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Családi dráma Csongrádon

TÉMÁINKBÓL
BALOGH KONTRA
MEDGYESSY
Balogh László a miniszterelnök
nemzetbiztonsági múltjával kapcsolatban tett fel azonnali kérdést a parlamentben. A szegedi
országgyűlési képviselő arra volt
kíváncsi, Medgyessy Péter hogyan hajtott végre egy most is titkos belügyminisztériumi körlevelet.
2. oldal

Klaudia hátba szúrta apját
Hátba szúrta apját hétfőn éjjel
egy húszesztendős csongrádi leány. S. Zoltán a helyszínen életét vesztette.

TOMPASZIGETI HÁZBAJ
Nem kapják meg a hivataltól a
használatbavételi engedélyt egy
tompaszigeti ház tulajdonosai. A
magyar-holland művészpár már
két éve küzd a papírokért. Egy
szemétdoipb helyén épült házikóval az a gond, hogy néhány
négyzetméterrel eltértek a tervektől.
4. oldal
IMA ÉS EXTÁZIS
A HIT GYÜLEKEZETBEN
Alkalmanként két-háromszáz
hívő vesz részt a szegedi Hit
Gyülekezete egyház istentiszteletén. Olyanok is akadnak, akik
70 kilométert is utaznak, hogy
társaikkal együtt énekelhessenek, nevessenek, majd extázisba
essenek a közös imádság során.
7. oldal
A csongrádi áldozat húga, S. Mária elképzelhetetlennek tartja, hogy bátyja, Zoltán provokálta volna
Klaudiát.

Fotó: Morzsik János

NviToBuli Száz produkció
huszonöt helyszínen
OMCE CENTER

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

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

október 2

szerda

re»*«- B e n n y JttR ' Mc Patás
guests: Spigiboy v OJ. Sámson

Erotic Cocktail Show Három héten keresztül egymást
Mamfrji r*M Mpur Múaánt tkhard fr~iyk
hpéa programok a szegedi
váltják
Mage o f F i r e
S">E
egyetemi fesztiválon.
Funky A Old Music Party V A R I
Színházi muzsika, könnyűzenei
koncertek és képzőművészeti kiállítások várják a szegedi egyetewww.delmagyar.hu
mi fesztivál résztvevőit. Három
héten át, huszonöt helyszínen
mintegy száz produkció közül
válogathatnak az érdeklődők. .
A pörgősebb, b u l i z ó s a b b szórakozás, v a g y i s a Back II Black, Ja-

mie Winchester és Hrutka Ró-

Nemcsók
miniszteri
biztos lett
Miniszteri biztossá és a miniszterelnöki hivatal politikai főtanácsosává nevezték ki a szegedi
Nemcsók
Jánost,
a
Horn-kormány egykori államtitkárát.

A családi tragédiát évek óta tartó
konfliktussorozat előzte meg,
mely elsősorban az áldozat, S.
Zoltán és a legnagyobb leánya,
Klaudia között egyre elviselhetetlenebbé vált. A hétfő esti italozás után hazatérő férfi az otthon
egyedül tartózkodó lányával szóváltásba keveredett. A vita a szobában kezdődött, majd a konyhában folytatódott. A veszekedésnek Klaudia vetett véget: az
asztalon lévő kést felkapta, és azzal apját hátba szúrta. Bár gyorsan megérkezett az orvos, segíteni már nem tudott S. Zoltánon.
Klaudia édesanyja szerint az
otthoni erőszak, a gyakori lelki
terror miatt romlott meg középső
lánya idegállapota. Már jó ideje
úgy érezi, hogy a sorozatos konfliktusok egyszer tragédiába torkollnak. A zaklatott idegállapotú
lány az eset után nem emlékezett
a dulakodás részleteire, kedd délután azonban beismerte tettét.

Nemcsók János szegedi egyetemi
tanárt, volt országgyűlési képviselőt, júliustól visszamenőleg
miniszteri biztossá és a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsosává nevezték ki. Feladata
az Alföld fölzárkóztatási programjának koordinálása.
Nemcsók Jánosnak többek között a Duna-Tisza közi Homokhátság vízutánpótlásának biztosítását kell megoldania. Emellett
a térségben olyan modern mezőgazdasági technológiákat kell
megvalósítani, amelyek elősegítik az Európai Uniós csatlakozást. A fejlesztésekhez hozzátartozik, hogy jó kapcsolatokat
ápoljanak a térség vállalkozásai
vajdasági, kárpátaljai és erdélyi
vállalkozásokkal.
Az új miniszteri biztosnak Szegeddel kapcsolatban is konkrét
elképzelései, tervei vannak.

Részletek az 5. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Az idősek világnapján

Sokan otthonra vágynak

bert koncert mellett lesz még Villon-est és színházi előadás is.
A fesztivál részletes programja
mellett Király Lindáról, a Szerelem utolsó vérig című film betétdalából megismert énekesnőről is
olvashatnak lapunkban. A magyar Whitney Houstonra Amerikában is felfigyeltek, egymillió
dolláros szerződést kapott. A 19
éves lány Szegeden is meghódította a közönséget.
Bővebben a Tisza-partyban

Polgármester]elöltek Csongrád megye 60 településén

A többség független
POLGÁRMESTERJELÖLTEI*
Csongrád Megye: 6 0 településen összesen 171 jelölt

Minden Csongrád megyei település talált magának polgármesterjelöltet az október 20-ai önkormányzati választásra. A 60
helyért 171-en versengenek.
Az aspiránsok zöme (134) függetlenként lép a választók elé,
37-en valamely szervezet külön
ajánlásával. Ez utóbbi csoporton
belül 24 jelöltet egyetlen szervezet, 13-at pedig több csapat közös jelöltként indít. Ez a fajta támogatás leginkább az öt, 10 ezer
fősnél nagyobb városunkban jellemző: az ottani 19 polgármesterjelölt közül csak 3 független, a
többi mögött egy vagy több baloldali, jobboldali, illetve civil szervezet áll.
A pályázók közül 3 csakis a
polgármesterséget vállalná, 8
egyéni, 7 pedig listás önkormányzati képviselőséggel is próbálkozna városában, míg 8 a megyegyűlésbe vágyakozik.
Összeállításunk a 3. oldalon

A szegedi idősek napi megemlékezésen virággal köszöntötték a hölgyeket. A megye minden ötödik
lakosa hatvanesztendősnél idősebb. Közülük ma nyolcszázán várakoznak szociális otthoni
e l h e l y e z é s r e . R é s z l e t e k a 4. o l d a l o n

Fotó: Gyenes Kálmán

Jövőre nyílhat a kaszinó
A korábbi ígéretekkel szemben mégsem nyit kaszinót ebben az évben Szegeden a Szerencsejáték
Rt. Az állami tulajdonú játékszervező társaság vezetősége még mindig nem döntött a pontos helyszínről és a kaszinó működtetésének módjáról.
- Még nem született döntés a szegedi kaszinó
ügyében - mondta tegnap érdeklődésünkre Somorai László. A Szerencsejáték Rt. kommunikációs
igazgatója korábban azt nyilatkozta lapunknak,
hogy nyár végéig határoznak arról, hol és kivel
működtetik majd a kaszinót Csongrád megye
székhelyén. Somorai hangsúlyozta, amint érdemi

döntés születik az ügyben, tájékoztatják szerkesztőségünket.
A Szerencsejáték Rt. kaszinóprojektjének vezetője, Németh Gábor közölte: jóllehet ebben az évben
már biztosan nem nyitnak kaszinót Szegeden, távlati terveik között szerepel, hogy klasszikus játékhelyet üzemeltessenek a Tisza-parti városban. A
projektvezetőtől megtudtuk, tovább folytatják a
tárgyalásokat az önkormányzattal, valamint a különböző cégekkel és vállalkozókkal a pontos helyszínről és a kaszinó működtetésének módjáról.
Folytatás az 5. oldalon

• B E L F O L D

Blair és Bush Irakról
BLACKPOOL. WASHINGTON (MTI)
Az ENSZ tekintélyének szertefoszlását eredményezheti, ha a
nemzetközi közösségnek nem sikerül rákényszeríteni Szaddam
Húszéin iraki elnököt a lefegyverzésre - jelentette ki a brit miniszterelnök. Tony Blair a brit
Munkáspárt Blackpoolban zajló
kongresszusán mondott beszédében úgy vélte: „Időnként - és
különösen olyan esetekben, amikor egy diktátorral van dolgunk az egyetlen esélyt a békére az jelenti, ha készen állunk a háborúra". A kormányfő kitért arra is,
hogy az ENSZ határozatainak a
Közel-Keleten éppen úgy érvényt
kell szerezni, mint Irak esetében.

A brit kormányfő szerint e határozatok egyelőre csak Izrael esetében teljesülnek, bár minden
félre vonatkoznak. Az egyetlen
megoldást az jelenti, hogy ez év
végéig meg kell kezdeni a tárgyalásokat az 1967.-es határok közötti palesztin állam státusáról.
•
George Bush amerikai elnök
megerősítette, hogy véleménye
szerint az ENSZ-nek „új és erőteljes hangvételű" határozatot
kell hoznia az iraki tömegpusztító fegyverek leszerelése érdekében. Bush erről Washingtonban
beszélt. A határozat szükségességét azzal indokolta, hogy „elkerüljék azokat a csapdákat, amelyekbe a múltban beleestek".

-

K U L F O L D «
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Országgyűlési vizsgálóbizottság az APEH működéséről

Balogh kontra Medgyessy

Géczi József és Fritz Péter szerepe

Illyés Közalapítvány
BUDAPEST (MTI)
Az Illyés Közalapítvány leköszönő kuratóriuma október 7-én
tartja utolsó ülését, ezen már az
új testület tagjai is részt vesznek
- közölte Hadnagy Miklós, a
MeH kisebbségi ügyekért felelős
politikai államtitkárának munkatársa. Hadnagy, akit Szabó Vilmos államtitkár a közalapítvány
budapesti irodájának vezetésére
ajánl majd, elmondta: a héten

nyújtják be a bírósághoz az új
testület bejegyzését. A MeH Kisebbségi Ügyekért Felelős Politikai Államtitkárságának tájékoztatása szerint az új testület elnöke Pomogáts Béla irodalomtörténész. Megőrzi mandátumát Ilylyés Mária, az író lánya. Az új
testület szocialista delegáltja a
szegedi Géczi József. A felügyelő
bizottság elnöke Fritz Péter volt
szegedi szocialista országgyűlési
képviselő.

