus,
ID. K Á D Á R LÁSZLÓ
„Táta"

58 éves korában, szeptember 11-én,
türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség
után örökre itthagyott bennünket. Hamvasztás utáni búcsúztatása
szeptember 23-án, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

LAJOS

„Búcsúztam volna tőletek, de
eröm nem engedett, így búcsú
nélkül szívetekben tovább élhetek"
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér és
rokon,
GYEKICZKI

„Szeretteim, én már elmegyek,
Küzdöttem, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet,
Isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és
testvér,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ID. PAPDI LAJOS

hosszú, súlyos betegség után, 84
éves korában elhunyt. Búcsúztatása szeptember 21 -én, 14 órakor
lesz a Szőregi temetőben.
0i*i]2076.t
Gyászoló család

ANDRÁS,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
BUZÁSI

JÁNOS,

Hódmezővásárhely, Hősök tere 3. (volt Tótkomlós, Hajnalsor 4.) szám alatti lakos 84 éves
korában csendesen elhunyt. Temetése szeptember 20-án, 9
órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család
és gondviselője

KÁVÁSIISTVÁNNÉ
LILIOM MÁRIA

életének 58. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2002. szeptember 20-án,
pénteken, 14.30 órakor a Kiskundorozsmai temetőben.
A gyászoló család

nttiincfi!

köszönetnyilvánítás

ANDRÁS

rövid, súlyos betegségben, 55 éves
korában elhunyt. Temetése szeptember 21-én, 11 órakor lesz a
Baksi temetőben.
Gyászoló család, Baks

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BORBÉLY

LÁSZLÓNÉ

temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Czffg i és Tsa

M FRANCIA és olasz s z a kos tanárok jelentkezését
várom. Tel.: 06-20/3810211, Szeged, (15120854)
M SZAKKÉPZÉS A B C eladó (+ pénztárgépkezelö);
kereskedő-boltvezető; vendéglátó-üzletvezető; gyorsétkeztetési eladó; pincér;
vendéglátó-eladó és számítógép-kezelő; ruházati eladó OKJ-s tanfolyam indul
az UNICORNIS OKTATÁSI
STÚDIÓNÁL Érd Szeged,
Gogol u, 22., 62/481-928 A
munkaügyi központ támogatása igényelhető! Engsz.:

Szeged,
Pulz u. 40. alatt I

M ANGOL, német n y e l v tanfolyamokat indítunk az
Európa Nyelviskolában, 8
tudásszinten,
kezdőtől a
nyelvvizsgára
felkészítőig.
Érdeklődni: hétköznap 1018-ig, Szeged, Kossuth sgt.
43, 62/486-453, 70/241-73-

épülő társasházban

Szeged, Nádas II. 14/A sz.
alatt 38,51,61 nm-es

SZIRKIZITKÉSZ
LAKÁSOK ELADÓK.

5 9 , (15120852)

• ÉRTINTÉSVÉDELEM,
villámvédelem,
erősáramú
berendezések felülvizsgálója
tanfolyamokat indít Szegeden a NOVIT Bt. 06-209664-279.
Tanúsítvány:

VÁRADI

2 6 Termény, takarmány

M BELVÁROSI, 42 nm-es,
magántulajdonú, parkettás,
egyedi gázfűtéses, hidegburkolatú, alacsony rezsijü,
teljesen felújított lakás külön
tárolóval eladó 4.500.000ért (készpénzben), 70/29462-59. (Szeged) (15019749)

M FÉMZÁROLT őszi k a l á szos gabona- és lucernavetőmagok, valamint műtrágyák kis és nagytételben
kedvező
áron
kaphatók.
Érdeklődni: Déli-Farm Kft.
Szeged-Kiskündorozsma,
Kettőshatári út 6. (Nagybani
Piac mellett), vagy 62/556120, és 556-130 telefonon.

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fó u. 103.

(14714860)

FFájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV HORVÁTH
ISTVÁNNÉ
JUHÁSZ-NAGY EMÍLIA,

Orosháza-Rákóczitelep, Lenkei
u. 110. sz. alatti lakos súlyos betegség következtében, 76 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 21-én, szombaton, 10
órakor lesz az orosháza-szentetornyai, Corvin úti temetőben.
Gyászoló család

Bt

j3

SZENTES
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A dm Kft. Szeged,
Oskola u. 18. szám alatti

határozatlan idejű
bérleti jogát értékesítené
vagy elcserélné kb.
300 nm alapterületű,
földszinti
üzlethelyiségre.

Irányár: 18 M Ft. ^
Érd.: dm Kft.
I
2046 Törökbálint,
Depó, Pf.: 4
Tel.: 06-30/20-313-19
M HORVÁTH Mihály u t c á ban (iroda, üzlet, bemutató,
vendéglátási
stb.
célra,
külön raktárral) 101 nm-es
helyiség bérleti joga eladó.
Irányár: 6.8 M Ft. 06-30/9530-458, Szeged. (15120588)
M NAGYÁRUHÁZ p a s z százssorán 86 nm-es üzlethelyiség kiadó, 06-309456-775.
(Szeged)
(14917218)

i

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

i
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

volt budapesti lakos életének 73.
évében csendesen elhunyt. Kívánságára szúk családi körben
elbúcsúztattuk.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely,
oi5.jo727
Budapest

Üzlethelyiség

e s t e . (14816827)

Téglaépítésű lakás

ISTVÁN,

(15120219)

M SZEGED, József A. sgt.
50. és Tó u. 8/b alatt 3-4
szobás lakások már épülő
társasházban eladók. 0 6 20/980-5441,
62-461-954

7 0 - 2 7 5 - 4 0 0 1 . (15018609)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

M LAST MINUTE! Spanyolország,
Portugália,
Világ
Csodái, El Escoral, Alhambra, okt. 2-13-ig, légkondicionált
autóbusszal,
reggelivel 107.800 Ft. Tatradol Travel, Szeged, Szent
István tér 6. 62/487-835.

üzlethelyiségének

M ÜVEGFESTŐ és Tiffany
tanfolyam indul ismét Szegeden,
Civil
Közösségi
Házban, szeptember 20-án
(péntek). Jelentkezni: 06-

i

2 7 utazás

164 nm alapterületű

M PÁRIZSI krt.-i, négyszobás, 117 nm-es lakás kocsibeállással,
60
nm-es
hobbipincével eladó. Két
kisebb lakáscsere is érdekel. Szeged, 06-30/94515 1 4. (15120551)

0 6 0 0 0 6 0 1 . (15019158)

06-0011-02.(14816826)

(14917955)

Tel 62/442-385,
06-30/9380-931.

(15018949)

VETRÓ

ISTVÁN,

makói lakos 78 éves korában,
hosszan tartó betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 23-án, 11
órakor lesz a Makói református
ótemetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
SZŰCS FERENC
(Piki),

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
TÓTH

SÁNDOR
ISTVÁNNÉ

makói lakos 48 éves korában,
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése szeptember 20-án, 14
órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család, Makó

MEGEMLÉKEZÉS
„Reménykedtünk, hogy csak egy rossz álom,
de nem az volt, már látjuk. Elmentél Tőlünk
messze, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg
élünk e világon."
Soha el nem múló szeretettel
és fájó szívvel emlékezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KISS

JÁNOSNÉ

temetésén megjelenésükkel, virágokkal, koszorúkkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család, Vásárhely,
Mártély, Sarkadkeresztúr

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB

ÁRON.

OTP-HITELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig

KÁZMÉR

JÓZSEFNÉ

ANNA

halálának 1. évfordulóján.
Leányai és családjai
'
'
msmosig

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága Édesanyánk,
temetésén megjelentek, részvétükkel gyászunkban osztoztak.
oi5i2o&34
Gyászoló család

GYULA

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk
háziorvosának és a deszki
tüdőszanatórium orvosainak,
ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

BÚZA

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,

gr

M TAKARMÁNYBORSÓ
eladó. Érd.: 06-30/33-82252.
(Hódmezővásárhely)

Kedvezményes hitel, szocpol.,
támogatás igénybe vehető,
írd Szeged, Záróa léU.sz.

M TIFFANY tanfolyam indul
Szegeden, szeptember 23tól,
bedolgozási
lehetőséggel!
06-20-485-5601.

25
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57, 62 és 93 nm-es, valamint

GYÁSZHÍR

Hódmezővásárhely, Agyag u. 57.
szám alatti lakos 53 éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 24-én, 9
órakor lesz a vásárhelyi római
katolikus temetőben.
Gyászoló család

E m l é k é t s z í v ü n k b e n örökké őrizzük.

SZEKERES

MLAKBERENDEZŐKÉP
ZÉS indul szeptemberben.
Jelentkezés,
felvilágosítás:
62/442-694,
Kurzus
Bt.
(Szeged) (15120229)

;

H KÜLFÖLDI befektetőink
részére eladó ingatlanokat
keresünk! 1/210-4904, 2104673. Budapest. (15019307)

(15019882)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, fiú, testvér és rokon,

95. életévében csendesen elhunyt.
Temetése 2002. szeptember 23án, 15 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
A 0gyászoló
család
/
n M11Q777

w w w . a u t o k l u b . h u (15019860)

s.^jgjf

M MAGYARBÓL, történelemből egyéni és kiscsoportos
felvételi előkészítés
(jog,
rendőrtiszti, államigazgatási,
kommunikáció, bölcsészkar)
egyetemi oktatókkal Szegeden,
06-20/9-122-669.

i

SZEGED

„Mikor a lelkem már roskadozva
vittem, csendesen és szeretettel
átölelt az Isten."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

• AZ AUTÓKLUB A u t ó s iskolája
személygépkocsivezetői tanfolyamot indít,
igény szerint hétvégén is.
(Foglalkozások 9-12 óráig.)
Megnyitó szeptember 21én, 9.00-kor Szeged, Kossuth L. sgt. 112. (Plaza
mellett). Érd.: Csizmadia János 06-20/483-16-39, Lengyel Katalin 06-62/550-390.
Tisztességes árak, részletfizetés, színvonalas oktatás.
Internettájékoztatás:

M

GYÁSZHÍR

• M X M H M B M i

okimmj

M ANGOL nyelvtanfolyamok,
viszga-előkészítők a Sterling
House-nál!
Délelőtti
és
délutáni, intenzív és normál
kurzusok.
Kiscsoportos,
kommunikatív oktatás. Beiratkozás: szeptember 19ig, naponta 15 és 18 óra
között a Ságvári gimnáziumában. Tel.: 62/424-766;
06-30/359-33-39. Internet:
http://sterling.freeweb.hu
(15019829)

• Nemzetközi adózás szak

támogatása igényelhető!

• Á R N Y É K O L Ó REDŐNYÖK, RELUXÁK, szalagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló szezon végi
árengedménnyel
Égetőtől.
06-62/489-603; 06-60/381147. (Csongrád megyében)
(15019147)

(14918356)

- Okleveles adószakértő

13. Okleveles
könyvvizsgáló
képzésekre
14. Jogász szakvizsgára
felkészítő
konzultációkra
Munkaügyi központ

(15019313)

M KEZ- és lábápoló, m ü körömépítő tanfolyamot indit
professzionális
műkörömnagykereskedés
megfelelő
szakmai hátérrel. Tel.: 6 2 42-99-66
(Szeged).

2002. őszi szakképzések

12. Minőségbiztosítási
felülvizsgáló és tanúsító

I f i B í

oö-.jij/jrj.íte-rj

- Okleveles könyvvizsgáló

11. Ingatlanközvetítő
és értékbecslő

06-30/271-9697.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
Takarítás. Tel.: 06-30/260-

Tanfolyam

Tanúsítási szám: 07-0041-02

* ! / F E N y V £ D O

f á l S á T

A megadott szám emelt díjas szám, a hívás díja percenként 360 Fl + áia

A Z UJ T A N É V !

Telefon: 62/251-539,
62/277-332.
RádióteL: 70/311-7906
20/356-7058

. (14614584)
23
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•MEGYEITÜKÖR"

Tiszteli Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés
előtti munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni.