Horváth Balázs országgyűlési képviselő (MDF) és Medgyessy Péter miniszterelnök a padsorok között találkozott...

MTI Telefotó: Kovács Attila

Az országgyűlés keddi munkanapjából két
momentumot ragadtunk ki. A kormányfőhöz intézendő kérdéssorozatot a szegedi
képviselő lapunk hasábjain már beharangozta.
BUDAPEST (MTI)

GLÓBUSZ
JERUZSÁLEM
George W . Bush elnök hétfőn
aláírt egy olyan törvényt, amelynek értelmében az USA kormánya Jeruzsálemet kell tekintse
Izrael fővárosának.
HAVI KILENCMILLIÁRD
Az Irak elleni esetleges háború
havi kilencmilliárd dollárjába kerülne az USA-nak, húszmillárd
dollárt kellene költeni a felkészülésre és az elvonulásra.

A GYERMEK HALOTT
Jakob von Metzler, a frankfurti
bankárcsalád elrabolt fia halott jelentette be az ügyészség. A
holttestet Schlüchtern közelében
találták meg. A rendőrséget feltehetően az a 27 éves joghallgató
vezette nyomra, akit a négy őrizetbe vett személy közül nem helyeztek szabadlábra. A joghallgató nem messze lakott a von
Metzler-háztól, ismerte a gyerekeket, Jákobot és testvéreit.

Tragédia a légtérben

Balogh László (MDF) szegedi országgyűlési
képviselő - lapunknak korábban tett ígérete
szerint - Medgyessy Péter nemzetbiztonsági
múltjával kapcsolatban tett fel azonnali kérdést tegnap a parlamentben. - Az egész ország tudja, hogy ön politikai titkosrendőrként a kommunista diktatúra alatt az elnyomó gépezet tagja volt - kezdte felszólalását az
ellenzéki képviselő. Balogh László arra volt

kíváncsi, hogy Medgyessy Péter hogyan hajtott végre egy jelenleg is titkos 198l-es belügyminisztériumi körlevelet, amely a „külső
és belső ellenség aktivitásával", illetve az
1956-os „ellenforradalom" 25. évfordulójával volt kapcsolatban. Medgyessy Péter emlékeztetett: a Balogh László által vezetett parlamenti bizottság egy hónapon át vizsgálta a
múltját. Hozzátette, hogy részt vett a testület
egyik ülésén, és akkor már válaszolt a feltett
kérdésekre. Végül megköszönte Balogh László bizottsági elnökként végzett tevékenységét, azt, hogy „hangyaszorgalommal segítette
az MSZP és a kormány népszerűségének növelését". Balogh László válaszában felszólította Medgyessy Pétert: idén október 23-án
ugyanúgy ünnepeljen, ahogy 1981-ben.

Az országgyűlés keddi ülésén 193 igen és 2
nem szavazattal vizsgálóbizottságot hozott
létre az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1998-2002. közötti működése és felügyelete
során felmerült aggályok tisztázására. A testület, amelynek felállítását Kuncze Gábor és
Fodor Gábor SZDSZ-es képviselők indítványozták, nyolc tagból áll majd: 3-3 főt az
MSZP és a Fidesz, l - l képviselőt pedig az
SZDSZ és az MDF delegál. A bizottság megbízatása - a határozat szerint - feladatának
elvégzéséig, de legfeljebb a létrehozásától számított hat hónapig tart. A határozat úgy születhetett meg, hogy a kormánypárti képviselők által leadott 193 igen szavazat mellett két
fideszes honatya, Demeter Ervin és Tölgyessy Péter is voksolt, nemmel.

RÖVIDEN

Miniszteri forduló a csatlakozásról, Kovács László részvételével

Az asztal letakarítása
A Brüsszelben tárgyaló magyar
külügyminiszter megállapodott
az EU-illetékesekkel, hogy egyelőre
félretesznek
minden
olyan témakört, amely nem tartozik a leglényegesebbek közé.
BRÜSSZEL (MTI)
Az október 24-25-én tartandó
brüsszeli EU-csúcsig Magyarország szeretné lezárni a csatlakozási tárgyalások versenypolitikai
fejezetét, s erre meg is van a lehetőség - állapította meg kedden
Brüsszelben a magyar külügyminiszter. Kovács László a tárgyalások miniszteri fordulója után
magyar újságíróknak elmondta,

hogy a szakértői konzultációkon „az asztal letakarítása" jegyében
kirajzolódtak az álláspontok, a zajlik, vagyis célja minden olyan
politikának tehát van lehetősége témakör félretétele, amely nem
választani a különböző megoldá- tartozik a legkényesebb problésok között. A mostani tárgyalá- mákat tartalmazó pénzügyi-költsok jórészt a legutóbbi főtárgya- ségvetési csomaghoz - emlékezlói fordulókon szerepelt - egyes tetett a miniszter. Ilyen például
esetekben ideiglenesen le is zárt az audiovizuális fejezet, amelyet
- témakörök ismételt áttekinté- - a magyar médiatörvény módosére, illetve az azokon elért meg- sítása után - már nyáron ideigleállapodások hivatalos megerősí- 'nesen félretehetőnek minősítettésére szolgáltak. A napirenden tek. Ugyanebbe a csoportba tarennek megfelelően a szokásosnál tozik a regionális politikának az
több fejezet szerepelt - audiovi- intézményekre vonatkozó része.
zuális politika, versenyjog, me- Ilyen lenne végül az eddigiekben
zőgazdaság, intézmények és regi- az egyik legkeményebb diónak
onális politika - , újabbakat bizonyult versenypolitika is, enazonban most nem zártak le. A nek lezárása azonban ebben a
tárgyalások jelenlegi szakasza fordulóban nem is volt cél.

Aláírták az Ökumenikus Chartát
István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöAz Ökumenikus Charta magyar- ke kiemelte: az Ökumenikus
országi elfogadása tovább erősít- Charta egyértelműen tanúsítja a
heti az egyházak közötti együtt- _ népvándorlás óta keresztény alaműködést és új lendületet adhat pokra épülő Európa hívő közösközös munkálkodásuknak - nyi- ségének összetartozásra irányuló
latkozták egyházi vezetők ked- óhaját. A tavaly április 22-én,
den, az európai dokumentum Strasbourgban megfogalmazott
budapesti aláírásakor. Seregély Ö k u m e n i k u s Chartát, illetve a z
BUDAPEST (MTI)

Szakértők vizsgálják egy Iljusin-38 típusú repülőgép roncsait az
indiai Goa államban. A haditengerészet két gépe légi bemutató során ütközött össze a levegőben - legkevesebb tizenöt ember halálát okozva.

Az

MTI Telefotó/EPA/Sebastian D'Souza

várható főnyereménye950
azaz

Balogh László azonnali kérdést
tett fel a kormányfőnek.

UJ HÍRIGAZGATO
Szomráky Bélát nevezte ki október elsejei hatállyal a Magyar Rádió hír- és krónikaműsorokat készítő Aktuáhs Szerkesztőségének
vezetőjévé Perjés Klára adófőszerkesztő.
ROMA SZERVEZETEK
Az önkormányzati választásokra
szóló, a Lungo Drom vezette koalíció létrehozását jelentette be
tíz roma szervezet kedden Budapesten.
TERROR HÁZA
Lezárult A Hídember című nagyszabású, állami támogatással készült filmes produkció, illetve a
Terror Háza múzeum beruházásának, működtetésének vizsgálata. Nem találtak jogsértést,
szabálytalanságot a kultuszminisztérium megbízásából vizsgálódó szakértők.

annak elfogadásáról szóló közös
nyilatkozatot ökumenikus istentisztelet keretében írták alá a katolikus egyház, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa hét tagegyházának
vezetői. Hollandia után Magyarország a második, ahol a közös
nyilatkozat aláírásával erősítik

PERRAGÁTSRÓL
Jogszabálysértő Ragáts Imre elnöki feladat- és jogkörben eljáró
ügyvezető alelnöki megbízásának cégjegyzékbe történt bejegyzése - állapította meg október elsején kelt állásfoglalásában a
Legfőbb Ügyészség. Az ügyészség
a változást bejelentő végzés hatályon kívül helyezése iránt pert
indított a Fővárosi Bíróságon ez

m e g az európai d o k u m e n t u m o t .

ügyben.

MILLIÓ,

950 000 000

0.

SZIHNCSIJÍTÍK 81.

forint.
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Polgármester]elöltek Csongrád megye 60 településén

Kés
a kézben

Választék: egytől hatig

BÁTYI ZOLTÁN

Szentesen Szirbik Imre és Farkas Sándor, Makón Búzás Péter és Martonosi György között várható szoros verseny a választásokon.
Jelölt hiányában polgármester-választás Csongrád megye
egyetlen településén sem marad
el. Nem úgy, mint a Dunántúl
három megyéjének hét településén. Térségünkben ugyanis a
60 polgármesteri székre összesen 171-en pályáznak. A Csongrád megyei települések közül
három helyen összesen hat, míg
hét községben egy jelentkező
akadt a polgármesterségre. A jelöltek közül 49-en csakis erre a
feladatra vállalkoznak, míg
88-an több vasat is a tűzben
tartanak,
mert
települési
és/vagy megyei képviselőnek is
jelöltetik magukat. A jelöltek
Csongrád megyei tárát a település nagysága alapján, a polgármester aspiránsok nevét betűrendbe szedve közöljük.

Apátfalva

Ferencszállás

Ópusztaszer

Szentesi József (független), Vadlövő Róbert (független), Vári Miklós (MSZP).

Domokos István (független), Szabó Józsefné (Fidesz-MPP-MDF).

Makra József (független), Varga
László (független).

Fodor Imre (független), Kocsis Ferenc (független).

Bata Ferenc (független).

Árpádhalom

Froman Róbert (független), Hajdú Gábor (független), Szarka Attila
(Fidesz-MDF-MKDSZKPE).

Ásotthalom

Petró Ferenc (független), Somodi
Sándor (független).

Baks

Bába János (független), Balogh
Lajosné (független).

Balástya

Juhász Jenő (független), Újvári
László (független).

Bordány

Balogh Ferenc (független), Takács Ferenc (független).

Csanádalberti

Szabó Lajos (független).

Tízezer lakosnál
nagyobb települések
Csongrád

Csanádpalota

Bombolya László (független), Mikulán
László
(Fidesz-MDFKPE), Németh Imre (független),
PernekiLászló (független).

Csanytelek

Bátki Ferenc (független), Bedő
Tamás (MSZP), Fagyai Béla (MIÉP), Gőg János (Alföld Egyesület), Murányi László (Összefogás
Csongrádért), Pászti-Tóth Gyula
(Fidesz-MKDSZ-KPE).

Forgó Henrik (független), Forgó
János (független), Györgyiné Mészáros Erzsébet (független), foó
János (független), Tóth Endre Lajos (független), Veres János (független).

dr. Hernádi Gyula (MSZPSZDSZ-Centrum Munkáspárt),
dr. Kószó Péter (Tiszta Lap), dr.
Kovács László (MIÉP), dr. Lázár
János (Fidesz).

Sánta Ferenc (független).

Hódmezővásárhely

Makó

dr. Búzás Péter (MSZP-PSZM), dr.
Martonosi
György
(FideszMDF-Kisgazda Polgári Egyesület).

Szeged

dr. Balogh Elemér (független), dr.
Botka László (MSZP-SZDSZMSZDP-Centrum), dr. Csapó
Balázs (Szegedért).

Szentes

Farkas Sándor (Fidesz-MDFMKDSZ-KPE), Nagygyörgy István (MIÉP), Orbán István (független), Szirbik Imre (MSZP).

Tízezer lélekszámnál
kisebb települések
Algyő

dr. Gonda János (független), Molnár Mihály (független), dr. Piri József Antal (független).

Ambrózfalva

Mitykó Mátyás Márton (független), Tuska György (független kisebbségi - szlovák).

Csengele

Derekegyház

Forráskút
Földeák

Csányi János (független), Mezőfi
János
(Fidesz-MPP-MKDSZMDF-KPE), Nacsa László (független), Németh Sándor (független), VŰSS Imre

(független).

Királyhegyes

Belovai Pál (független).

Eperjes

Kiszombor

Szabóné Vígh Erzsébet (független), Szegvári Ernóné (független),
dr. Szilágyi Dezső (független).

Klárafalva

Fekete József (független), Kovács
Istvánné (független).

Kövegy

Bajusz György (független), Takács Zoltán (független).

Kübekháza

Boldog Krisztina Anikó (MSZP),
Csorba Béla Attila (független),
Molnár Róbert (független), Nacsa
István (független).

Magyarcsanád

Farkas fánosné (Fidesz), Guba
István (független).

Maroslele

Mártély

Balogh Jánosné (független|, Szép
Ferenc Szilveszter (független).
dr. Gyovai Tiborné (független),
Kecskeméti János |független), dr.
Zsótér István (független).
Mórahalom
Nógrádi Zoltán (Fidesz), Róna
Gábor (független).

Nagyér

Lórincz Tibor (független).

Nagylak

Bárányi Sándor Gézáné (független), Horváth Ferenc (FKGP),
Kollár János (független), dr. Kósné KomlódiAnna (független).

Bertók Sándor (független), Gyarmati András (független), Kocsis
István (független), Trembeczky
Károly (független), Varga fános
fazi (független).

Bálint József (MSZP), dr. Kós
György (független).

dr. Czabarka János (MSZP), Mészáros József (független).

Ábel István (független), Holló
Lászlóné (független), Szabó Lajos
(független), Szemerédi
Lajos
(független).

Kis Nándor (független), Kiss
Gyula (független).

Fábiánsebestyén
Felgyő

Bérnövekedés
az egészségügyben
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók átlagosan bruttó
63 ezer, a középfokú végzettségűek 25-26 ezer, míg az alapfokú végzettségűek 10-12 ezer forintos bérnövekedésre számíthatnak. Összesen havonta 9,5 milliárd forintot utal ki a kincstár a kormányrendelet
végrehajtására. Ez az összeg tartalmaz annyi tartalékot, hogy az új bértábla követelményeinek teljesítésén túl az intézményvezetők differenciálhassanak. Ez utóbbira egy másik keretből is jut pénz. A minisztériumok között felosztott 2,5 milliárdos tartalékalapból az egészségügynek jutó 1,5 milliárdot havi 500 millió forintos bontásban juttatják el
a béremelés által érintett körhöz. Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár és a szaktárca a későbbiekben folyamatosan ellenőrzi, hogy az
átutalt összeget az intézmények a béremelésre fordították-e.

Pusztaszer

Borbásné Márki Márta Ilona
(független), Horváth Béla (független), Magyari László (független).

Kistelek

Mindszent

Dóc

Pusztamérges

Börcsök Antal Miklós (független),
dr. Papp Sándor (független), Sütöri László (független).

Nagy Sándor (Fidesz), Sere Ferenc (MSZP-SZDSZ).

Rádin fezdimir (független), Simicz József (MSZP), Stadler Ferenc (független).
Asztalos Árpád (független), Bereczki Jánosné (független), Börcsök Lajos (független), Dobó Szilveszter (független), Karasz István
(független).

Dégi György (független), Gémesi
Sándor (független).

Kertész László (független), Kordás fános (NOE), Máté Gábor
(független), Ócsai Mihály (független).

Lajtár Kornél (független), Széllné
Bozsó Mónika (független), Szőnyi Erzsébet (független).

Domaszék

Pitvaros

Horváth Lajos (független), Kurunczi Mihályné (független), Lakatos Lajos (független), Sarró Mihály (független).

Balogh János László (független),
Farkas Andrásné (MSZP), Földi
András (SZDSZ), Szabó István
(független), Szabó fánosné (független), Vida György (független).

Deszk

Öttömös

Nagymágocs
Nagytőke
Óföldeák

Barlai József (független).

Röszke

Rúzsa

Papp János (független), Pappné
Tímár Teréz (független).

Sándorfalva

Darázs Sándor (független), Pataki
Zsuzsanna
Mária (független),
Szaniszló József (MSZP), Szűcsné Sáringer Ibolya (független),
Tarkó Éva (független).

Szatymaz

Fülöp Zoltán Miklós (független),
Gyömbér László (független), Matula Aranka Anikó (független),
Rapcsányi Gábor (független).

Szegvár

Béres András (független), dr. Nóbik István Kálmán (független),
Piti fános (független), Szenczi
Sándorné (független).

Székkutas

Sajti Mihály (független), Vígh
Viktor (független).

Tiszasziget

Ábrahám János (független), Bodó
Imre
(Fidesz-MDF-MKDSZKPE).

Tömörkény

Fekete Gábor (független) Gera
Ferenc (MIÉP), dr. ThirringÁkos
(független).

Újszentiván

Grünwald Vilmos (független),
Szögi Zoltán Ferenc (független),
dr. Talpai János (független), Waltrich Csaba (független).

Üllés

Dr. Nyáriné Tajti Anna (független).

Zákányszék

Gárgyán István (független), dr.
Kovács József (Fidesz-MDFKPE-MKDSZ), Seresné Borbás
Zsuzsanna (független).

Zsombó

dr. Faragó-Mészáros Vilmos (független), Gyuris Zsolt (független).

Vásárhelyi őszi hetek

Síremlék Rapcsáknak
MUNKATÁRSUNKTÓL
A vásárhelyi őszi hetek rendezvénysorozata pénteken délután 3
órakor Rapcsák András polgármester, országgyűlési képviselő
családja által állított síremlékének avatásával kezdődik a Kincses temetőben. Avatóbeszédet
mond lsépy Tamás országgyűlési
képviselő. Fél 5-től az Iskolák
mozgásban című program kezdődik a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában,

Hátba szúrta apját egy 20 éves csongrádi lány hétfőn éjszaka. A
41 éves férfi belehalt sérülésébe. A hír tulajdonképpen ennyi,
mondhatnám: elborzasztó, megdöbbentő, elkeserítő. Ám attól
tartok, hogy - figyelve az elmúlt hetek, hónapok történéseit - már
mellbevágónak sem minősíthetem. Hiszen nemrégiben szembesülhettünk annak a középiskolai tanárnak az esetével, aki feleségét, két gyermekét gyilkolta meg, majd a metró alá ugorva vetett
véget saját életének is. Hosszú időn át kísérhettük figyelemmel az
ismert színésznő. Soproni Ágnes fiának bírósági tárgyalását, aki
anyja megölésére egy barátját kérte fel, majd a holttest mellett álldogálva azon vitatkoztak, hogy az asszony combjából kivágott darabot megsüssék és megegyék, vagy vessék a kutyák elé? De
könnyen felidézhető még a nevelőapját agyonlövő 14 éves Kitty
esete, s talán még nem felejtettük el azt a férfit sem, aki Pécsett
lőtte agyon feleségét, s önmagát, netán azt a férjet, aki szintén feleségét ölte meg, majd a holttestet feldarabolta és egy emésztógödörbe dobta.
Hetente sokkolnak hát a családi tragédiák hírei, s valljuk meg
őszintén, fogalmunk sincs, miként is dolgozzuk fel magunkban
az eseményeket. Pszichiáterek, orvosok szolgálnak ugyan magyarázattal, azt fejtegetve, hogy napjainkban egyre nagyobb stressz
ront ránk, zaklatott világban élünk. Ráadásul napi gondjaink elől
menekülve olyan moziba ülünk be, ahol természetesen egymást
felrobbantó, megkéselő, gerincen lövő banditák
kergetőznek,
mondjuk egy megerőszakolt nő felgyújtott házának lángoló kertjében. S mivel a filmipar nagy előszeretettel csinál sztárt olyan figurákból, akik a maguk macsó módján személyesen állnak boszszút vélt, vagy valós sérelmek miatt, immáron a minta is adott,
miként oldjuk meg konfliktusainkat - akár a családban is.
Okos emberek írnak bűnügyeket elemezve tanulmányokat, tehát akár el is fogadhatjuk érveiket. A kérdés csupán az: nincs hát
semmi más dolgunk, mint elfogadni a borzalmakat is, vagy valamit azért mégis tehetünk azért, hogy ne villanjon a kés, ne röppenjen a golyó - apát, anyát, feleséget megcélozva. Beletörődjünk-e abba, hogy a családi perpatvarokat látva a rendőr is tehetetlenül tárja szét kezét, a szomszédok is becsukják ajtóikat,
mondván-no, de kérem, ez egy família belügye. Egyáltalán: észrevesszük, mi is történik környezetünkben ?
Amíg mások bajairól olvasunk - vélik sokan - nincs semmi baj.
De a magukat efféle gondolattal nyugtatók biztosak abban, hogy
az ő konyhájukban soha nem lendülhet szúrásra a kést tartó kéz ?

ahol - Lázár fános országgyűlési
képviselő köszöntőjét követően felavatják Daniela Altmeier művésztanár díszkútját és megnyílik Kádár Józsefné és Pető Zsuzsanna, a két művésztanár közös
kiállítása.
Elemek és kapcsolatok címmel
ezután kulturális műsor. Este 7
órakor a zenevilágnapi ünnepi
hangverseny kezdődik a Petőfi
Művelődési Központban, melyen
köszöntő mond Almási István alpolgármester.