H K S S Í
G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:

Ambrus József, 6762 Sándortóva, Alkotmány krt. 2 4 Tel.: 62/252-515 Berg Henríkné, 6 7 5 4 Újszentivén, Május 1 u. 31. Tel: 6 0 / 4 8 2 - 3 2 5 Cs. M - i Kegyeleti
Kft, 6791 Szeged, Széksósí út 6. Tel: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel: 62/212-840 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u 2. Tel: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./lax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6 7 6 0 Kistelek, Temető s o r t Tel: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz 9 0 Temetkezési Kft,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft, 6722 Szeged, T.sza L. krt. 55. Tel 62/4238 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1 Tel: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem
Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. lel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési iroda Szeged, Török u. 11/B Tel:
6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7 Tel: 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 ,
62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . T e l . / f a x : 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 . Mécses 2 0 0 1 Bt. - (Temetkezési Szolg á l t a t ó Bt.| - c s o n g r á d i fióktelephelyének elme; 6 6 4 0 , C s o n g r á d , Fő u. 3 4 / A . T e l . / t a x : 0 6 - 6 3 / 4 8 1 - 1 2 5

IS

CSÜTÖRTÖK, 2002. SZEPTEMBER 19.

- h i r d e t : -

Grow Group
Magyar-Holland

Palántanevelő

Kft

GUMISZERVIZ

6645 Felgyű. Majsai út I.

Honlap: web.axelero.hu/pneut E-mail: pneutrade@axeleró.fTű

Tel.: 63/480-050 Fax: 63/480-045

Taurus, Stomil és orosz
mezőgazdasági
gumiabroncs
/ /
minden méretben!

A Grow Palánta Kft 2002. szeptember 21 -én, 10-16 óráig

ftnyílt

szakmai

nap"-ot

tart a felgyői üvegházában,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A 2003-as évi palántaszerződéseket szeptember 23-tól lehet megkötni.
Érdeklődni a 63/480-050-es telefonszámon lehet
vagy személyesen az üvegházban.

SZEIEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

C N

iiiiaNEcils

750-20 TAURUS
750-20 orosz garnitúra
11.2-R20 TAURUS
11,2-20 ukrán garnitúra
13.6-R38 orosz garnitúra
400/75-R38( 15.5-R38) TAURUS
15.5-R38 orosz garnitúra
15,5-38 STOMIL AN-13

^

Váltson bérietet a Szegedi Nemzeti Színház
2002-200.Vas kőszínházi évadára!
Keresse hérlettájékozuiónkai a színházi jegyirodában,
a Délmagyamrszág oldalain, valamin! internetes honlapunkon!
SZINFO
2002. szeptember 20-án, pénteken, 20 órakor:

Központ: TATA, Kocsi út 18. Tel.: 34/381-727

luM-iekáSl=islut

SZINFO
2002. szeptember 26., csütörtök, 19 óra

SZENT JOHANNA - Kazinczy bérlet

SZINFO
2002 szeptember 28-án, szombaton, 17.40 és 20.40 órakor fantasztikus koncettek világsztár vendégekkel a Szegedi Nemzeti Színházban! Fellép a
BONFY M együttes, a hetvenes-nyolcvanas évek meghatározó csapata,
számtalan jól ismert sláger előadója. Az est másik külföldi sztárvendége a
görög származású, közel négy évtizedes énekesi múlttal és több mint húsz
nagylemezzel rendelkező énekes. DF.MIS ROUSSOS.
A koncerten a Szegedi Nemzeti Színház zenekara mellett fellép többek közön Király Unda. a Fresh, lllcnyi Katica, a Molnár Dixieland Baml.
valamint- a Nox együttes Műsorvezető: Ungár Anikó
Információ: jegyirrxla (6720 Szeged, Kelemen u. 7.)
62/554-713, 554-714, 554-715. 554-716, 554-717
Nyitva tartás: hétfőn 14-17, kedd-péntek 10-17, szombat 10-12.
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

Szegedi lakhely előny.

ELLEN!

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

siker!

Ha kiváló kommunikációs készséggel,
területi képviselői tapasztalattal
és nagy munkabírással rendelkezik, várjuk jelentkezéséti
Vállalkozói szerződés keretében,
saját gépkocsi-használattal
versenyképes jövedelmet biztosítunk egy fiatal, dinamikus csapat tagjaként.

Beretta Ciao 24 CAI kombi, ion, kém
112.990.
Termomax Color 25/E öntöttvas, ion
128.032.
• Radiant 24kW hőközpont 120L tárolóval
234.900.Vaillant VUW 200-5 Plus kombi,
ion, kém tartozékokkal
221.721.
Ariston Perla 80 L villanybojler
20.990.
Ariston EURO SGA 120 L gázbojler
55.990.'
Siemens heti proqramos termosztát
10.250.
[ • DK 600 Star lapradiátorok
-28% eng.
Grundfos UPS 25-40 fűtési szivattyú
17.066.
Olimpia mosdócsaptelep
2.990.
Olimpia zuhanycsaptelep
3.390.
Teka rozsdám, mosogató 860 x 435 egymed.+cseppt 7.995.
General Line 2101 4 égös, üvegajtós gázt.
39.990.
Geberit falbaép. WC tart. "Samba" nyomólappal 29.990.-

VILÁGSZTÁROK CSAK SZEGEDEN!

fél

Fax: 34/381-526

FűtésSzaniter

MEGATHERM=
ORVOSSÁG A HIDEG

2002. szeptember 27-én, pénteken, 19 órakor a 2002/2004-as évad első
bemutatója. Bemard Shaw: Szent Jolianna. c. színmüve
a nagyszínházban.
Shaw a franciák hősnőjében nem a szentet, hanem a nép szabadságának
hősét mutatja be. Mesteri módon játszik a tragikus és vígjátéki jelenetekkel. A komor tragédia egy furcsa komédiával végződik, akárcsak a görög
tragédiák a befejező szatírajátékkal. A főszerepekben: Szabó Gabi, Bubik
István, Szalma Tamás

A jó közönség

A területi képviselő feladatai elsősorban:
• a kiskereskedelmi üzletek rendszeres látogatása,
• rendelésfelvétel a cég termékeire,
• készletvizsgálat,
• megrendelések továbbítása,
• merchandising,
• akciók lebonyolítása,
• felmérések készítése.

14860,15410,21700,17620,41790,49990,48740,48800,-

Akciónk a visszavonásig, illetve a készlel erejéig szól!

Jegyek .4000, 4600 és 4000 Ft-os árakon még kaphatók a színház
jegyirodájában Vacsorázzon Charlie-val a koncertet kővetően
a BOSS Mediterrán Teraszon! Vacsorajegyek a koncert belépő mellé
válthatók.

A Colgate-Palmolive Magyarország Kereskedelmi Kkt.
pályázatot hirdet

állás betöltésére
Csongrád megyébe.

Továbbl akciós árainkról kérjük, hívja egységeinket!

CHARLIE-KONCERT

C?

COLGATE-PALMOLIVE
MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KKT.

TERÜLETI
KÉPVISELŐ

A j á n l a t u n k b ó l MTZ t r a k t o r o k r a :
Gumiabroncs
Akciós bruttó árak

SZINRj)

SZÍNHÁZI

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Ormos E.u.13.
Tel.:62/248-388 20/9428-397
Szántó Kovács J.u.121-125
Tel. 62/534-260
^Mg

Jelentkezését bizalmasan kezeljük,
önéletrajzát „Területi képviselő CSM" jeligére, az alábbi
címre várjuk a megjelenéstől számított egy héten belül:>
Colgate-Palmolive Mo. Kereskedelmi Kkt.,
Mudri Nikoletta, 1113 Budapest, Daróci u. 82.

PROY1DENT ^

FINANCIAL

Lenne munkaidő után

j

£ szabad órája?

VSzeretné
kiegészíteni jövedelmét?

^Szeretné mindezt
lakókörnyezetében tenni?

MUNKATARSAT KERESÜNK!

Szaktanácsadási Személyre szabott, egyedi árajánlatoki

Balástya, Dóc, Szeged, Baks és környékére.

Műtrágya! Műtrágya!
Friss import

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

34%-os
ammónium-nitrát,
3x15 NPK komplex
MAP műtrágya
kapható!
TRANZIT-KER Rt.
Debrecen, Jókai u. 1.
Tel.: (52)412-660,(52)502-003
(52) 502-004
20-938-2693, 30-938-6478
(44) 366-866

Megérkezett a

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

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

United colors
JELENTKEZÉS:

of Benetton

őszi kollekció!
KEDVEZŐ ÁRAK,
KIVÁLÓ MINŐSÉG!
Benetton ruházati üzlet

|
i

Kéljük, hívja munkaidőben a

Provident Pénzügyi Rt-t
a belföldről, helyi tarifával hívható telefonszámon:
0 6 - 4 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0

Szeged, Kárász u. 16.

Hetente egy hűséges előfizetőnkre rákacsint a szerencse!
Felejtse el a lapból kivágható szelvényeket,

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai Iroda informatikai osztálya

a postaköltséget és minden egyebet! Hetente egy alkalommal közjegyző

INFORMATIKUS

előtt, számítógép segítségével előfizetőink közül kisorsolunk
egy szerencsés nyertest, aki hazavihet 3 0 0 0 0 forintot
a Magyar Külkereskedelmi Bank megtakarítási számláján.
A játék együttműködő partnere:

minden héten csütörtökön.

A heti nyertes nevét m sorsolást követő pénteki
Délmagyarországban és Délvilágban közöljük.

•MKB6 7 2 0 Szeged, Kölcsey u. 8
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 0 0 0 • Fax: 62/421-892

Délmagvarország és Délvilág
.. .bogy otthon tegyen!

A játék résztvevő hozzájárulnak nevük és címük, valamint a nyeremény átadását megörökítő lotó közléséhez. A nyereménysorsoláson kizárólag azok
a háztartások, intézmények és válalkozások vesznek részt, melyek a sorsolás időpontjában érvényes Délmagyarország- és Délvilág-előfizetéssel
rendelkeznek A nyereményekel készpénzre nem váltjuk A nyerteseket postai úton is értesítjük A nyereményjátékban a Lapcom Kit. - Délmagyarország
Kiadó dolgozói és közvetlen hozzátartozóik nem vehetnek részt Bővebb lelvilágosílásérl hívja munkatársunkat a 06-80/821-821-es,
eigyenesen hívható teleionszámon.

munkatársat keres felvételre.
A COOP Szeged Rt.

TISZASZIGETI
ABC áruházába szakképzett,
gyakorlattal rendelkező

BOLTVEZETŐT

c

Feltétel:

- szakirányú végzettség.
Munkaköri feladat:
- a rendszer hardver (gépek, nyomtatók, egyéb perifériák)
és szoftver (Windows 9X, 2000, NT, Office csomagok,
Novell kliensek, egyéb szoftverek)
elemeinek telepítése, installálása, karbantartása.

keres felvételre.

Előny:
- szakmai gyakorlat, Novell-, Linux-ismeretek.

A pályázatokat kérjük
a Coop Szeged Rt.
6721 Szeged,
Szent István tér 16.
hálózatirányítási osztályára
benyújtani
2002. szeptember 24-ig.
Érdeklődni a 482-182/140-es
telefonszámon lehet.

A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk az értesítési
cím pontos megadásával.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992/XXIII.
törvény alapján történik.
A jelentkezést kizárólag írásban
az alábbi címre várjuk 2002. szeptember 30-ig.
Szeged M. J. V. Polgármesteri Hivatal, informatikai osztály
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

CSÜTÖRTÖK, 2002. SZEPTEMBER 19.
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Újpest-randevú
Párizsban
Szerencsés a tizenhárom?

Egy hét múlva Szegeden az UEFA szemlebizottsága

Csütörtökön három magyar
csapat kezdi meg szereplését a
labdarúgó UEFA-kupa főtábláján: az Újpest és az FTC a selejtezőből jutott ide, a ZTE a
Bajnokok Ligája kvalifikációjából úgy esett ki, hogy egy európai kupakategóriával lejjebb
még pályára léphet.