Nemcsók lobbizik
Folytatás az 1. oldalról
Nemcsók János olyan beruházásokat szeretne megvalósítani,
amelyek új munkahelyeket teremtenek, az előállított termékek pedig betörjenek az EU-piacra.
- Feladataimat tűzön-vízen
végrehajtom. Jó példa erre korábbi munkáim, vagyis balatoni és
bősi ténykedésem - mondta
Nemcsók János.
A Horn-kormány egykori államtitkára elmondta: nem tart a

Zavartalan
emlőszűrés

támadásoktól, mind a zöldekkel,
mind az ellenzékkel jó a kapcsolata. Szerinte ez annak köszönhető, hogy Bős kapcsán kiderült,
a rábízott munkát pontosan és
mindenki számára hitelesen végezte el.
- Továbbra is szegedi egyetemi
tanár maradok, ezért is küzdök
az új szegedi biológiai központ
épületének befejezéséért - tette
hozzá. A közel 30 éve befejezetlenül álló épületre 1,5-2 milliárd
forintot kellene még költeni.
K.T.
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Az Országos Tisztiorvosi Hivatalban (OTH) cáfolták a hírt,
hogy leállt az országos emlőrákszűrő program.

Klimatizálás területén is több
mint 10 éve a lakosság
szolgálatában...

A szűrésekért felelős országos
koordinátor, Budai András lapunknak elmondta: a 45-65
éves nők emlőszűrése zavartalanul folyik tovább.
Budai az ez év januárjában
megkezdett szűrések adatai
kapcsán elmondta: az eddig
vizsgálatra behívott 528 ezer
500 nő 43,5 százaléka - 230
ezer 100 - jelent meg a szűrőközpontokban. A vizsgálaton átesettek közül eddig 1200 aszszonynál találtak olyan elváltozást, amely miatt műtétet javasoltak számukra. Az év első felében 782 nőt operáltak meg:
429 betegnél korai stádiumban
levő rosszindulatú daganatot távolítottak el, 323 nőnél jóindulatú volt a daganat.
Az emlőrákszűrő program a híresztelésekkel ellentétben nem
áll le, folytatódik tovább - hangsúlyozta Budai András.
Csongrád megyében a mellrákszűrésre eddig behívott 18 ezer
187 nő 40 százaléka vette igénybe a lehetőséget. A legutóbbi adatok szerint 51 esetben volt szükség műtéti beavatkozásra.

ŐSZI
KLÍMAAKCIÓ

K.K.

HŰTŐ-FŰTŐ akciós
TOSHIBA készülékekkel
és részletfizetési
lehetőségekkel várjuk!
Rendeljen most raktárról!

Szolgáltatásaink:
• árusítás
• telepítés
• üzemeltetés
• karbantartás
• szerviz
• szaktanácsadás

TOSHIBA
LÉGKONDICIONÁLÁS
VEZÉRKÉPVISELET:
S Z E G E D , Római krt. 23.
Klímavonal:
06-40-82-82-00
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Két éve küzd a hivatallal egy magyar-holland művészpár

Nyolc hónapos korig jár, virágozhat a feketepiac

Tompaszigeti fehér ház
a szemétdomb helyén

Mégsem nő az anyatej ára
A korábbi ígéretekkel ellentétben mégsem fizetnek többet az
anyatejért. Az idegen anya tejére szorulók 3 hónap helyett 8
hónapos korukig kaphatják a
természetes táplálékot.
Augusztus elején Csehák Judit
egészségügyi miniszter azt a bejelentést tette, hogy az anyatej
jelenlegi literenkénti 900 forintos árát hamarosan a duplájára
emelik. Az alacsony felvásárlási
ár miatt ugyanis a többlettel rendelkező anyák nem a tejgyűjtő
állomásokon, hanem - a hivata-

los árnál jóval többért - a feketepiacon adják el tejüket. Ezért az
állomásokon mind kevesebb a
rászoruló gyermekek számára
szétosztható anyatej.
Szeptember elején megjelent
egy szűkszavú kormányrendelet,
amiben a felvásárlási ár nem szerepelt, csak az, hogy a rászoruló
gyermekek 8 hónapos korukig
kaphatják a gyűjtőállomásról a
természetest táplálékot.
- Már szeptembertől számítottunk a felvásárlási ár emelésére mondta el lapunknak csalódottan
Tasi Józsefné, a szegedi anyatej-

gyűjtő állomás védőnője. Ugyanis
a felvásárlási ár, amit a tb-kasszából fizetnek, nagyban befolyásolja
a gyűjtőállomások készletét. Öt
évvel ezelőtt, 1997-ben, amikor
500 forint volt az anyatej hterenkénti ára, 3683 litert adtak le a
szegedi
gyűjtőben.
Miután
1998-ban a felvásárlási árat 900
forintra emelték, 5753 Uterre ugrott a leadott mennyiség. Ez a
pénz azonban 2001-ben már kevésnek bizonyult, ekkor 3700 literre esett vissza a szegedi gyűjtőállomás forgalma.
K.K.

Az idősek világnapján érdemes szembenézni a tényekkel

Otthonok és gondoskodás
Csongrád megyében nyolcszázán várakoznak szociális otthoni elhelyezésre. A gondoskodásnak az igazi megoldása az
otthoni ellátás lenne.

mint 800 idős embernek nyújt
otthonában segítséget. A hivatásos gondozók mellett 370 önkéntes dolgozik. A rászoruló
idős, beteg embereket otthonukban gondozzák: bevásárolnak nekik, takarítanak, ebédet készítenek, vagy házhoz viszik az ebédet, segítenek a tisztálkodásban.
A két éve működő jelzőrendszeres házi gondoskodás 50 egyedül élő időskorú biztonságérzetét
erősíti azzal, hogy éjjel-nappal
kapcsolatot tarthatnak a segélyszolgálattal. Ha rosszul érzik
magukat, vagy más, váratlan esemény történik, a náluk levő jel-

Fotó: Karnok Csaba Október elseje, az idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorAlkotóműhelyt épített Ibnipaszigeten egy hol- nem felel meg a jóváhagyott tervben előírtak- ral köszöntötték Szeged idős lakóit, akiknek 600 képviselőjét
land-magyar művészpár, ám a házikóra a hivatal nak.
nem ad használatbavételi engedélyt.
Az első bajok abból adódtak, hogy a művészek hívták meg tegnap délután az ifsem vizet, sem áramot nem vezetett be a házba. júsági házba. Ványai Éva alpolKézzel tapasztott falak, enyhén girbegurba ablakke- Mondják, nekik nem kell. Víz van az udvari kút- gármester mondott beszédet, aki
retek, téglapadló, díszkémény, az ablakok fölött az ban, másra nincs szükségük. A kéményen a ké- a humánközpont által nyújtott
élővilág leegyszerűsített formáit idéző dombormű. ményseprő rökönyödött meg nagyon, s csak akkor személyes gondoskodási formákMinden fehérre meszelve - a tompaszigeti Hatodik nyugodott meg, amikor kiderült: a házikóban tűz- ról szólt. Elmondta: a hat éve
működő humánszolgáltató több
utca végén álló épület innen kapta a fehér ház ne- hely sincsen.
vet.
Az alkotók időnként visszatértek Hollandiába, s
Tulajdonosai s egyben építői Lidwien Schuitema- a nehézkes levelezés miatt (az egyik hivatali levelet
ker holland andragológus, filozófus és grafikusmű- groningeni címük helyett a nagykövetségre küldvész és párja, az Újvidékről Groningenbe szárma- ték) az ügyintézés még inkább lelassult.
zott LxSdi Gábor művészettörténész, grafikus, festőA magyarul kiválóan beszélő Lidwien Schuiteés szobrászművész, tervezőgrafikus. A tompaszige- maker és Lódi Gábor úgy tudja, néhány négyzetméCsongrád megye minden ötödik lakosa hatvanesztendősnél időti telket költő barátjuktól, Fenyvesi Ottótól kapták, ternyi eltérés a baj, meg az, hogy a zárt előtér hesebb. Ez több mint 86 ezer lakót jelent, a megyei népesség 20 száazzal az ígérettel, hogy ha eltakarítják róla a törme- lyett nyitott tornácot építettek.
zalékát - derül ki a népszámlálás legfrissebb adataiból. A nők 24
léket, fölépíthetik rá álmaik fehér házikóját, amelyszázaléka, míg a férfiak 17 százaléka idősebb 59 évesnél.
A másodfokú építési hatóság közben új eljárás leben a növény- és állatvilág tanulmányozásával, a folytatását rendelte el. Kezdődhet minden elölről.
Míg a 0-14 éves korosztály aránya jelentősen csökkent, addig az
végtelenségig lecsupaszított formák ötvözésével alidőskorúaké folyamatosan növekedett. Korösszetétel alapján me- Nem értjük ezt az egészet: úgy viselkednek vekothatnak majd.
gyénk az országos átlagnál idősebb népességű térségek közé sorollünk, mintha vétkesek lennénk, pedig mi csak vaható, 100 gyermekre 128 idős személy jut.
Az alaptól a tetőig mindent maguk állítottak lami szépet akartunk alkotni egy szemétdomb heelő. Lódi Gábor pontos föl jegyzéseket készített a lyén - fogalmazta meg véleményét Lódi Gábor.
tervrajzok bemutatásáról, az egyeztetésről, a kíA hivatal álláspontja más: ha az építők eltérnek a
vánt módosításokról. 2000 januárjában nyújtot- tervektől, a szabályok szerint fennmaradási engeták be terveiket az építési osztályra, ahol - állí- délyt kell kérniük, és várhatóan bírságot is kell fitásuk szerint - megmosolyogták a legömbölyí- zetniük. Választhatják, hogy a házat átalakítják az
tett alaprajzú házikó tervét, mondván: erre so- engedélyezett tervek szerint - vagy lebontják.
hasem kapnak engedélyt. Az új (sarkos) épület
Mezey Róbert városi jegyzőtől nem kaphattunk
már megfelelt, így 2000. augusztusra már föl is részletes tájékoztatást, mert - mint mondta - foépítették a fehér házat. A használatbavételi en- lyamatban lévő ügyekről nem nyilatkozhat.
gedélyt azonban azóta sem adták ki, mert a ház
NYILAS PÉTER
Lidwien Schuitemakcr és Lódi Gábor, a ház szobrokkal díszített kertjében.

OREG MEGYE A MIENK

Újra nyit a Cocktail
Ma este látványos bulival nyílik meg újra a pubbal kibővült és
teljesen felújított szegcdi Cocktail Dance Club.
A szórakoztató-központ étterme csütörtöktől mindennap délelőtt
11 -tői éjjel két óráig várja a vendégeket, a diszkó szerdán, pénteken és
szombaton üzemel.
- A megújult Cocktail szinte minden korosztály igényeit kiszolgálja
- mondta Bera József tulajdonos.
Az étteremben kulturális programot is rendeznek, eddig a filmmúzeumban őrzött, egykori híres sportmérkőzéseket nézhetik meg a
„régi idők fociját" újból látni akaró vendégek.
A diszkó termeiben a modern zenék mellett nosztalgiaslágerekre is
lehet majd bulizni. A termeket egyébként külső hangszigeteléssel és
belső hangfogókkal is felszerelték, így a „zaj" nem fogja zavarni a környéken lakókat.
A diszkó korábbi bezárását az átalakítással indokolta a tulajdonos.
- A korábbi táncteremben boxokat alakítottunk ki, ahol a hangerő
nem zavarja a beszélgetőket. A Cocktailba betérőket megújult hangés fénytechnika, valamint mixerpult is várja. A szórakoztató-központ
e g y é b k é n t több m i n t h a r m i n c szegedi fiatalnak ad m u n k a l e h e t ő s é g e t

- mondta a tulajdonos.

zőcsengővel riasztani tudják a
gondozási központ ügyeletesét,
aki azonnal intézkedik a megfelelő segítségről. A humánszolgáltató Szegeden 1100 időskorúnak
biztosít szociális étkeztetést,
aminek újdonsága, hogy vasárnap és ünnepnapokon is igényelhető. Szegeden hatszázan látogatják rendszeresen a város különböző kerületeiben működő
idősek klubjait.
Csongrád megyében mintegy
nyolcszázán várakoznak szociális otthoni elhelyezésre, ezen belül Szegeden száznegyvennégyen. - A teljes gondoskodást
nyújtó otthonokra egyre nagyobb
az igény, ugyanakkor kevés a
pénz a fejlesztésekre, új otthonok építésére - közölte lapunkkal Szekeresné Makra Ibolya, a
Csongrád Megyei Közgyűlés szociálpolitikai munkatársa, aki
hozzátette: lényegesen kevesebben törekednének a szociális otthonokba, ha a házi ellátást valamennyi igénylő, illetve rászoruló
idős ember számára biztosítanák
az önkormányzatok.
K.K.

SIRÁK PÉTER ORGONAESTJE
A Rókusi orgonaesték című rendezvénysorozatban ma este 7
órától a rókusi római katolikus
templomban Sirák Péter orgonaművész ad koncertet. Közreműködik Altorjay Tamás operaénekes. A műsoron többek között
Storace, Händel, Haydn és Liszt
művei csendülnek fel.
VASUTGEPESZNAPOK
Harmadik alkalommal rendezik
meg a vasútgépésznapokat. A
szegedi Forrás Hotelben szerda
és csütörtök délelőtti előadásokon többek között szó lesz a
vasútreform aktuális kérdéseiről, bemutatják a jövő évben
üzembe állítandó új motorvonatokat.

Örömmel hallgatták az idősek az őket köszöntő szavakat.

Fotó: Gyenes

Kálmán

Ritka madárvendégek Csongrád megyében

Száz fekete gólya a Fehér-tavon
wm

Megújult környezetben várják a vendégeket.

Száz fekete gólyát figyeltek meg a madarászok a szegedi Fehér-tavon. Ezek a
madarak ilyen nagy számban még sohasem
voltak a megyénkben. Emellett más ritka faj
is erre vette az útját dél felé.
Minden eddiginél több fekete gólya gyülekezik Csongrád megyében. A szegedi Fehér-tavon mintegy száz példányt figyelhettek meg a madarászok. Korábban ötvennél többet még egyszer sem láttak a
környéken.
- A fekete gólya, fehér rokonával ellenFotó: Miskolczi Róbert tétben, kerüli az embereket. Védett ártéri

erdőkben, halastavak mellett fészkel tudtuk meg Veprik Róberttől, a Szegedi
Vadaspark gyűjteményfelelősétől. A gólyák a telet Közép- és Dél-Afrikában töltik, majd nyáron ismét visszatérnek költőhelyeikre.
Emellett a darvak is meglepetést okoztak a madarászoknak. Más években ilyenkor csak egy-két tucat tűnt fel megyénkben, most azonban már 150-200 madár
pihen a Fehér-tavon. Ezek a darvak még
csak az előőrsnek tekinthetőek, október
végén november elején akár 20 ezer példányuk is itt tölthet néhány napot.

A kisebb testű madarak is előszeretettel
állnak meg megyénkben vonulásuk során.
A Skandináviában fészkelő kis goda hazánkban igen ritka vendég. A tengerparti
madár egy-két példányát a Fehér-tó mellett a tömörkényi Csaj-tavon is megfigyelhették.
Az énekesmadarak többsége már augusztusban elvonult, de néhány kései
vándort még láthatunk tavaink mellett.
Érdemes nyitott szemmel járni.így például halvány geze és tövisszúró gébics is felt ű n t megyénkben.
K.T.
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Andy Vajna, és a Szerencsejáték Rt. is érdeklődik

Szegeden jövőre
nyílhat a kaszinó
Folytatás az 1. oldalról
A Szerencsejáték Rt.-nél korábban elképzelhetőnek tartották, hogy a győri, kecskeméti
és soproni kaszinóhoz hasonlóan, a szegedi játékhelyet is a
Casino Austriával
közösen
működtetik. Ugyanakkor az állami tulajdonú játékszervező
társaságnál azt sem tartották
kizártnak, hogy másik partnercégükkel, a Las Vegas Casinóval közösen üzemeltetik a szegedi kaszinót. - Ez még n e m
eldöntött kérdés - hangsúlyozta N é m e t h , aki hozzátette: az
együttműködés lehetőségeinek
alapos vizsgálata és a konkrét
gazdasági számítások elvégzése

TÖRTÉNET
2001. október 3-án a Las Vegas Casino tulajdonosa, Andy
Vajna egyebek mellett megnézte Szegeden a régi Hungária épületét. 2002. január
11 -én Somogyi József, a kaszinótársaságok felügyelőbizottsági tagja bejelentette: várhatóan a nyáron Szegeden is lesz
új kaszinó. 2002. május
26-án Somorai László, a Szerencsejáték Rt. kommunikációs igazgatója közölte: nyár
végéig megszületik a döntés a
szegedi kaszinó helyéről és
működtetésének
módjáról.
Hangsúlyozta: azért fontos,
hogy mielőbb határozzanak
az ügyben, mert legkevesebb
öt hónap szükséges ahhoz,
hogy az új helyen kialakítsák
és berendezzék a kaszinót.

u t á n az sem lehetetlen, hogy
önállóan működtetik majd a
kaszinót. Először a helyszínről
döntenek, s csak azt követően
tárgyalnak a működtetésről.
A Szerencsejáték Rt. szakemberei több, kaszinónak alkalmas
helyet néztek már meg eddig a
városban. Felkeresték a Royal és
a Tisza Szállót, de szemrevételezték a Kárász utca elején lévő
volt Divatcentrum épületét és a
régi Hungáriát is.
Korábban hírül adtuk, hogy a
magyar származású, multimilliomos amerikai filmproducer,
Andy Vajna, a Las Vegas Casino
tulajdonosa is bejárta a lehetséges helyszíneket.
Megírtuk,
hogy a filmmogul élénken érdeklődött a régi Hungária iránt.
Szakemberek szerint az 1976
vége óta üresen álló épület teljes
felújítása, szállodaként és kaszinóként történő működtetése
közel egymilliárd forintjába kerülne a vevőnek. Németh Gábor
szerint ez n e m is olyan nagy tétel egy ilyen beruházásnál. A
projektvezető közölte, nincs
olyan épület, amely átalakítás
nélkül megfelelne kaszinónak,
hiszen a játékhelyen a legszigorúbb biztonsági és védelmi rendszert kell kiépíteni.
Bartha László polgármester
kérdésünkre válaszolva elmondta: ő még nem tárgyalt a Szerencsejáték Rt. vezetőivel a szegedi
kaszinó ügyében. Ugyanakkor
azt hozzátette, a közelmúltban a
Casino Austria szakemberei hasonló célból megnézték a Somogyi utcai foghíjtelket, ahol jelenleg parkoló működik, a Somogyi-könyvtár mögötti területet és
a régi Hungáriát.

sz. c. sz.