LABDARUGAS
Heten pályáznak a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság rendezésére. Köztük van hazánk is. Az
UEFA szemlebizottsága körbejárja a pályázó országokat, így
hétfőtől térképezi fel a magyar viszonyokat. Szegedre csütörtökön
érkezik a hattagú küldöttség.
December 13-án egy pályázó boldog lesz. Ekkor hirdetnek majd
győztest Nyonban, az Európai
Labdarúgó-szövetség székházában, a 2008-as labdarúgó Eb rendezésével kapcsolatban. Hét pályázat érkezett az UEFA-hoz,
köztük hazánké. Az eredményhirdetés időpontja egyre közeledik, a szemlebizottság már több
helyen is járt, feltérképezte a közös pályázatot benyújtó Ausztriát és Svájcot, majd Finnországot,
Svédországot, Norvégiát, Dániát, ezután a szintén egyedüliként
pályázó Oroszországot. Jelenleg
Írországban és Skóciában vizsgálódnak. Vasárnap este érkezik
Magyarországra a hattagú küldöttség, hétfőtől pedig a leendő
helyszínekkel ismerkednek. Tegnap Szegeden, a Novotel Szállóban sajtótájékoztatón ismertette
a programot Makray Balázs, az
2008-as Eb-pályázat igazgatója.
- A hatfős küldöttség tájékozódik a felkészültségről, a tervekről, a szálláslehetőségekről és
természetesen látogatást tesz a
mérkőzések leendő helyszínein
is. Az inspekciós túrát hétfőn
Győrben kezdik a vendégek,
majd kedden Kaposvárra és Székesfehérvárra, egy nappal később
Miskolcra és Debrecenbe látogatnak, a vidéki terepszemlét
csütörtökön Szegeden fejezik be.
A Magyarországra látogató
UEFA-szemlebizottság hat tagja
közül ketten az UEFA magas

TELEVIZIOMUSOR
5 . 4 2 Hajnali gondolatok 5 . 4 5 Agrárvilág
6 . 0 0 9 . 0 0 Ma reggel 9 . 0 5 Helló, Einstein! Francia-magyar tévéfilmsorozat 4 " ! 1 0 . 0 0 A tenger Tévéfilmsorozat. 5 1 1 . 0 0 Hyppolit és a többiek IH.
K 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben
1 3 . 0 0 Pnnc, a katona 1 4 . 1 0 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 1 5 . 0 5 Gregorovicsportré 1 5 . 4 0 Androméda

16.25 Segítőtárs
16.55 „Ami minket illet, mi nem
alkuszunk" Kossuth Lajos
márciusa
17.20 Az utódok r e m é n y s é g e
17.50 Körzeti híradók
18.00 Híradó hatkor, időjárás-jelentés
18.05 Kérem a következőt
18.25 Mosoly-tár
19.30 Híradó e s t e
19.53 Sporthírek, időjárás-jelentés
2 0 . 0 5 Sándor Mátyás
2 1 . 1 0 Koós-klub
2 2 . 0 0 Bonusz Kulisszák mögött
22.30 Híradó e s t e , időjárás-jelentés
2 2 . 3 5 Aktuális

BUDAPEST, ZALAEGERSZEG, PÁRIZS (MTI)
Garami József, az FTC labdarúgócsapatának vezetőedzője optimistán várja a török Kocaeli elleni csütörtöki, Üllői úti UEFA-kupa-mérkőzést,
hiszen
együttese várhatóan a legjobb
összeállításban léphet pályára.
- Úgy tűnik, hogy Kapic felépült, s a korábban két sárga lapot begyűjtő Leandro játékára is
számíthatok, mivel csak három
figyelmeztetés után jár eltiltás Talpai János, Makray Balázs és Szőllősi Béla.
Fotó: Káinok Csaba mondta a szakember.
A Ferencváros a tervek szerint
- Egy teljesen új, harmincezres a következő felállásban kezd:
tisztségviselői, s eddig egyetlen
helyszínen sem jelent még meg aréna épülne a Sancer-tavaknál. Szűcs L. - Vukmir, Dragóner,
két igazgató - Lars-Christer Ols- Ez a jelenlegi költségeken nettó Gyepes - Kriston, Kapic, Lipcsei,
son a professzionális futball és tízmilliárd forintba kerülne. Sze- Szkukalek - Gera, Tököli, Lemarketing osztály, míg Mike Lee, gednek ehhez egymilliárd forint- andro.
a kommunkiációs és sajtó ügyek tal kellene hozzájárulnia, ami főA csütörtöki, 18 órakor kezdőosztálya - nálunk lesz úgymond ként az infrasruktúra megterem- dő találkozót várhatóan az ml
ilyen erős a szemlebizottsági csa- tését fedezné. Jelenleg vázlatter- közvetíti, az összecsapást az
veken szerepelnek a stadionok, orosz Nyikolai Ivanov vezeti.
pat.
- Mindenki azt kérdezi tőlem: egyedül Székesfehérváron kezlehet esélyünk a többiekkel dődtek el a munkák, a szemlebiszemben? Azt mondom: igen! zottság tagjai így az egyik helybepillantást
nyernek
Erős és jó a pályázatunk. Ami a színen
leglényegesebb: kormánygaran- majd a munkálatokba. Ha deciával rendelkezünk, s ez az UE- cember 13-án a magyar pályázat
FA számára is fontos, a bizonyta- nyer, akkor ez a régió számára A címvédő Real Madrid magalansághoz nem adja a nevét. A fontos fejlődést biztosíthat. Az biztosan, a második gól után igakeleti régió még nem adott ott- UEFA szigorú előírásaiban szere- zi gálát produkálva nyert az AS
hont ilyen jelentős eseménynek, pel, hogy autópályájával lehes- Roma otthonában a labdarúgó
a térség felé pedig az európai szö- sen megközelíteni a helyszínt és BL csoportmérkőzéseinek első
vetség nyitni szeretne, azt hi- a szervezőknek milyen infra- körében - adta hírül az MTI.
szem, ennek jó helyszíne lehet struktúrát kell biztosítaniuk. Ez
A meglepetésről a svájci FC BaMagyarország - mondta Makray is bizonyítja: ebből csak profitál- sel gondoskodott, amely legyőzte
hat a régió, Magyarország, de el- a Szpartak Moszkvát.
Balázs.
Eredmények:
A
csoport:
Szőllősi Béla, az Eb-projektveze- sősorban Szeged és az itt élő emAuxerre (francia)-PSV Eindhoven
tője a pályázatban szereplő szegedi berek.
SÜLI RÓBERT
(holland) 0-0; Arsenal (angol)helyszínről adott felvilágosítást.

RTL Klub
Figyelem! Amennyiben a ValóVilágban különleges
események zajlanak, megszakítjuk műsorunkat.
6 . 3 0 Reggeli Benne: ValóVilág 9 . 0 0 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 9 . 0 5 Receptklub (Ism.) 9 . 1 5 Julieta Mexikói filmsorozat. 8 3

rög Georgiosz Durosz lesz. Már
biztos, hogy az október 3-án esedékes visszavágót a Duna TV
közvetíti Győrből.
A trióból a Magyar Kupa-győztes Újpest kapta a legnagyobb
„falatot", hiszen azzal a Paris Saint-Germainnel kell összemérnie az erejét, amely többek között 1995-ben elődöntőt játszott
a BL-ben, 1996-ban pedig megnyerte a KEK-et.
- Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, ezért viszonylag nyugodtan léphetünk
pályára, ebben a párharcban csak
nyerhetünk - vélekedett a vezetőedző, Szabó András. - Kétszer
is sikerült élőben megnéznünk a
PSG-t, nagyszerű csapat, rendkívül nehéz dolgunk lesz. Tisztes
helytállást várok.
A kezdőcsapatban, ha nem jön
közbe
sérülés,
valószínűleg
ugyanazok kapnak majd helyet,
mint a Ferencváros ellen, azaz:
Vlaszák - Szélesi, Tamási, Juhár,
Leránt - Poljakovic, Tokody, Korolovszky, Rósa H. - Horváth E,
Kovács Z.
A Parc de Princes-stadionban
20.45 órakor kezdődő csütörtöki
összecsapást - amelyet az RTL
Klub élőben közvetít - az angol
Dermot Gallagher vezeti.

Real Madrid-gála Rómában

9 . 4 5 Teleparti Játék 1 0 . 0 5 Top-shop 1 0 . 4 0
Teleparti Játék 1 1 . 0 5 Top-shop 1 1 . 3 5 Delelő Vidám show ebédidőben. Benne: ValóVilág 1 3 . 1 0
Teleparti Játék 1 4 . 0 5 Hélene és a fiúk Francia filmsorozat, 1 9 6 1 4 . 3 5 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 1 4 . 4 0 Receptklub 1 4 . 5 0
Hegylakó Amenkai kalandfilmsorozat, 6 7 . A jövendölés 1 5 . 4 5 ValóVilág A magyar valóságshow

16.20 Airwolf
17.10 Mónika A kibeszélőshow
18.05 Találkozások Sztármagazin
18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz Közszolgálati magazin
19.30 ValóVilág
2 0 . 1 0 Barátok közt
2 0 . 4 5 Szupermozi: Rocky II.
2 3 . 0 5 Híradó - Késő esti kiadás
2 3 . 3 5 Stella Moziklub
0.05 C-16: Szuperügynökök
0.50 .hu Multimédia-magazin
1.20 ValóVilág
2.00 Fókusz, időjárás-jelentés
2 . 2 5 Divatklip

Duna TV

5 . 1 0 A vatikáni rádió adása 5 . 3 0 Indul a nap
5 . 3 5 Gazdakör 8 . 1 5 Összkép 8 . 3 0 Hungarorama Kitekintő 8 . 3 5 Műsorismertetés 8 . 4 0 Talentum:
Jandó Jenő zongoraművész (ism.) 9 . 1 0 Jóga 9 . 2 5
Szívtipró gimi 1 0 . 1 0 Mozidélelőtt: Senki nem tér
vissza 1 1 . 5 0 Híradó 1 2 . 0 0 Déli harangszó, mű2 3 . 0 0 + 1 Kulturális háttérműsor
sorismertetés, vers 1 2 . 1 0 Gazdakör (ism.) 1 2 . 2 5
2 3 . 5 5 A kereszt Argentin film
Isten kezében 1 2 . 5 5 Cserebere 1 4 . 1 5 „Föl a
1.20 Kárpáti krónika
motorra és adjad neki!" 1 5 . 1 5 „Ahonnan elindul1.25 Világhíradé
tam". Turczel Lajos vallomása 1 5 . 3 0 B 2 8 - A mindentudás egyeteme 1 6 . 2 5 Kicsi a bors, de erős
1 6 . 5 5 Öt órai zene 1 7 . 0 0 Kalendárium 1 7 . 5 0
5 . 4 5 Faluvilág 6 . 0 0 Sefjts magadon! 6 . 3 0 Jó reg- Hej. hej. helyes beszéd! 1 7 . 5 5 Műsorajánlat 1 8 . 0 0
gelt, Magyarország! Reggeli friss, aktuális hírmagazin Híradó, sport, meteorológia 1 8 . 3 0 Mese 1 8 . 5 5
7 . 0 0 laza(c) Szórakoztató, vidám reggeli csevej sztá- JövőnkforrásaTószeg 1 9 . 0 0 Kalendárium 1 9 . 5 5
rokkal. zenekarokkal, bohócokkal 9 . 0 0 Szeretni bein- 0. C. és Sbggs Amenkai játékfilm 2 1 . 4 5 Híradó, sport
meteorológia 2 2 . 1 0 Miért? Kérdések a közéletről
dulásig 9 . 5 0 Sonadoras - Szerelmes álmodozók
1 0 . 4 0 Közvetlen ajánlat 1 1 . 3 5 Balfácán Amerikai 2 2 . 4 0 A történelem legendái: Casanova, a szenvevígjátéksorozat, 4. Visszaeső özvegy 1 2 . 0 5 Vad an- délyek mágusa Német ismeretterjesztő filmsorozat
gyal 1 2 . 5 0 Tequila 1 4 . 2 5 Kapcsoltam Telefonos ve- 2 3 . 3 5 Börtönvilág 0 . 0 5 Összkép (ism.) 0 . 2 0 Hírek, műsorismertetés, vers
télkedő 1 4 . 5 5 Yago 1 5 . 4 5 Melrose Place