Családi dráma Csongrádon

Klaudia hátba szúrta apját
Hátba szúrta apját hétfőn éjjel
egy húszesztendős csongrádi
lány. Az esti italozás után hazatért férfi életét a gyors orvosi
beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A leány elismerte a gyilkosságot.
A csongrádi Csengeri utcában
önkormányzati bérlakásban élő
S. Zoltán családjában jó ideje
mindennaposak a nézeteltérések, a viták. A családi perpatvar
hétfőn este tragédiába torkollott.
A negyvenegy esztendős családfő hétfőn éjjel 11 óra tájban feltehetően ittasan tért haza és szóváltásba keveredett az otthon lefekvéshez készülődő húszéves lányával, Klaudiával. A szóváltás tettlegességig fajult, melynek végén a
leány felkapta a konyhaasztalon
lévő kést és hátba szúra apját. Az
összeeső férfihoz Klaudia rövid
időn belül mentőt hívott. Az oda
érkező orvos és a mentőtiszt
mintegy fél órán át küzdöttek a
megkéselt férfi életéért, de S. Zoltán belehalt súlyos sérüléseibe.
Az őrizetbe vett Klaudia a történtek után hosszasan bizonygatta, hogy nem ölte meg apját.
A zaklatott lány akkor még a dulakodás során történteket sem
tudta felidézni - mesélte lapunk
érdeklődésére kedden délelőtt
édesanyja, aki a családi tragédia
idején a Dobó István utcában, a
középső leányuknál, Éváéknál
talált menedéket. Az anyával
volt legkisebb leánya, a tizenkét
éves Natália is. Az asszonyt nagyon megviselték a történtek,
ám azt mondta: részben megérti
és felmenti lányát, hiszen férje,
S. Zoltán az utóbbi időben gyakran agresszíven viselkedett a családtagokkal. Többek között ezért
vált el tőle az asszony. Am az

A Csengeri utcai házban hétfőn, éjfél tájban szúrta hátba S. Klaudia az édesapját.
anyagi problémák megoldhatatlansága miatt kénytelenek voltak együtt élni. Pénzügyi nehézségeiket bizonyítja, hogy az önkormányzati bérlakás rezsijét
sem tudták mindig időben kifizetni, viszont számos alkalommal kérelmezték az önkormányzatnál, hogy a szétköltözés érdekében még egy bérlakást biztosítsanak a számukra.
Klaudia nem teljesen ép eszű.
Ez a véleménye az áldozat egyik
húgának, S. Máriának. Állítását a
nő a Csengeri utcai háznál, a régen bezárt, városszerte „hatcsecsű" becenéven ismert korcsma
előtti kerékpártartón ülve és ide-

A 7-es körzetben pazar villák épültek

Csatornákra és utakra költöttek
Több hónapon át tartó sorozatunkban arra kerestük a választ az önkormányzati képviselők segítségével, mennyit is
fejlődtek Szeged városrészei az
elmúlt négy évben. Mai cikkünkben, amely egyben zárja is
a sorozatot, Szabó László az
újszegedi beruházásokról beszél.
- Üljön csak be mellém a kocsimba, s járjuk körbe együtt a
7-es körzetet. ígérem, szemkápráztató látványban lesz része invitált kocsijába a minap Szabó
László körzeti orvos. S valóban,

öt perce sem gurult velünk az
autó, már számlálni sem tudtam, mennyi hatalmas értékű
palota kerítése mellett hajtott u n k el. Igényes és pénzes családok építkeznek a Lövölde úton,
és hasonlót alkottak az építőmesterek mondjuk a Kertész utcában, vagy a Derkovits fasoron
is.
- Ezekhez a magánberuházásokhoz természetesen nekem,
mint önkormányzati képviselőnek semmi közöm. Az én feladatom az volt, hogy olyan környezetet teremtsek Újszegednek e szegletében, ahova szíve-

sen költöznek azok, aki magánházba vágynak - mondta Szabó
László. S m á r sorolta is a fejlesztéseket.
- A Derkovits fasor csatornázásával, aszfaltozásával DélÚjszeged egyik legfontosabb
útja újult meg. M i n t láthatja:
igazán szép m u n k á t végeztek a
mesterek. Legalább félmilliárdot költött arra a város, hogy
ez a környék komfortosabb legyen.
Szabó László szavaiból kiderült

az is: a Derkovits fasor mellett
épült csatorna, majd aszfaltos út
a Töltés utcában, a Diófa utcá-

ban, a Borostyán utcában is,
mint ahogy költött kátyúzásra
például a Kertész utcában, a Vadrózsa utcában.
- Azt n e m mondanám, hogy
kidobott pénz volt ez utóbbiak
felújítására, de be kell látni: az
ilyen kátyúzós sebgyógyítás n e m
jelenthet végleges megoldást, hiszen télen a fagy tönkre is teszi a
nyáron elvégzett munkát. Éppen
ezért Dél-Újszeged útjain csak
egy teljes rekonstrukció segíthet.
Különösen igaz ez a Kertész utcára. Hiszen, ha egyszer megépül
Szeged harmadik hídja, a Belvárosból átérkező forgalom a Kertész utcán halad majd végig.
Persze nem csupán csatornákra és utakra áldozott pénzt a város a 7-es körzetben - tette hozzá
Szabó László. Az elmúlt négy év
során új fákat ültettek az utak
mentén, jutott pénz a Bálint
Sándor Művelődési Központ csinosítására, mint ahogy költött a
város a Temesvári körúti óvoda,
a Töltés utcai bölcsőde felújítására, aszfaltozott járdák építésére is. Szabó doktor nagyon fontosnak tartja azt is, hogy az elmúlt évek során megszépült az
újszegedi temető, legutóbb a lélekharangot újították fel, és eredeti szépségben tekinthetik meg
a temetőbe kilátogatok
az
1879-es szegedi Nagyárvíz hallottainak emlékművét is.
- Ennyire futotta erőmből és a
pénzből - köszönt el Szabó László. Majd hozzátette: az összeférhetetlenségi törvény értelmében
ő, mint körzeti orvos nem dolgozhatna Szeged önkormányzatában, így aztán nem is jelölteti
magát. Azon viszont senki ne lepődjön meg, hogy a voksoláskor
mégis ott szerepel majd a Szabó
László név a cédulán, ugyanis a
7-es körzetben a fia próbálja elnyerni a választók bizalmát.

A Derkovits fasor átadásával Dél-Újszeged egyik legfontosabb útja újult meg.

Fotó: MiskolcziRóbert

BÁTYI ZOLTÁN

gesen cigarettázva indokolta: a
lány mindig zaklatott volt, ezért
soha sem értették meg egymást
az apjával. Mégis: elképzelhetetlennek tartotta, hogy a bátyja
annyira fel tudta volna idegesíteni a lányát, hogy a konfliktust
csak a kést előrántva lehetett rendezni. - Ne is próbáljon kijönni a
börtönből, mert neki is komoly
baja lehet - ismételgette elkeseredésében, fenyegette unokahúgát
Mária. Hozzánk lépett egy idős
asszony, aki - a kétes hírű környéken élve - bizonyára jól ismeri a családot. Elmondta: korábban Klaudiát „felkarolta egy jobb
módú férfi", aki szintén pórul járt

Fotó: Morzsik János

a lánnyal, mert az egy vita csúcspontján ráöntötte a konyhai tűzhelyen felforrósított étolajat.
Klaudia édesanyja szerint a
gyakori lelki terror miatt romlott
meg középső lánya idegállapota.
Anyaként már korábban is érezte, hogy a sorozatos konfliktusok
egyszer tragédiává fajulnak. Erre
a polgármesteri hivatal munkatársainak figyelmét is felhívta,
mikor több alkalommal is kérte:
a férjének utaljanak ki önkormányzati lakást. Férjét, Zoltánt
- mint mondta - sajnálja, hiszen
„a három gyerekemnek mégiscsak ő az apja".
M. SZ. J.

Bicikliút a Dugonics
tértől a Dóm térig
Összekötik a Petőfi Sándor sugárúti kerékpárutat a Szegedet
észak-dél irányban átszelő bicikliúttal - tájékoztatta lapunkat Körtvélyesi Csaba, a polgármesteri hivatal stratégiai irodájának városfejlesztési osztályvezetője. Az átvezető szakasz kijelöléséhez építeni
n e m kell: a kerékpársávot az útburkolat fölfestésével jelölik ki.
A bicikliút a Petőfi Sándor sugárúttól a Dugonics téri bizományi
áruház előtt vezet az Árpád tér felé, majd a téren át, az Eötvös és az
Apáthy utca bal oldalán haladva, tovább, a D ó m térig.
A kerékpársáv kialakítása miatt néhány parkolóhelyet meg kellett
szüntetni - emiatt a szakemberek az autósok megértését kérik. A bicikliút-hálózat bővítésével a Petőfi Sándor sugárútról egészen Tarjánig biztonságban eljuthatnak a kerekezók. Az új kerékpárutat, amint
az időjárás engedi, csütörtökön vagy pénteken festik föl.

HÍREK
CIKLUSZÁRÓ MEGYEGYŰLÉS
Az október 20-i önkormányzati
választások előtti utolsó ülését
tartja a Csongrád Megyei Közgyűlés csütörtökön délelőtt 9
órától Szegeden, a megyeháza
(Rákóczi tér 1.) nagytermében. A
megyei önkormányzati képviselők elé kerül a gazdasági és munkaprogram négyéves végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint
a Dél-alföldi Regionáhs Fejlesztési Tanács és a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács eddig között végzett munkáját
elemző tájékoztató.
KUPA MIHÁLY SZEGEDEN
Országjáró kampánykörútja keretében ma Szegedre látogat Kupa Mihály. A Centrum Párt elnöke a Szeged Plazában délután 5
órakor kezdődő fórumon találkozik a választókkal.
DIABETES KÖZGYŰLÉS
A Szeged és Térsége Diabetes
Egyesület csütörtökön délután 3
órától rendezi ez évi közgyűlését
a Kálvária tér 20. szám alatti
klubhelyiségében. Ezt követően
4 órától Túri Erika a stroke (agyi
katasztrófa) elkülönítő diagnosztikájának korszerű műszeres lehetőségeiről tart előadást.