16.45 Jakupcsek - Tűr, tilt, támogat
17.35 Ciaudla-show
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív A TV 2 magazinja
19.35 Szeret, nem szeret
19.45 Big Brother
20.45 Lökött testörök
22.30 Big Brother
2 3 . 0 0 Jó e s t é t , Magyarország!
2 3 . 4 5 Egy ágyban az ördöggel
1.25 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
2.00 Vers éjfél után

A bajnok Zalaegerszeg szinte
már „hazajár" Horvátországba,
hiszen a BL-selejtezőjének a második fordulójában legyőzött NK
után az UEFA-kupa első körében
ismét egy zágrábi csapattal, a Dinamóval kerül szembe.
Bozsik Péter, a ZTE edzője korábban még úgy nyilatkozott,
hogy nagy fegyverténynek tartaná, ha megnyernék a párharcot,
a rivális alaposabb feltérképezése
után azonban már úgy véli: verhetők a horvátok.
- Láttam a szombati, 1-1-es
döntetlennel végződött Dinamo-NK meccset, és a tapasztaltak alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy van esélyünk nyilatkozta a szakvezető. - A következő ellenfelünk nagyobb
hagyományokkal
rendelkezik,
mint a másik fővárosi csapat, ennek megfelelően a játékosok sokkal magabiztosabbak, a fellépés
mögött azonban nincs megfelelő
tudás. A ZTE egyénileg sokkal
képzettebb futballistákból áll.
A ZTE várható kezdőcsapata:
Túri - Kocsárdi, Urbán, Csóka,
Szamosi - Babati (Balogh), Vmcze, Ljubojevics, Král, Egressy Kenesei.
A csütörtöki találkozó 18 órakor kezdődik, a játékvezető a gö-

5.42

Hajnali gondolatok 5 . 4 5

Agrárvilág

6.00 9.00 Ma reggel 9 . 0 0 1 0 0 kép a XX századról Magyar kultúrtörténeti dokumentumfilm-sorozat (+alámondás. +felirat. +ff).64 1 9 6 5 -Kitüntetik a Beatlest 9 . 1 0 Európa természeti csodái
Francia természetfilm-sorozat (+alámondás), 8. Mítoszok és legendák földjén 1 0 . 0 5 Örök időkre Portugál tévéfilmsorozat, 3 9 1 1 . 0 0 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 1 1 . 2 5 Gaia Ökológiai filmújság 1 2 . 0 0 Déli harangszó Utána: Több mint doktor Olasz tévéfilmsorozat. 4. Válaszúton 1 3 . 0 0 Híradó délben 1 4 . 0 0
Pesty Fekete Doboz Pesty László műsora 1 4 . 2 5
Sorstársak Rehabilitációs magazin 1 4 . 5 0 4 5 éves
az MTV: 1 2 hónap az erdőn Ismeretterjesztő filmsorozat. Szeptember 1 5 . 2 0 Pogány Dokumentumfilmsorozat. Egy magyar falu évtizedei 1 9 7 0 2 0 0 0

A 9 0 es évek második fele 1 6 . 3 0 Iskola utca
1 7 . 0 0 Iskola utca 1 8 . 0 0 TS 1 9 . 3 5 Esti mese
Töf-töf elefánt. Utánzó; Égből pottyant mesék. Zöldfülű 2 0 . 0 5 Híradó este 2 0 . 2 5 Sporthírek, időjárásjelentés 2 0 8 5 Századunk 2 1 . 0 0 Szent István-vánA szegedi mozikban játszott
dodás 2 1 . 3 0 „Az én XX. századom": A részleg
filmekről részletesen a
2 2 . 5 5 Záróra 2 3 . 5 5 Wagner 0 . 5 0 Bordal Szőlőről, borról, emberekről.... 4. A magyar bor a XX. században 1 . 2 0 Aktuális 1 . 4 5 Topmodell 2 . 4 0 Vihonlapon is olvashatnak.
lághíradó 3 . 0 0 Bónusz Kulisszák mögött 3 . 2 5 Affetti Musicali (ism.) 3 . 4 0 Iskola utca English 4U. Jilly
BELVÁROS! MOZI NAGYTEREM
Viktor tanít (ism.) 4 . 1 0 Iskola utca (ism.) 5 . 0 0
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Milliókért a
Emlékszel még?... Sanzon-összeállítás
pokolba. Színes amenkai akcióthriller.

MOZIMŰSOR

www.delmagyar.hu

Szeged TV
6 . 0 0 Estelő (ism.). 7 . 0 0 Lélektől lélekig (Ism.).
7 . 3 0 Zenevonal. 1 3 . 0 0 Képújság 1 5 . 0 0 Zenevonal.

17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

Dokumentum Műhely.
Természetfilm.
Estelö.
HÍíradó.
Hírháló.
Esti zóna.
Természetfilm.
Marco Polo
Egészségmagazin.
Híradó (ism.).

Telin TV
2 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hangos képújság. 1 8 . 0 0 Perla
Negra Argentin filmsorozat, 6 0 . rész. 1 8 . 4 5 MedifatWellness Centrum Újszegeden. 1 9 . 0 0 Pályairány 9. rész. 1 9 . 3 0 Kábel Tv. ajánló. 2 0 . 0 0 Tiszatájék - Csongrád megyei magazin. 2 0 . 3 0 Lakáskulcs - lakberendezési tanácsok. 2 1 . 0 0
McKenzye-show.

TKTV
E-mail: info@tktv.hu
httpAvww.tktv.hu
15.00-tői 19.00 óráig TKTV Képújság.

VTV MAKÓ
6 . 0 0 Egészség és környezet - hírmagazin. 6 . 3 0
Dokumentumműhely: a füredi anna bálok története.
7 . 0 0 A szerdai adás ismétlése. 9 . 0 0 Képújság
1 7 . 0 0 Dokumentum műhely. 1 7 . 3 0 Gyermekfilm.
1 8 . 0 0 Diagnózis. 1 9 . 0 0 Híradó. 1 9 . 1 0 Gyermekfilm. 1 9 . 3 0 Kulturális hírmagazin. 2 0 . 0 0
Természetfilm. 2 1 . 0 0 Marco Polo. Olasz filmsorozat, 4. rész. 2 2 . 0 0 Akarj élni - természet és környezetvédelmi magazin. 2 2 8 0 Nyitott világ 2 3 . 0 0
Képújság

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 Egészségmagazin. 1 8 . 4 0 Expedíció - természetfilm. 1 7 . 3 0 Híradó. 1 7 . 4 5 A nap kérdése 1 8 . 0 0 Mozidélután. 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5
A nap kérdése (ism.) 2 0 . 2 0 A hajléktalan. Franciafilm.2 2 . 3 0 Híradó (ism.). 2 2 . 5 5 Expedíció
-természetfilm O.OO-tól Képújság.

Borussia Dortmund (német) 2 - 0
(0-0),
gólszerzők:
Bergkamp
(62.), Ljungberg(77.).
Besöpört: Valencia (spanyol)-Liveipool (angol) 2-0 (2-0), g: Aimar
(20.), Baraja (39.), kiállítva: Hamman (77., Liverpool); FC Basel
(svájci)-Szpartak Moszkva (orosz)
2 - 0 (0-0), g: Yakin (50.), Rossi
(55.).
C csoport: Genk (belga)-AEK
Athén (görög) 0-0; AS Roma

(olasz)-Real Madrid (spanyol) 0 - 3
(0-1), g: Guti (41., 74.), Raúl (56.).
D csoport: Rosenborg Trondheim
(norvég)-Internazionale
(olasz) 2 - 2 (0-1), g: Karadas (52.,
64.), ill. Crespo (33., 78.), kiállítva: Cannavaro (69., Internazionale); Ajax Amsterdam (holland)-01ympique Lyon (francia)
2 - 1 (2-0), g: Ibrahimovic (11.,
34.), ill. Anderson (84.), kiállítva: Yakubu (85., Ajax).

Történelmi visszapillantás 2 2 . 0 0 Késű esti krónika
22.30 Iskolapélda - iskolaügyekről csak felnőtteknek 2 3 . 0 4 Önarckép hangokkal 2 3 . 4 4 Zsoltár
gyermekhangra. Mezei Mána verset mond 0.10 Himnusz

0 6 - 3 0 - 3 1 - 9 1 7 7 7 . E-mail: tiszaradio@ma
il.tiszanet.hu 6 . 0 0 Zenesziget 1 7 . 0 0 Tisza-party
(fiataloknak szóló hírek, információk, érdekességek,
pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével).
2 0 . 0 0 Hip-hop műsor. (Friss hírek, események, soksok rap zene. interjúk és minden ami hip-hop). 21.00
Rádió Dance. 22.00 Rádió Dream.

PETŐFI
4.25 Rákóczi-induló 4.32 Hajnali dallamok 6.03
Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 9.16 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-cseprő 10.10 A vélemény szabad... 10.45 Zenesarok 1 1 . 1 0 Gordiusz-plusz
11.38 Zöld jelzés 11.48 Korkérdés. Telefonos vetélkedő Kb. 12.00 ló ebédhez szól a nóta 13.00
Verkli. Kedvenc slágereink a kupiétól az operettig

JUVENTUS RÁDIÓ
SZEGED FM 100.2MHz
Cím: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt 48. Tel.: 6244-2244; kívánságműsor: 06-3030-30-244 SMS: 06-3030-244. Web: www.juventus.szeged.hu E-mail:
juventus@juventus szeged.hu 6 . 0 0 Juventus
Reggel (D. Tóth Júlia, Hegyest Sándor). 1 0 . 0 0
BELVÁROSI M O Z I FILMTÉKA
1 4 . 0 0 Kabarécsütörtök 1 7 . 0 0 Háztól házig
Genscher. 1 4 . 0 0 Vass Marian. 1 7 . 0 0 Juventus
Du. negyed 4. fél 6 és este háromnegyed 8 óra: A
1 8 . 0 1 Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér
Kívánságműsor (Molnár „Óhaj" Balázs) 1 9 . 0 0 Narancsvidék. Színes amerikai vígjáték.
19.29 Unikum. A nap legjobb percei - Gózon Ákos- 6 . 0 0 A csak zene rádiója.
sal 20.00 Váltóhang. 3 0 év rockzenéje 1 0 0 részBELVÁROSI MOZI KAMARA
ben 2 1 . 0 4 Rádiószínház. A bizalmi ember 22.00
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Végzetes végjáték. Modemidők 22.30 Drogér(i)a 23.00 Hírpercek.
Naponta 5.00-től 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
Színes angol-francia film.
Benne: Sporthíradó 23.15 Telestúdió 0.00 Éjfél
9 7 . 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel. 6 3 3 - 6 7 7 . te
után... 3.03 Melódiakoktél - Ismert slágerek kevéslefax: 5 3 3 6 7 8 Az adás ideje alatt hívható telefonG R A N D CAFÉ
bé ismert változatai 4.03 Cigánynóták. Bangó Marszám 6 3 3 7 7 7 és 5 3 3 7 7 8 SMS 3 0 2 6 7
Este 7 óra: Az óceánjáró zongorista legendája. Színes git énekel
7 7 7 7 Címünk: Hódmezővásárhely, Szabadság tér
amerikaifilm.R.: Giuseppe Tornatore; este 9 óra:
71. (piaccal szemben). 5 . 0 0 Jó reggelt! Zenés, inRagyogj. Színes ausztrálfilm.R.: Scott Hicks.
RÁDIÓ S Z E G E D
formációs műsor, féléránként hírekkel. 9 . 3 0 NapraSzeged 93.1 MHz 5.55 22.30, Szentes 66,29
P L A Z A C I N E M A CITY
forgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: egy délelőtt
MHz 5.55 9.00 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés
Szilaj: 14.15, 16.15 óra. Scoobi Doo: 14 óra.
a mozgássérültekről. Vendégek: Kiss József, az Együtt
hírműsor. 5.35 Zene. 5.37 Falurádió - Kossuthról
Jégkorszak: 13,14.45.16.30 óra. Sötét zsaruk 2 Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egyesü- útinform. 6.00 Reggeli krónika (Kossuth). 6.18
20.30 óra. Bizsergés: 20 óra. Milliókért a pokolba: 17,
Aktuálisriport.6.28 Zene. 6 . 3 0 Dél-alföldi króni- letének elnöke, Bálint István, (Mártélyi Add a kezed Moz19.45 óra. Most már elég: 18 óra. Vándormadarak:
ka, útinform, meteor. 6.45 Reggeli párbeszéd a Dél- gássérültek Egyesülete). Gera Anna (Szatymaz), Sip13.30, 15.45,18, 20.15 óra. Felpörgetve: 18 óra.
ter Olga (Hmvhely) 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló. 1 3 . 0 0
Alföld közéletéről. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth).
Asterixés Obelix: 13.15,15.30,17.45,20 éra. Rossz
7.18 Riport - aktuális anyag, vagy jegyzet. 7.30 A nap kérdése. 1 3 . 3 0 Humorpercek. 1 4 . 0 0 Déltársaság: 13.15,15.30,17.45,20 óra. A rettegés
Dél-alföldi krónika, útinform, meteor. 7.45 Riport, in- alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Full extra. 2 0 . 1 5 Hydearénája: 13.15,15.30, 20.15 óra. Wasabi: 18 óra.
terjú, lapszemle. 7.53 Sportidő - zene, búcsú. 8.00 park. 2 3 . 0 0 Dél-alföldi hírmondó (ism.).
Austin Powers3:18.30 óra. On-lány: 14.30,16.30,
Kapcsolás a Kossuth adóra. 9 . 0 5 11.57 Hétfőtől
20.30 éra. Különvélemény: 14.15,17,19.45 óra.
RÁDIÓ SZENTES
péntekig: Kossuth - Napközben. 15.00 Délutáni
magazin. 15.05 Hírek, meteor. 1 5 . 1 0 16.00- A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallhaVÁSÁRHELY
ig Környezetvédelmi magazin. 16.00 Délutáni Kró- tó a 1 0 6 . 0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hutaDu. háromnegyed 6 és este 8 óra: Asterix és Obelix:
nika - Kossuth. 16.20 MOJ - Kossuth. 17.00 Re- dioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható telefonszáCleopátra misszió. Színes, m. b. francia vígjáték.
mok: 6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 315-482. E-mail: radi
gionális hírek. 17.06 Riportok,fiírfiáttérbeszélge-

SZENTES
Du. fél 6 éra: Bővér szálló. Színes amerikai vígjáték;
este 8 óra: Katonák voltunk. Színes, amerikai háborús
filmdráma.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4 . 2 5 Rákóczi-induló 4 . 3 4 Határok nélkül 5 . 0 0
Reggeli krónika 9 . 0 4 Napközben. Közben: 1 0 . 0 0
Délelőtti krónika 1 1 . 0 5 A Szabó család 1 1 . 3 5 Az
öreg Kossuth ( 1 8 6 7 1 8 9 4 ) 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 2 Déli krónika 1 2 . 4 0 Ki nyer ma? 1 2 . 5 0
Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég a háznál. Gyerekekről
-felnőtteknek 1 3 . 3 0 Tanúim lesztek! 14.04Társalgó 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá! 1 6 . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök..." 1 7 . 0 5 Vállalkozásklinika 1 7 . 4 5 Kék bolygó 1 8 . 0 0 Esti krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0 Sportvilág
1 9 . 5 0 Jó éjszakát, gyerekek! 2 0 . 0 4 Aranyemberek 2 0 . 3 5 Kossuth és Görgey - vádló és vádlott a
történelem színe előtt 2 1 . 1 0 A XX. század titkai.

tések-zenében. 17.45 Dél-alföldi krónika. 18.00
Esti Krónika - Kossuth. 18.30-tól 22.30 g Országos nemzetiségi műsorok a Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók frekvenciáin. Regionális nemzehségi
műsorok: 9.00- 12.00-ig Szentes 66,29 MHz,
Kornádi 66.14 MHz. 9.00-10.30Szlovák nyelvű,
10.30-12.00-ig román nyelvű nemzetiségi műsor.
RÁDIÓ 8 8
FM 95.4. Tel.: 62-444-088, www.radio88.bu Címünk: 6721Szeged. Madách u. 6.585-től a 5 5
igfélóránként, 9.55-től és 18.55 ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40. 8.40. 1 1 . 4 0 és
15.40-kor sporthírek. 6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma
Emese és Sövény Tibor). 1 0 . 0 0 Száraz Ferenc.
14.00 Tóth Géza. 16.00 Media Markt slágerlista. 17.00 Kívánságműsor. 19.00 Szonda (Patkós
Attila). 20.00 Közélet (Zoltán Csaba). 2 1 . 0 0 Éjszakai zenemix.

oszentes@mail.tiszanet.hu Állandó műsorok: helyi
és térségi hírek - minden óra 30. percében Tisza Menti Krónika -hétköznap 17.15-től 17.45-ig 6 . 0 0
Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók, útinform, lapszemle. 9 . 0 0 Riportok - interjúk.
1 0 . 0 0 Zeneóra. 1 1 . 0 0 Programajánló. 1 2 . 0 0 Zene-őzön. 1 3 . 0 0 Szerkesztik a hallgatók. 1 4 . 0 0 Zeneóra. 1 5 . 0 0 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók.
Portré. Utazási körkép. 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika.
A nap hírei. 1 8 . 0 0 Orvos, mikrofonnal. 1 9 . 0 0 Esti mese. 2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.

ORIENT RÁDIÓ SZENTES
Adás naponta 0 4 0 7 és 1 0 - 1 3 óra között a
9 5 . 7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik percében hírek, sport, időjárás. 5 . 1 0 Színes események, érdekességek 6 . 0 0 Gazdapercek. 6 . 1 0 Valaki mondja meg... 6 . 1 5 Boldog névnapot! 6 . 4 0 Terefere a stúdióban 6 . 5 0 Sorsolás. 1 0 . 1 5 Lapszemle. 1 0 . 4 0 Aktuális interjú. 1 1 . 0 0 Játék.
T I S Z A RÁDIÓ, S Z E G E D
1 2 . 0 0 Zene délidében. Szombaton 1185-től FiA Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 1 0 2 MHz- atalok kívánságműsora egy órában, és minden hónap
es városi kábelfrekvencián, televízióban: az S8-as
első és harmadik szombatién: „Az élet védelmében"
információs csatomán. Telefonfax: 4 9 5 4 9 5 SMS: -külön program.
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Négy-négy külföldi és hazai csapat a tornán

Cél a bentmaradás

Péntektől Kontavill -kupa
VÍZILABDA
Pénteken kezdődik, vasárnap ér
véget Szentesen a XI. Kontavill-kupa nemzetközi férfi vízilabdatorna.
Nem múlhat el úgy év, hogy
szeptemberben, néhány nappal a
bajnoki rajt előtt ne rendezné
meg a Szentesi VK a hagyományos nemzetközi férfi vízilabdatornáját, a Kontavill-kupát. Természetesen az idei esztendő sem
marad ki a sorból.
A szervezők, akáresak tavaly, ezúttal is nyolccsapatos viadalt bonyolítanak le. Az A csoportba került a házigazda Kontavill-Szentesi

VK, az OSC, a jugoszláviai Szpartak Subotica és a török Galatasaray. A B-ben indul az Újpest, az
Eger, a pályafutását a Szentesben
kezdő Matajsz Márk spanyol
együttese, a? ottani bajnokság negyedik helyezettje, a Mataro, valamint az iráni válogatott.
A program, péntek: Újpest-Irán,
10; Mataro-Eger, II; OSC-Galatasaray, 12; Szentes-Subotica, 13;
Mataro-Irán, 15; Újpest-Eger, 16;
Galatasaray-Subotica, 17; Szentes-OSC, 18. Szombat: Mataro-Újpest, 9; Irán-Eger, 10; Subotica-OSC, 11; Szentes-Galatasaray,
12. Középdöntők, elődöntők. Vasárnap: a 7. helyért, 9; az 5. helyéit,
10; a 3. helyért, 11, az 1. helyért, 12.
- Akárcsak a Szentes-kupán
vagy Egerben, most sem gondol-

RÖPLABDA

kodom helyezésben - árulta el érdeklődésünkre Kádár József, a
Kontavill-Szentesi VK trénere. Ha az eredmény lenne számunkra az elsődleges, akkor rettenetesen gyenge csapatokat hívtunk
volna meg. Ez a viadal is azt a célt
szolgálja, hogy minél jobban fel
tudjunk készülni a jövő szombaton kezdődő bajnokságra. Ebbe
pedig az tartozik bele, hogy a keret
minden egyes tagja kellő mennyiségű játéklehetőséget kapjon.
Egerben már
bemutatkozott
együttesünkben az amerikai válogatott balkezes szélsője, Spencer
Dorrún. Jó benyomást tett rám,
de még idő kell, hogy beilleszkedjen a csapatba. Erre is jó lehetőség
mutatkozik a hét végén.

láthatják a szurkolók Pellei Csabát, aki úgy döntött, elfogadja a
Rote Erde Hamm invitálását, és
beleül a német első osztályú gárda edzői székébe. Ha csak annyi
sikert ér majd el trénerként,
mint játékosként, már nem volt
hiába való a váltás.
A legutóbbi, egy esztendővel
ezelőtti Kontavill-kupát a későbbi bajnok Domino-BHSE nyerte,
megelőzve a Ferencvárost, a horvát Jadran Splitet és a Szentest. A
házigazdák néhány héttel ezelőtt
a második helyen zárták a Szentes-kupát, aztán Egerben harmadikok lettek, valószínűleg most
sem kívánják alább adni. A péntektől vasárnapig tartó küzdelemben minden kiderül.

A szentesiek között már nem

SZ. L.

A Szegedi NRC női röplabdacsapata a 2001/2002-es bajnokságban búcsúzott az NB I-től,
de a visszalépések miatt viszszakerült a másodosztályba. Az
együttes szakmai munkáját a
Medikémia egykori feladója,
Neizer Zoltán irányítja.
Neizer Zoltán az elmúlt idényt a
Kecskeméti RC színeiben játszotta végig, majd június 14-én
lejárt a szerződése és hazatért
Szegedre. Még nem akart visszavonulni, de az élet mégis úgy
hozta, hogy csendben befejezte
röplabdás pályafutását.
- Átfutott az agyamon, hogy ha
a szegedi klubtól, a DFRC-től
megkeresnek, még egy-két évig
levezetek. De komolyan nem
gondolhattam erre, mert a beszélgetésig, az érdeklődésig sem
jutottunk el. Vagyis nem volt
más választásom, abbahagytam
az aktív játékot.
A sportágtól azonban nem szakadt el, mert átvette az NB l-es női
gárda, a Szegedi NRC szakmai

munkájának az irányítását. Korábban már foglalkozott ezzel az
együttessel Szalai Mátyás munkáját segítve. A költségvetés és a cél is
szerény, kiharcolni a bentmaradást a második vonalban.
- Képesnek tartom a terv megvalósítására a lányokat. Az ellenfelekről ugyan nincs teljes képem, de keményen dolgozunk és
mindent megteszünk azért, hogy
ne legyenek kiesési gondjaink. A
jövő héten már startol a pontvadászat, a Tatabányával kezdünk.
Élvezem ezt az elfoglaltságot,
kellemes kikapcsolódás, hobbi a
főállásom mellett. Egy higiéniai
termékeket, berendezéseket forgalmazó cégnek vagyok a területi
képviselője.
Végül a keret, amelyre a bentmaradás kiharcolása vár: Dóra
Annamária, Lestár Andrea, Nagy
Gabriella, Németh Tímea, Bakacsi fudit, Mijucin Maria, Bodó
Anikó, Müller Beáta, Páder Zsófia, Filipovski Ljilijana. Elképzelhető, hogy Szél Márta is csatlakozik a társakhoz, Léderer Szilvia pedig pillanatnyilag munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni az edzéseken.
I.P.