FÓRUM A VENDÉGLÁTÁSRÓL
A Tisza Szálló ma délután öt órától ad otthont a Magyar Turisztikai Egyesület (Matur) idegenforgalmi klubjának. A szakmai találkozótól sokan a helyi idegenforgalom reprezentánsainak öszszefogását remélik.
BÁBTANSZAK
A Százszorszép Gyermekház bábozni várja a gyerekeket. A foglalkozásokat Huszár
Zoltánné
Dégi Éva, a Truffaldino Bábszínház művésztanára tartja minden
szombat délelőtt 8 és 10 óra között.
KONCERT A KONZIBAN
A szegedi konzervatóriumban a
zenei világnap alkalmából ma
19.30-tól koncertet rendeznek. A
m ű s o r Bartók Béla: Allegro barbaro (Szelezsán Beáta zongora), F.
Schubert: Arpeggione szonáta
(Vizsolyi Lívia fagott és Káuzli Bálint zongora), F. Chopin: c-moll
Noctume (Fethö Villő zongora)
Mozart: A-dúr klarinétötös (Fricsay Vonósnégyes, Maczák János
klarinét), Liszt: A Villa d' Este szökőkútjai (Lucz Ilona zongora) és
Fisher Tull: Sonatina ütőhangszerekre (a konzervatórium ütősei,
vezényel: Siklósi Gábor).
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

ORBÁIU VIKTOR:
Tisztelt Szegediek!
Szeretnék gratulálni Önöknek, hogy itt, Szeged városában megtalálták ezt a
bátor embert, és fölsorakoztak dr. Balogh Elemér, reményeim szerint leendő
polgármester úr zászlaja alá. Engedjék meg, hogy ezt az alkalmat megragadva köszönetet mondjak a Szeged városában működő polgári pártoknak, hogy
hosszas beszélgetések, közös gondolkodás és megfontolások eredményeképpen végül is ráálltak arra, ... hogy a következő négy évben új polgár-

mesterjelölttel, Balogh Elemérrel vágjunk neki a közös feladatokn a k ! Köszönjük!

Arra is szeretném fölhasználni ezt az alkalmat, hogy egyúttal a köszönet mellett kéréssel,... felhívással forduljak Szeged város értelmiségeihez. Ugyanis, ha
már egyszer úgy döntöttünk, hogy a szegedi értelmiségi körök, a szegedi polgári körök, párton kívüli embereket is magába foglaló szervezetek javaslatára Balogh Elemér urat választjuk jelöltnek, akkor arra kérjük és arra hívjuk Szeged város értelmiségét-amely mindig az egyik legtekintélyesebb
kör volt Magyarországon -, hogy kivétel nélkül sorakozzanak föl a pol-

gári, nemzeti érzelmű emberek. Az egyetemről kivétel nélkül legyenek kedvesek, és sorakozzanak föl ebben a választási hadjáratban, és Balogh Elemér úr ügyét tekintsék saját, személyes
ügyüknek is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Bármerre járok az országban, egy gondolat, a polgári jelöltekkel szembeni ellenérv mindenütt fölbukkan. Azt mondják, az lenne jó, például Szeged városának, ha kormánypárti lenne a testület és kormánypárti lenne a polgármester.
Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt mondják, hogy csak akkor kap majd támogatást az Önök városa, ha ez így lesz. Szeretném elmondani Önöknek, hogy amikor még fiatal voltam és miniszterelnök, akkor ez másképpen volt. Ugyanis, elhihetik nekem, hogy a döntő szempont minden döntésnél nem az, hogy milyen
pártállású egy-egy polgármester, hanem az, hogy olyan emberek és olyan programok kerülnek-e egy kormány elé, amely világos jövőt vázol föl, amely reális
és amely mellé nemcsak kormányzati támogatást, de helyi erőket is mozgósítani tud a városvezetés. így volt ez az elmúlt négy esztendőben mondjuk Pécs
vagy Dunaújváros esetében is, pedig más pártállásúak voltak az ottani polgármesterek. Higgyék el nekem, nincs olyan kormány, amely reális ter-

vektől megtagadhatná a támogatását és eljönne a következő választási hadjáratba, ide merne állni Önök elé. Ha nem adnak támogatást, akkor nem fogják megkapni az Önök bizalmát a következő parlamenti választáson. Higgyék el nekem, Szeged város az ország egyik legerősebb városa. Az elmúlt négy esztendőben pedig
különösképpen megerősödött. Meg tud állni a lábán. Higgyék el,

nincs olyan kormányzat, nincs, még szocialista kormányzat sem olyan, amely ujjat merne húzni Szeged városával.
Azt tanácsolom Önöknek, Tisztelt Szegedi Polgárok, hogy az önkormányzati választási hadjárat idején válasszuk iránytűül és zsinórmértéknek Bethlen István
miniszterelnök úr 1919-ben az Egységes Nemzeti Párt megalakulásakor mondott,
de úgy látom, ma is érvényes tanácsát. Ez így hangzik: „Gyűlöletből megélhet
egy kormány, de a nemzet csak szeretetből élhet."

Azzal búcsúzom Önöktől, ami az előttünk álló hetekben, hónapokban és évek-

Nem érdemes elkövetni a hibáinkat, ha nem tanulunk belőlük. Ezért ezen a választási hadjáratkor az egy a tábor, egy a zászló jegyében tudnunk kell, hogy

ben is érvényes: Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

mindenki, aki nem sorakozik fel Balogh Elemér mögé, akarva-akaratlanul, jó- vagy rosszhiszeműen, de a szocialisták malmára hajtja a vizet.
Kérjük, regisztráltassa magát a következő telefonszámon!
Mobiltelefonjáról küldje el az alábbi szövegű sms-t: B S M S E
a következő telefonszámra: 06 30 547 87 13

KITÁRULKOZTUNK!
Október 1-től mindenkit szeretettel várunk

Részletek Orbán Viktor 2002. szeptember 26-án,
a Szegedi Polgári Nagygyűlésen elmondott beszédéből.

Orbán Viktor Szegeden elmondott beszédének teljes szövegét elolvashatja a:
www.szeged.fidesz.hu oldalon.

a nagyközönség számára

bAKMKU

nyitottá vált

MAGYARORSZÁG

Pick Szabadidő Központban (Szeged, Felső Tisza-part 10.)
Iktsk

Várjuk Önöket légkondicionált
éttermünkben és különtermeinkben
étlapunk széles ételés italkínálatával,
háromféle csapolt sörrel.
Vállalunk lakodalmakat, esküvőket,
állófogadásokat, családi és baráti
összejöveteleket, partiszervizt
kitelepüléssel is.
(30) 978-2281

Megnyílt a lehetőség
az Európai Unió SAPARD
elnevezésű előcsatlakozási
segélyprogramjából
agrárgazdasági és
vidékfejlesztési célra
elnyerhető támogatások
igénylésére. A részletes
pályázati felhívások
a Magyar Mezőgazdaság és
az Agrárium című
folyóiratok 39., illetve 10.
számainak mellékletét képezik.
Megjelennek
a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Értesítő
18. számában és
olvashatók
a www.sapard.fvm.hu
honlapon is.
SAPARD Hivatal

L-»- J

hétfőtől csütörtökig 14-22, pénteken 13-24
szombaton 11-01, vasárnap 11-15

Tanácskozások, ügyféltalálkozók, árubemutatók

150 fős, légkondicionált konferenciatermünkben
(62) 421-814
Intézményünk előtt a parkolás mindkét irányban ingyenes!

Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum

Nyitva pénteken 15-18, szombaton 13-16 óráig
Csoportos látogatások igény szerint. Jelentkezés: (62) 421-814
Szalámikóstolóval és felbélyegzett ajándék képeslappal várjuk látogatóinkat!

www.naiMum.hiFingtK'pidí

Mindenkit várunk a Pick Szabadidő Központ
négysávos automata tekepályáján!
Pályafoglalás: (62) 498-377 és (20) 991-8425

6720 Szeged .Tisza L. krt. 58. Telifax: 62/548-465 62/548-466
1024 Budapest, Retek u. 10.
1065 Budapest, Podmaniczky u. 4.
7621 Pécs, Kazinczy u. 3.
9400 Sopron, Ötvös u. 6.
9022 Győr, Schweidel u. 15.

AJÁNLATA TAGJAI SZAMÁRA:

magán
céges
magán
céges
magán
céges
mag an
céges

3 hónap
6 hónap
9 hónap
12 hónap

990.000 Ft

12,00%

17,00%
13,00%
17,50%
14,50%
18,50%
16,50%
20,50%

MEGNYITOTTUNK!
Szeged

Nyíregyháza

Klauzál tár 7.
Luther u. 5. fsz. 10.
(Wagner udvar)
(Geduly ház)
H-Cs: 0-17, P: 9-14 H-Cs: 9-17, P: 9-14
n i i

4 - 7 hónap

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

j 8 - 1 1 hónap j 12 hónap
EVI NETTÓ

50 0 0 0 - 1 999 000

12%-15%
HOZAM

1 000 0 0 0 lelett

[havi kamatozás

S Z E R E T E T T E L V A R J U K IRODAINKBAN!

Ingatlan Szövetkezet

50.000

FUTAMIDŐ

ÖSSZEG

Ajánlatunk Tagjaink részére
Futamidő/
Tagi kölcsön

9700 Szombathely, Aréna u. 4.
8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 2.
3525 Miskolc, Szentpáli u. 11.
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 14.
4024 Debrecen, Szent A. u. 55.