SZVTK-s aranyeső
TENISZ
MUNKATÁRSUNKTÓL
Szegeden, az SZVTK teniszpályáin utánpótlás-teniszversenyt
rendeztek. A viadalon főként a
megyei játékosok álltak rajthoz.
A legtöbb érmet a hazaiak, az
SZVTK-sok gyűjtötték.
Eredmények, fiúk, 10 évesek: 1.
Kurucsai Martin (SZVTK), 2.
Erős Bence (külföldi), 3. Gyüge
Kristóf (GTI), 4. Kerepeczki Bence (SZVTK). 12 évesek: 1. TTója
Tibor, 2. Gajda Attila, 3. Haraszti
Ádám (mindhárom SZVTK). 14

10.990,-

Szentesi szeniorok
érmei külföldről
MUNKATÁRSUNKTÓL

XANDONHJA 8.490,-

A hippi és ethno
2002-es nyári
A báránybőrök, velúr anyagok
és szó'rmék dominálnak.
Kényelmes, rojtos, le/ser!

Lábbelik: lazaszárú valúif
csizmák, melyek megrogynak a
lábszáron vagy pánttal, fűzővel
rögzítettek.
jm

Kiegészítők: eldolgozatlan szegélyű, tarisznya formájú táskák

ZANDONHiA' 9.990,-

évesek: 1. Makó Balázs (SZVTK),
2. Trója Tibor, 3. Gajda Attila és
Borka Zoltán (Szentesi TK). Férfi,
III. osztály: 1. Hajdú Milán, 2. Joó
Gábor, 3. Szorcsik Péter (mindhárom SZVTK).
Leányok, 10 évesek: 1. Susányi
Zsófia, 2. Zeller Vivien (mindkettő SZVTK), 3. Hévézi Melánia, 4. Trója Gréta (mindkettő
GTI). 12 évesek: 1. Papp Nikolett (GTI), 2. Susányi Zsófia
(SZVTK), 3. Filipovski Aleksandra és Zeller Vivien (mindkettő SZVTK). 14 évesek: 1.
Hernádi Anett (Hód TC), 2.
Papp Nikolett (GTI), 3. Szárkiszján Árpine (Békéscsaba), 4. Filipovski Aleksandra (SZVTK).

A szentesi szenior úszók a közelmúltban két versenyen, az
országos bajnokságon és a tiroli
nemzetközi viadalon vettek
részt. Mindkét
eseményen
éremeső hullt a szentesi sportolókra.
Az országos bajnokságot soha
nem látott érdeklődés kísérte,
aminek egyik oka, hogy egyre
több egykori úszóklasszis tér
vissza a medencék világába. Külön színfoltot jelentett a családi
váltó, amelyben együtt szerepeltek a különböző generációk. A
Szentesi Delfin SC sportolói remekül szerepeltek (a szegediek
eredményeiről már korábban beszámoltunk), 12 arany-, 23
ezüst- és 7 bronzérmet szereztek.
Eredmények (az idősebbektől
haladva a fiatalabbak felé): Kovács Imréné (a verseny legidősebb résztvevője) 50 m hát, 50 m
gyors és 50 m mell l. ; dr. Pataki
Ilona 50 m mell 1., 50 m hát 2.;.
Gullay Mihály 50 m mell 1.; Becsák Jánosné 100 m mell 1., 50
m gyors 2.; Becsák János 50 m
gyors 2.; Gera Sándor 100 m és
400 m gyors 2.; Melkhun Dezső
100 m mell 2.; Cseuz László 200
m vegyes, 400 m gyors 1., 100 m
pille 2., 100 m hát, 100 m mell
3. ; Lucz Imre 50 m gyors 2.; Pólyáné Téli Éva 50 m pille, 100 m
pille 1., 50 m mell, 100 m mell,
50 m gyors 2.; Berezvainé Virágos Éva 50 m hát, 100 m hát 1.,

400 m gyors 2.; Horvát László
400 m gyors 3.; Kovács Attila
100 m gyors 3.; Pengő Erzsébet
50 m mell, 100 m gyors, 100 m
mell, 50 m gyors 2.; Szabó Imre
100 m mell 2.; Takács Sándor 50
m pille 3.; Debreczeni Beáta 100
m mell 1., 50 m mell, 200 m vegyes, 400 m gyors, 50 m pille 2.,.
100 m hát 3.; Zenke József (Hódmezővásárhely) 50 m és 100 m
gyors, 50 és 100 m hát, 200 m
vegyes 1. 4x50 vegyes és 4x50
gyorsváltóban is második lett a
Cseuz, Gera, Melkhun, Gálfi
összetételű
csapat.
Szintén
ezüstérmes lett a fiatalabbak között a 4x50 m vegyes váltóban
Zenke, Horvát, Szabó és Hrabovszki. A hölgyeknél 3. lett a
Száméi, Kanészné, Becsákné,
Gálfiné alkotta vegyes váltó. A
családi váltóban Gálfiék egy első
és egy negyedik helyet szereztek.
A nemzetközi versenyen, Hall
in Tirolban a házigazdákon, a
szentesieken és a budapestieken
kívül rajtkőre álltak olasz, német, svájci, cseh, szlovák, lengyel és ukrán úszók. A versenyen
csak azok kaptak ún. teljesítményérmet, akik a Nemzetközi
Úszó-szövetség
ponttáblázata
alapján három számban elérték
az 1300 pontot. A népes mezőnyből ez kevés sportolónak sikerült. A szentesiek közül azonban többen is megfeleltek a szigorú követelménynek. Első helyen kell említeni Pólyáné Téli
Évát (V. kcs.) aki a második lett,
Berezvainé Virágos Éva (V. kcs.)
3., Tar János (III. kcs.) 4., Kovács
Attila (III. kcs.) 6. helyezett lett
korcsoportjában, ezzel
1300
pont felett produkált és kiérdemelte az érmet.
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Szekszárdon a Szeviép
KOSARLABDA
A Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata
holnaptól Szekszárdon, egy hatcsapatos nemzetközi t o r n á n
vendégszerepel.
Két edzőmeccs, két győzelem.
Eddig ez a mérlege a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapatának. A szegedi hölgyek mindkétszer az Arad gárdáját győzték le. Holnaptól komoly
erőpróba vár azonban a Szeviépre, ugyanis Szekszárdon egy hatcsapatos tornán lépnek pályára.
Kik lesznek az ellenfelek? - erre
is válaszolt többek között Újhelyi Gábor, a szegediek trénere.
- Először a Szekszárd ellen játszunk holnap délután fél egykor,
majd ötkor az A csoportos újonc
Baja lesz az ellenfelünk. Szomba-
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ton újabb két találkozó vár ránk,
előbb a Ronchetti-kupa elődöntős
Soproni Postással, majd délután
az Euroligában szereplő Budocsnoszttal kell megmérkőznünk. A
zárónapon a Szolnokkal csapunk
össze. Erős ellenfelekkel játszunk, nem lesz könnyű dolgunk.
Az elmúlt hetekben sérülések és
betegségek hátráltatták a munkát, igazán az öt-öt elleni játékot
nem tudtuk gyakorolni. Fizikálisan minden munkát elvégeztünk,
a kosarasok jó erőben vannak.
Taktikai téren van még lemaradásunk, de egy ilyen viadalon élesben gyakorolhatjuk, csiszolhatjuk
a játékunkat. Egyedül Miklósik
Mariann beteg, míg a térdműtéten átesett Szopkó Eszter még
gyógytornára jár, ők biztos, hogy
nem tudnak pályára lépni. Szerencsére a többiek egészségesek,
így a jelenlegi legerősebb összeállításban vehetjük fel a küzdelmet.

A csapat és a szurkolók együtt ünnepeltek Vásárhelyen

Győzelem és Kocsik-show

S. R.

Kizárták a MAFC-ot
sét, s visszaminősíti az NB II-ig.
A jól értesülteknek igazuk lett:
az MKOSZ a Honvéd után azért
sorolta be a XI. kerületieket is az
NB II-be, mert súlyos hiányosságokat észlelt a nevezésükben.
Wenczel Kristóf általános igazgató azonban vitatja a szövetség
döntését, és a sportág történetében példátlan módon jogi útra
tereli az ügyet. A 60 éves klub az
első kiírás óta részt vett a bajnokságban,
amelyet
hétszer
nyert meg. A MAFC helyett - az
évek óta mindent megmozgató
- , Univer Kecskemét indul a legmagasabb osztályban.
S. R.

Miklós Budvában
KICK-BOX
MUNKATÁRSUNKTÓL
A mai Jugoszlávia egyik tagköztársaságának, Montenegrónak a
kedvelt üdülőhelye Budva. Az
Adriai-tenger partján fekvő város
szerezte meg a jogot idén, hogy
megrendezze a WAKO (World
Associations of Kick-boxing Organisations) kick-box-szövetség
junior világbajnokságát. A versenyzők hét (semi-, full- és
light-contact, low-kick, thai-box,
aero kick-boxing és zenés forma-

gyakorlat) kategóriában mérik
össze a tudásukat.
Az esemény formalitásainak
elintézése után csütörtöktől indult be a nagyüzem, ekkor kezdődtek meg a selejtezők. A negyeddöntőket és a finálékat
szombaton, valamint vasárnap
rendezik, az utóbbiak egy részét
már a fővárosban, Podgoricában.
A vb-re tizennyolc fős magyar csapat utazott, amelyben
egy szegedit is találhatunk: a
C o m b a t „ D " SC sportolója,
Miklós Anikó a light-contact
szabályrendszer 55 kg-os súlycsoportjában áll rajthoz, éremeséllyel.

Elhunyt Dida
RIO 0E JANEIRO (MTI)
Súlyos betegség után, 68 éves korában elhunyt Dida, íz 1958-ban
világbajnok brazil futball-legenda. Az Edvaldo Alves de Santa
Rosaként született csillag több

mint ötszáz gólt szerzett a Flamengóban, hazája legnépszerűbb
labdarúgóklubjában. Visszavonulása után is hű maradt a riói
egyesülethez: húsz esztendőn át
a helyi utánpótlás csapatokkal
foglalkozott.

Asztalos (hármas) és Nikolics (szemben) az első győzelmet ünnepelhette.

KÉZILABDA
LISS-HNKCVACI NK 28-27 (17-14)
NB l-es női kézilabda-mérkőzés, Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Dobrovits, Tájok.
Liss-HNKC: VÖRÖS - Virág 1, ASZTALOS
5, KOCSIK 11 (3), Nikolics 1, Kocsis 2,
Baunok 4. Csere: Szabó K. (kapus), Kósa, Csíkos 1 (1), Gaál 3, Huba, Szabó M.
Edző: Farkas József.
Váci NK: Gridnyeva - Berta 3, CSENKI7,
Hajdú 1, Őri 3, MÁTYÁS 7 (4), Stener 1.
Csere: Bántó (kapus), Moszkovaja 3,
Hornyák 2. Edző: Hajdú János.

Hétméteresek: 6/4, ill. 6/4. Kiállítások:
8, ill 8 perc.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 4 - 2 ,
14, p.: 9—5,25. p.: 1 4 - 1 1 , 3 7 . p. :
1 9 - 1 8 , 4 7 . p.: 2 1 - 2 1 , 5 2 p. ; 2 2 - 2 4 , 5 5
p. : 2 5 - 2 5 .
A találkozó előtt Farkas József, a
hazaiak mestere egy rossz és egy

zést. Volt már telitalálata a totóban, egy hiba azonban a számításokba csúszott: elfelejtette feladni a szelvényt...
- Sajnos, a kedvenceim, az
olasz Juventus és a spanyol Barcelona nem szerepel a heti műsorban - mondta Buchholcz. Biztos sokan meglepődnek a Bayern-Cottbus meccsre adott
második tippemen, de itt meglepetést is érzek. Tovább menetel a Rostock, és a Wolfsburgnak
Sem okoz gondot a Nürnberg legyőzése, míg végre elindulhat
felfelé a Stuttgart. Sopronban és
Siófokon újabb győzelemnek
örülhetnek a hazai szurkolók.
Előző heti tippelőnk, Kovács
Tímea hét találatot ért el.

jó hírrel szolgált: Tamás Kornéliára betegség miatt nem számíthatott, viszen megérkezett Németországból Virág Erika játékengedélye.
A Vásárhely eddigi két vereségének az oka a rossz kezdésben
keresendő, azt követően mindig
csak az eredmény után futottak
Csíkosék. Ezúttal remek startott
vett a Liss: Virág góljával először
vezettek az idei bajnokságban. A
hazaiaknak minden sikerült,
szép támadásokat vezettek és
alig negyed óra elteltével már
négy gólosra nőtt az előnyük. A
Dunaferrt verő Vác próbált kapaszkodni, de a sűrűn előforduló
hibákat a szenzációsan védő Vörös és a pazar napot kifogó Kocsik vezérletével a kék-ságrák
góllal büntették.
Fordulás után védekezésben és
támadásban is megtorpant, elbizonytalanodott
a Vásárhely.
Óriási csata alakult ki, minden
labdáért nagy küzdelem folyt.
Sőt a 49. percre a jól védő Bántó-

Fotó: Tésik Attila

nak és a gólokat futószalagon
gyártó Csenkinek köszönhetően
fordított a Pest megyei alakulat,
21-22. A hajrában már kettővel
is vezettek Hajdú János tanítványai, de a Liss-lányok megfogadták a B-közép tanácsát: harcoljatok! A pesszimistábbak már azt
hitték elúszik ez a meccs is, de
ekkor előlépett főszereplővé Asztalos, előbb egyenlített a hazai
csapat, majd az utolsó percben a
vezetést is átvette, s a végén megszerezte a hőn áhított első bajnoki győzelmet.
Farkas József: - Mindig az első
győzelem megszerzése a legnehezebb. A lányok
öremkönnyei
mindent
elárultak.
Hajdú János: - Gratulálok a
végjáték izgalmát,
feszültségét
jobban bíró Vásárhelynek.
További eredmények:
Cornexi-FTC 27-33, Debrecen-Spartacus 31-27, Pécs-Vasas 28-27,
Győr-Esztergom 32-21, Dunaferr-Túrkeve 34-17.
IMRE PÉTER

Mastersek aranyérmei
EVEZES
Két aranyéremmel térhettek
haza a megyei evezősök a csehországi Prága melletti Rasicén
lebonyolított masters vb-ről.
Az eseményen 39 ország 7500
sportolója indult, a szegedi és a
csongrádi versenyzők erős és népes
mezőnyben érték el a sikereket.
A szigorúan amatőröknek kiírt
rendezvény 28 és 35 év közötti
kategóriájában a csongrádi Petrity Rudolf kétpárban az eszter-

Totómonológ
A Tisza Volán SC labdarúgó-szakosztályában az 1989-es
korosztály edzője,
Buchholcz
Gábor nemcsak a gyerekekkel
foglalkozik, hanem az NB Il-es
teremfoci-bajnokságban szereplő Charlton-Gellért munkáját is
irányítja. A labdarúgással mint a szegediek többsége - a
Szeol AK-ban ismerkedett meg,
majd a végigjárt szamárlétra
után a felnőttek közt a Hódmezővásárhely, a Szőreg, a Tápé, a
Tótkomlós és a Sándorfalva következett, jelenleg pedig a Röszkében szerepel. Igazi fociélményei közé tartozik, amikor
1990-ben, az olaszországi vb-n,
Milánóban élőben láthatta az
NSZK-Jugoszlávia (4-1) mérkő-

IJASZARANY
Sopron-Ágfalván rendezték meg
az íjászok háromdimenziós (3D)
Európa-kupa döntőjét, mely az
olimpiai
kategóriában
szép
Csongrád megyei sikert hozott.
Faragó Csaba (Hódmezővásárhelyi Terep- és Vadászíjász Egyesület) az első helyen végzett, s öszszetettben csakis azért szorult a
hatodikra, mert az Ausztriában
és Csehországban rendezett fordulókon nem állt rajthoz.
SZIGORÚ DUNAFERR
Az NB l-es Dunaferr elnöksége
közös megegyezéssel felbontotta
Keszei Ferenc másodedző szerződését, és prémiummegvonással
sújtotta a labdarúgókat. A játékosok mindaddig nem részesülnek pénzjutalomban, amíg a jelenlegi 10. helyről nem jön fel a
csapat a hatodikra. A vezetőség a
szombati, Kispest elleni, hazai
1 - 3 miatt döntött a szigorú
szankciókról. Ugyanakkor Tornyi Barnabás vezetőedző pozíciója egyelőre nincs „veszélyben".

Mulics aláírt a Szedeákhoz

Kezdjük először a Szedeák NB I A
csoportos férfi kosárlabdacsapatával. A bosnyák Nedzad Mulics
most már írásban is elkötelezte
magát a szegedi klubhoz, az idényvégéig szóló szerződését a napokban aláírta. A vezetők még tovább
szeretnék erősíteni a keretet. Kedden két jugoszláv kosaras gyakorolt Földi Sándor legénységével,
egyelőre még nem dőlt el, hogy
maradnak-e a csapatnál. A hét végére biztos, hogy kialakul a Szedeák kerete, véglegessé válik, hogy ki
szerződik az A ligás klubhoz.
Hetek óta suttogtak arról, hogy
a Magyar Kosárlabda-szövetség
kizárja a fővárosi MAFC együtte-

REFLEKTOR

gomi Mármarosival nemcsak a
saját futamát, hanem a kategória
abszolút csoportját is megnyerte.
Petrity egypárban szintén elstartolt a hetvenhárom (!) rivális között, és itt egy litván mögött a
második helyet szerezte meg.
- A fő számom a kétpár volt, de
kipróbáltam magam a másikban
is, és megérte - emlékezett vissza
Petrity. - A pályára a korábbi pályafutásomból emlékeztem, a létszám
viszont alaposan meglepett. A nagyobb országokból több induló is
volt számonként, ezért értékesek
ezek az eredmények. Azt hiszem,
hogy ez az igazi amatőr sport.

IME, ATIPPJEIM:
1. Békéscsaba (12.)-0unaterr (10.)
2. Sopron (11.)—Videoton (7.)
3. Siófok (4.)-Újpest (6.)
4. ZTE (9.)—Győr (2.)
5. Bayern (1.)—Cottbus (15.)
6. Bremen (5.)-Leverkusen (13.)
7. Hannover (16.)-Bochtim (3.)
8. Hertha (11.)—Hamburg (12.)
9. K'lautern (18.1-1860 München (8.)
10. Rostock (2.)-Dortmund (7.)
11. Woffsburg (9.)—Nürnberg (17.)
12. Schalke (4.)-M'gladbach (6.)
13. Stuttgart (14.)-Bielefe1d (10.)
14. Blackburn (13.)—Leeds (3.)

MUNKATÁRSUNKTÓL
12
1
1
X
12
IX
12
12
2
1
1
IX
1
2

A Tisza Volán Szeged mini korosztályú jégkorongcsapata Dunaújvárosban, a Pulzus-kupán
vett részt. A Kalocsa László és
Láng Csaba által irányította szegedi együttes nem sok esélyt
adott az ellenfeleinek, s veretlenül (négy győzelem, 49-2-es gólkülönbség) elhódította a díszes
serleget. A volánosok végig gólratörően játszottak, két megsemmisítő vereséget is mértek az ellenfelükre. Különösen az Alba
Volán ellen aratott győzelem dicséretes, hiszen Székesfehérvá-

ELMARAD A BAJNOKSÁG
A Brit Virgin-szigeteken elmarad
a 2002-es focibajnokság, mert az
ország egyetlen futballpályája alkalmatlan a játékra. A három
hónaposra tervezett pontvadászatban 12 csapat vett volna
részt, de a létesítmény felújítása
késik, csak novemberre fejezik
be a munkálatokat, s januártól
már krikettmérkőzések zajlanak
benne.
A 17 ezer lakosú, Nagy-Britanniához tartozó szigetcsoport a
160. helyen áll a FIFA világranglistáján. A karibiak válogatottja a
legutóbbi vb selejtezőjén összesítésben 14-l-re maradt alul Bermudával szemben.
VÁSÁRHELYI SIKEREK

A Démász-Szegedi VE duója,
Varga László és lakács György
kétpárban egy kategóriával fentebb, a 36 és 43 éveseknél ült a
hajóba. A páros először vett részt
a vb-n, és a hatvanhat kettős mezőnyében győztek. Igaz, ők már
korábban,
még
ifikorukban
együtt eveztek.
- Az ifjúsági korosztály után
három éve dolgoznak újra együtt
- mondta Sebesvári Mihály, a
klub evezőseinek szakosztályvezetője. - A dobogóra vártuk őket,
de az elvégzett komoly munka
révén elsők lettek.
M. J.

Tornagyőztes a Volán
JÉGKORONG

V WILLIAMS BALESETE
Autóbalesetet szenvedett Venus
Williams, a női világranglista 2.
helyén álló teniszcsillag. A karambol részleteit n e m hozták
nyilvánosságra, de a US Open
idei döntőse állítólag sértetlenül
szállt ki a kocsiból. Két utasát,
féltestvérét és annak feleségét
kórházba szállították, de néhány
óra múlva hazaengedték. Az ütközés a Florida állambeli Palm
Beach Gardens közelében történt, ahol Venus és világelső húga, Serena lakik.

ron komoly utánpótlás nevelői
munka folyik. A vezetőedző, Kalocsa László így értékelte a fiatalok kupagyőzelmét:
- Különösen azért örülök ennek a sikernek, mert hetente
csak egyszer gyakorlunk jégen,
így a hokisaink még nincsenek
csúcsformában. Bízom benne,
hogy ez további lökést ad fejlődésük szempontjából, és a gyerekek
továbbra is ilyen szorgalmasan
tréningeznek. Napi három alkalommal szárazföldi edzéseket
tartunk, míg októbertől már a
műjégpályán edzhetünk.
A Pulzus-kupa
eredményei:
Tisza Volán-Alba Volán 7-0, Tisza Volán-Szombathely 14-0,
Tisza Volán-Újpest 11-2, Tisza
Volán- MAC-Népstadion 17-0.

Szentesen rendezték meg az egynapos díjlovagló versenysorozat
XVI. fordulóját, melyen a vásárhelyi Aranyági Ménes sportolói a
következő eredményeket érték
el:
A/2 felnőtt kategória: 1. Tö-

rökné Kezes Gabriella (Aranyági
Igor), 4. Törökné (Aranyági Tűzopál). A/2 ifjúsági kategória: 1.
Molnár Anita (Aranyági Szeszélyes). A/6 felnőtt kategória: 1.
Törökné (Aranyági Fárosz), 2.
Törökné (Aranyági Igor), 5. Törökné (Aranyági Tűzopál). A/6 ifjúsági kategória: 1. Molnár
(Aranyági Szeszélyes), 2. Rácz Ildikó (Fukar). L/3 felnőtt kategória: 2. Törökné (Aranyági Fárosz), 3. Törökné (Aranyági Szeszélyes), 4. Rácz (Fukar).
TÁNCTOBORZÓ
A Szeged TSK táncszakosztálya
toborzót tart a sportág iránt érdeklődő valamennyi korosztálynak, amelyek külön csoportokban részesülnek az oktatásban.
Jelentkezni a következő telefonszámokon lehet: 06-62/475-893,
06-20/98-86-043, 06-20/34-15303.
MEISZTER ÉRMEI
Debrecenben rendezték a kickbox (full-contact, low-kick) és a
thai-box magyar bajnokság döntőjét, amelyen minden súlycsoportban a selejtező fordulók két
legjobbja küzdött meg egymással. A full-contact szabályrendszer - 8 6 kg-os mezőnyében a
szegedi Tigers SE versenyzője,
Meiszter Gábor győzött (edzője:
Stricz Richárd), míg low-kickben
második lett.
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Tiszta szerencse

Kukuráért
hatmillió?

BAKOS ANDRAS

MOSZKVA (MTI)

Néha azon tűnődöm, vajon feszélyez-e
mostanában a tudat: azért kaptxl a fizetésed, hogy megfigyelj valakit.
Egy embert, aki azt gondolja, szüksége van rád.
Azért fizet téged, hogy ót figyeld egész nap: a
mozdulatait, a szavait, a gesztusait. Azért fizet,
hogy amikor kell. erélyesen rászólj. Például: dobja már el gyorsan a cigit, most nem szabad rágyújtania, hiszen a parlament elnökét követő kamerák ót. a házigazdát is látják. Elnézem ezt az
erélyes mozdulatot, ahogy intesz neki; lobban a
szemed is. Ö persze meglepetten néz, hitetlenül
csóválja a fejét, esetleg elsápad mérgében, vagy
csak elmosolyodik, és úgy tesz, mintha nem figyelne rád. Aztán, bárhogy is reagált, néhány
szippantás után mégis eldobja a cigit. Felhős
homlokkal kalauzolja tovább a vendéget a sokadalomban. Ilyenkor biztos lehetsz benne, hogy
rád gondol. Biztos lehetsz abban is, az ilyenkor
sem fordul meg a fejében, hogy fel kellene mondania neked. Nem, hiszen azzal, hogy megállapodott veled, azt is elrendezte magában, hogy
megint sokat tett a sikeréért: végre egy szakemberre bízta azt, amit minden profi ugyanilyen
szakemberre bíz a fejlett világban. Ahhoz, hogy a
politikus minden időt, energiát a tényleges, ám
csöppet sem látványos háttérmunkára
fordíthasson. rá kell bíznia magát a hivatásos,
tapasztalt
pr-tanácsadóra, aki megtervezi a közszereplése-

it. Persze, azt nem hagyja, hogy megírd neki a beszédeit. pedig a fejlett világban már ez a szokás.
Viszont megkérdezi tőled, miről ne beszéljen,
vagy mit hogyan, milyen nyelvi
fordulattal
mondjon el. Te erre lejegyezgeted neki, amit fontosnak tartasz. így aztán mégis előfordul, hogy
inkább a tiéd az a beszéd, mint az övé. Ő rezzenéstelen arccal mondja el azt is, amit korábban
kínosnak, gagyinak tartott volna. Azt persze egy
szóval sem mondanád neki, hogy amikor közszereplést tervezel, gyakran érzed úgy. mintha
egy izgalmas fizikai kísérleten dolgoznál.
Látlak, amikor a decemberi hidegben ott állsz,
egyszál öltönyben a mikrofon mellett, zajongó
tömegben. A legtöbben csak a válladig érnek, iskolás gyerekek. Valaki gúnyosan felkiált, s te
megrezzensz, mintha ez a kiáltás neked szólna.
Meg is sajnállak. Egyszerre - még zsibong a tömeg - a karórádra pillantasz, aztán a dísz tér túlsó bejárata felé nézel szigorúan. Abban a pillanatban megjelenik ott egy nyitott tetejű piros autó, lassan halad a tömeg felé. Lassan terjed a
csönd is. Ó kiszáll a kocsiból, a piros, kapucnis
ruhába bújt tisztviselővel együtt, odalépnek a
mikrofonhoz. „Szerbusztok gyerekek,
elhoztam
nektek a mikulást". Az áhítatos csöndben megjelenik néhány hópehely a tömeg fölött. Látom,
ahogy fölnézel, és leolvasom a szádról, ahogy
mondod: „Tiszta szerencse".

Jelentkeztek a Lukoilnál Szergej
Kukura, a legnagyobb orosz olajcég alelnökének elrablói. Tárgyainak a csúcsmenedzser elengedéséről, ezek azonban eddig
nem vezettek eredményre. A
Kommerszant Daily úgy tudja,
hogy hatmillió dollárt követelnek Kukuráért. A rablók arról is
biztosították a céget, hogy az alelnök él, egészséges és megfelelő
körülmények között tartják fogva. A menedzsert szeptember
12 l én, Mercedeséből hurcolta el
négy rendőrnek álcázott, kommandós maszkot viselő géppisztolyos férfi, miután testőrét és
sofőrét elkábították. A hatóságok először nem zárták ki azt
sem, hogy a Lukoil által szponzorált Moszkvai Szpartak labdarúgó klubbal függhet össze a bűncselekmény. A közelmúltban
hangos botrányok kísérték a csapat sztárjátékosa, Dmitrij Szicsov ügyét, aki bejelentette távozási szándékát, de ehhez a klub
nem járult hozzá. Az sem kizárt,
hogy a rablók a Lukoil konkurenciája köréből kerültek ki.

Csendes feleségcsere
SZANAA (MTI)
Egy jemeni férfi túl hangos feleségét „lecserélte" egy süketnémára. A negyvenéves férfi 15
éven át bírta első felesége igen
hangos és szüntelen szóáradatát,
mígnem elege lett rikácsolásából
és elvált tőle, hogy elvegyen egy

Tömeges
csókváltás
LEMBERG, LUHANSZK (MTI)

A hagyományos kínai opera művésze így néz ki előadásra készen.
Ő azonban annyira mai szereplő, hogy mobiltelefont használ...
Kína rendelkezik jelenleg a világ legnagyobb mobilpiacával, 180
millió felhasználóval.
MTI Telefotó/AP

Vízitatással öltek
SALT LAKÉ CITY (MTI)
Az Egyesült Államokban vád alá
helyeztek egy házaspárt, mert fogadott kisgyermeküket állítólag
annyi víz elfogyasztására kényszerítették, hogy az végzett vele.
A rendőrség közlése szerint a
springville-i házaspár büntetésből itatott annyi vizet a négyéves
kislánnyal, hogy az mérgezéshez
vezetett. Ügyvédjük szerint viszont a szülők nevelési tanácso-

kat követve itatták a gyermeket.
A szülők a tragikus eset során
maguk hívták ki a rendőrséget,
mert a kislány a túlitatás miatt
légzési nehézségekkel küszködött - az orvosok azonban már
nem tudták megmenteni a kicsi
életét.
A hatóság elővigyázatosságból
elköltöztette a házaspár otthonából az ott élő másik két gyermeket - jelentette a Reuter hírügynökség.

Rövid időn belül két Guinness-rekordot is megdöntötték
Ukrajnában: a mobiltelefon-hajításét és a tömeges csókolózásét.
A lembergi (lvivi) mobiltelefon-hajítási bajnokságon többeknek is sikerült túldobni a nemrégiben Finnországban megrendezett világbajnokságon elért 66
méter 72 centis rekordot. Az ötezer dolláros jutalmat és a rekorder címet Dmitro Tbpcsij húszéves karosszérialakatos kapta 82
méter 81 centiméteres, mindenkit megelőző, nagy ívű telefonhajítással.
A kelet-ukrajnai Luhanszkban
a tömegcsókolózás kanadai rekordját döntötték meg. Ebben a
versenykategóriában csak párosban lehet indulni, egyéniben
nincs igazán értelme. Az eddigi
rekorder Kanadában 2005 pár
csókolózott egyszerre, Ukrajnában most 2745, azaz 740 párral
vertek rá a „hidegebb" kanadaiakra.

Késztette:

Változóan felhős lesz az ég, eső nem valószínű sehol sem. A nyugati, délnyugati szél
mérsékelt marad. 22,24 fokig melegszik tel a levegő.
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További kilátások
Pénteken még kellemes idő várható, szombattól kezdve azonban országszerte lesz
eső, nagy valószínűséggel jelentős mennyiség. Vasárnapra is marad az esős idő.
megerősödik a szél, visszaesik a hőmérséklet.
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Mexikó helyett Görögországba
„postáztak" tévedésből egy egyesült államokbeli, kaliforniai halottat. A 68 évesen elhunyt férfi
végrendeletében
szülőhazáját,
Mexikót jelölte meg végső nyughelyeként. Meg is érkezett egy
koporsó a mexikói címre, ám a
család nem kis döbbenetére, egy
vadidegen feküdt benne, szinte
csak annyi egyezett, hogy ez az
elhunyt is idős férfi volt. A bőr-

Lottószámok

színe alapján afro-amerikai illető
ráadásul szivarral a szájában feküdt a koporsóban, mellette pedig egy könyv hevert a tavaly
szeptemberben
megsemmisült
Világkereskedelmi Központ ikertornyainak világszerte ismert képével.
A Mexikóba tévesen küldött
halott kiléte egyelőre nem ismert. A Reuter arra n e m tért ki,
miként derült ki a távoli Görögországban, hogy ki van a koporsóban.

SKANDINAV L0ÍTÖ
A: 1 , 4 , 6 , 1 4 , 1 9 , 2 7 , 3 1
B:l,2,6,8,15,25,31

ISTEN ELTESSE!
VILHELMINA
A német Wilhelm (magyarul Vilmos) női párja a Vilhelmina név.
Germán eredetű, a férfinév jelentése: erős akaratú védelmező.
Egyéb névnapok: Alfréd, Emília,
Jónás, Mária, Sebő, Szabolcs,
Szilárda, Tivadar, Tódor, Vilma.

Dávid nyakát, fülét is lecsutakolják
FIRENZE (MTI)
Még a legremekebb szobroknak
is kell néha nyakat, fület és egyebet mosni. Michelangalo Dávid-

A NAP VICCE
Az utolsó vendég utáni sóhaj:
- Akkor visszaállíthatjuk két
órával az órákat!

ja a héten kerül sorra, 129 évnyi
koszt csutakolnak le róla. A 498
éves Dávid fürdetése a tervek
szerint hét hónapig tart majd és
150 ezer euróba kerül. Az 5 mé-

teres Dávidot legutóbb 1873-ban
fürdették meg tetőtől talpig,
amikor bekerült mostani otthonába, a firenzei Galleria dell'Accademiába.

Mi az igazi művészet?
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Karib-tengeri szigetország. 42. Mely irányba? 44. Költeményeket írogat.
FÜGGŐLEGES: 1. Névelős régi szúrófegyver. 2. A Fülöp-szigetek fővárosa. 3. Utazás a kozmoszba. 4. íme, franciául. 5. Penge lényege. 6. Császári hadvezér (Niklas), Bécs védője a
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Jkában nevelkedik egy dámszar- 38. Bee. Lajos. 40. Vacak. 43. Körlet közepe? 45. Indulatszó.
"velMTI Telefotó: Újvári Sándor SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Vén törzsfővel ne tervezz tartós szövetséget.
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Mümü, a kis dámszarvas pótmamája egy agár. Kecskeméten agái
vasborjú - kölykös agárszuka pártfogolja, s együtt szoptatja kicsi:

Zápor

A Nap kel: 6.26, nyugszik: 18.49. A Hold kel: 18.32, nyugszik:
3.44.

•
•

w®

Mbi:13°

A Tisza Szegednél 95 cm (hőfoka 17.4 C°), Csongrádnál - 1 2 3 cm,
Mindszentnél - 1 3 cm. A Maros Makónál - 5 2 cm.
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SOPRON (MTI)

»»»» v* *

Max:15°

Vízállás:

Halottcím és a posta
SAN JOSE (MTI)

Hétfő

\*»\»* *
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Csomagtartó
és fodrászat
Egy osztrák rendszámú személygépkocsi csomagtartójában, erre
előkészített helyen megbújva
akart Magyarországra átjönni
egy osztrák nő Ausztriából szerdán Sopronnál - tájékoztatta az
MTI-t a Győri Határőr Igazgatóság sajtóreferense. Fehér Imre őrnagy elmondta: a csomagtartóban rejtőzködő nő az általa megszokott megszokott soproni fodrászatba indult a kocsit vezető
barátnőjével - frizurát készíttetni. Útlevele azonban nem volt,
ezért döntött a csomagtartó mellett. Az útlevéllel nem rendelkező utast szabálysértés miatt
pénzbírsággal sújtották és mindkettőjüket
visszairányították
Ausztriába.

jóval halkabb „típust". Igazi
csendestársra lelt: az új feleség
valóban csendes társ, mivel süketnéma, és igazi, mivel a férj
szerint ő az úgynevezett igazi. A
válás nem ütközött túl sok nehézségbe, mivel Jemenben a férjek minden indok nélkül kiadhatják feleségük útját.

Néhány óra napsütés
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