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.30 őréig pénteken 8.30-13 őréig
www.pilis-invest.hu

FUNDAMENTUM XXI.
H* 1

§^mrihiMl ©

RUHNVESI

F E L H Í V Á S

Szolgáltatásaink:
- Ingatlan-értékbecslés
- Tervezői szaktanácsadás

- Adásvételi szerződés
készítése

www.fundamentum21.hu
1.000.0002.990.000 Ft

12,50%
17,50%
13,50%

18,00%

15,00%
19,00%
17,00%

21,00%

3.000.000 Ft-tól

IRODÁINK:
1052 Budapest
Váci utca 9. II e m 1.
H-Ce 9-17, P: 9-14
Tel.: 1-266-3236
Fax: 1-466-0805

13,00%
18,00%
14,00%
18,50%
15,50%
19,50%

8000 Székesfehérvár
Koronázó tér 4. Lem. 1.
H-C«: 8-16, P: 8-14
Tel. 22-507-024
Fax: 22-507-025

17,50%
21,50%

Azon («gar*rézére,élik legelibb 1 nre Mätat ttké/ük

9021 G y ő r
Rákóczi F. utca 3 tsz. 2.
H-Cs: 8-16, P: 8-14
Tel. 96-527-266
Fax: 96-527-267

team« rendszeresfieeMemkeitszeretnék mefupnt eftríjiA

HAVI KAMATHZETÉSeS KONSTRUKCIÓNKAT,9400 S o p r o n
Várkerület 9. fsz 1
melynek hotema $ amOenkcn út&zeghéárdnéi megtelelő
H-Cs 8-16, P: 8-1»
Tel. 99-524-327;-328,505-314
í
L n „ m 4 COS Lf,! - - m a A-A.
-
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hírű hotel állatoknak,

A szegedi Szűcs Imre kutyakiképző által működtetett kutyapanzió hiánypótló intézmény,
annak idején a gazdik kívánságára jött létre. Hosszabb utazások,
lakáscsere, házépítés, esküvő, tapétázás idejére költöznek ide az
állatok. Érkezett már vendég
Hollandiából, Franciaországból,
Németországból is, de a belföldi
kutyaturizmusba is bekapcsolódott a panzió. Nyáron szinte folyamatosan telt ház volt itt, persze e felirat sohasem kerül az ajtó fölé: az újonnan érkező vendégeknek mindig szorítanak helyet.
Az étkezésre sem lehet panasz:
a gazdik kiválaszthatják kedvencük kedvenc kutyatápját, s ha
házi koszthoz van szokva az eb
gyomra, hát - mint ahogy az már
megtörtént - a napok szerint felcímkézett és kiporciózott hazait
tálalják vacsorára. Koszt és kvár-
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A keresztény élet nem „sétagalopp"

teljes ellátással

Kutya és macska
egy panzióban
Hiánypótló intézmény Szegeden a Szűcs Imre által üzemeltetett kutyapanzió, ahová a hétvégi kirándulás, a költözés vagy
festés idejére szállást kaphatnak a kutyák, macskák.

M E G Y E I

Extázis a Hit Gyülekezetben

tély mellett az udvaron sétálni is
lehet, valamint hancúrozni a
többi vendégel. Van, amelyik
kutya azért keresi fel a műintézményt, hogy otthoni társtalansága után végre jól kiszaladgálja
magát és elfáradják a nagy labdázásba. A kis kikapcsolódás után
jobban viseli majd, hogy egyedül
kell a házra vigyáznia. Akad,
amelyik eb számára a hotel bentlakásos iskola: naponta újabb és
újabb dolgokat tanul Szűcs Imrétől.
Rojszi, a nagy kan például
azért van itt, mert az egyik éjjel
ismét elcsavargott otthonról szukák után kutatva, s a kaland
után kisebb sebeit kezelni kell,
bundáját helyrepofozni. Cucus
itt fialt: a két kis kan és a szuka
gazdira várnak az anyjuk védte
kutyaól mélyén megbújva. Argosz a legrégebben itt lakó vendég: három éve várja, hogy a család végre megállapodjon, s beköltözhessen a kész családi házba
velük együtt.
Az előkelő vendégeket pedig
fűtött luxuslakosztály várja kanapéval és képekkel a falon.
W.A.

Kiemelkedő nézettségi adatokat produkál a budapesti Hit
Csarnokából vasárnap délelőtt ö n k é n t országosan közvetített
vallási műsor. A Hit Gyülekezete egyház egyik szegedi közösségében is a televíziós istentiszteletekhez hasonló hangulatú gyülekezeti alkalmakon
hetenként két-háromszáz hívő
vesz részt. Egy ilyen összejövetelre látogattunk el.
Az
istentisztelet
rendszerint
szombaton délután 5 órakor kezdődik. A helyszín: az újszegedi
Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterme. Már a csarnok felé
induló buszra várakozva feltűnt
néhány hívő. Kiderült, hogy az
egyik hölgy minden szombaton
70 kilométert utazik azért, hogy
részt vehessen az istentiszteleten.
Az iskola előtt nagy volt a jövés-menés, a kapunál walkie-talkie-s fiatalemberek őrizték a rendet és fogadták szívélyesen a belépőket. Körülbelül húsz perccel
5 óra után kezdődött az istentisztelet, mert a teremben lévő
standokról még sokan vásároltak
a gyülekezet különféle kiadványaiból. Gospel-felvételek, könyvek és Németh
Sándor-prédikációk közül válogattak a hívek.
Szinte kivétel nélkül mindenki
kezében ott volt a gyülekezet sajtóterméke. Az istentisztelet előtt
még némi furcsaság keltette fel a
figyelmet: a széksorok mellé lepedőket helyeztek. Hogy miért,
az csak később derült ki.
A helyiség lassan megtelt, úgy
kétszázan jöttek el, nemtől és
kortól függetlenül, a 3 évestől
egészen a nyolcvanesztendősig.
Egy gyors lapszemle után mintegy háromnegyed órán át a zenekaré volt a főszerep, amely megalapozta a jó hangulatot. A kife-

Több m i n t kétszázan vettek részt a szombat esti istentiszteleten.
jezetten fülbemászó, vidám dalokat az első perctől kezdve hangosan énekelték a hívők, de tapsoltak, táncoltak, sőt még ugráltak
is a muzsikára.
A boldogság és az öröm áthatotta az embereket. Volt olyan,
aki az utolsó számnál extázisba
esett. Az előttem álló lány úgy fejezte ki érzelmeit, hogy sikított,
a mögöttem lévő fiatalember pedig két széket is felkapott, rázni
kezdte, majd a földre rogyott.
A vidám alapozás után a lelkész elkezdte az igehirdetést,
amelynek aktuális témája a békesség volt. foób István lelki-

pásztor kijelentette: „A keresztény élet n e m sétagalopp." Az
előadást többen jegyzetelték,
közben imádkoztak és a beszéd
igazát gyakori „Halleluja!" és
„Amen!" bekiabálással jelezték.
A istentisztelet közben párbeszéd alakult ki a lelkész és a hívők között, a kórusban zúgó válaszokat gyakran tapsvihar kísérte. Az egyre hevesebben és szenvedélyesebben szónokló lelkész
az Ó- és az Újszövetség egyes részeit sajátos példákkal magyarázta. Alkalmazkodott a hely
szelleméhez és néha a sporthasonlattól sem riadt vissza: „Ki-

GYARAPODIK A SZEGEDI KÖZÖSSÉG

Szűcs Imre kutyapanziójában koszt és kvártély mellett a társas
h a n c ú r o z á s is az ellátás része.

Fischer Rögzítéstechnika

CSAVARSZAKÜZLET

Értesítjük

Helye: Fekete sas u. 27. fszt.
Most BIZOMÁNYIKÉNT,
hamarosan ZÁLOGHÁZKÉNT

a Szőreg és Vidéke
Takarékszövetkezet

fog üzemelni.
Kedvező (eltételek mellett helyezünk ki záloghitelt.
Új ezüst ékszerek már kaphatók:

tagjait, hogy a 2002. május 24-i
küldöttgyűlés 9/2002. (V. 24.)
határozata a takarékszövetkezeti
alaprészjegy összegét 2000 Ft-ban
állapította meg.

3 6 0

Ft/g

árt&i.

Nyitva: H.-P.-ig 9-16-lg í
Tel.: 62/423-442
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Ismerjék meg üzletünket,
térjenek be hozzánk!

;iKem

ifll

A
BMW
ROVER
autómárkák
képviselője,
a
C-Mobil Kft.
munkatársakat keres!

CS.

UJ ÜZLET NYÍLT!

Szeged, Zápor u. 3.
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nacsarnokokban rendezik. Közel másfél évvel ezelőtt az egyház vezető lelkésze, Németh Sándor
kezdeményezésére egy második közösség is létrejött Szegeden, Kunstár Csaba vezetésével. A „belvárosi" gyülekezetnek közel ötven állandó tagja
van és csaknem ugyanennyien szimpatizálnak a
közösséggel. Istentiszteleteiket a TIT-székházban tartják szombatonként. Mindkét lelkész beszámolt arról, hogy a híveik száma folyamatosan
nő, mindkét közösség érezhetően gyarapszik.

ütéses győzelmet aratott Jézus
Krisztus az ördögön!"
A másfél órás prédikáció után
a zenekar ismét a húrok közé
csapott, közben a lelkész szavaira olyan fokú öröm lett úrrá az
embereken, hogy sokan nem bírták abbahagyni a nevetést, némelyek még sírtak is a boldogságtól. Majd újra közös éneklésbe kezdtek. Ekkorra a legtöbben
már szinte önkívületi állapotban
a földre zuhantak, szomszédaik
gondosan betakarták őket a lepedővel, hiszen, mint azt a lelkésztől megtudtam, időnként „Isten
ereje" olyan mértékben van jelen
az istentiszteleteken, hogy számítani kell az ilyen jellegű megnyilvánulásokra.
Az istentisztelet végén, este
nyolc óra után már csak az önkéntes, „jókedvű áldozatvállalás"
maradt hátra, hiszen a gyülekezet
önfenntartó. Előtte azonban a lelkész még viccesen felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy fémpénzből csak az eurót dobják be,
azt majd átváltják. A táskákból
előkerültek a tárcák, a bankók pedig a kosarakba vándoroltak.

Fotó: Karnok Csaba

CSAVAROK, ANYAK,
ÖNFÚRÓ LEMEZCSAVAROK,
SAVÁLLÓ CSAVAROK, FORGÁCSLAPCSAVAROK, MŰSZERCSAVAROK,
IMBUSZCSAVAROK, POPSZEGECSEK.

Tel.: 558-470, fax: 558-473.
A Metró áruház mellett.

A Hit Gyülekezete hazánk negyedik legnagyobb
egyháza, csaknem 50 ezer hívet számlál. Joób István, a szegedi egyházközösség vezetője elmondta:
több mint tizenkét éve működnek Szegeden. A
közösség jelenleg több mint háromszáz aktív hívőt és közel ezer érdeklődőt, szimpatizánst számlál. A hívek adományaiból megvásárolták és felújították a Tavasz utca 11. szám alatti központjukat, ám ennek előadótermében csupán 80 ember
fér el, így a hétvégi istentiszteleteket iskolai tor-

Gépjármű-értékesítő
Elvárásaink:
- Word, Excel felhasználói szintű
ismerete
- Gópírástudás
- Nyílt, kommunikatív egyéniség
- Jó megjelenés
- Német- vagy angolnyelv-ismeret

Felkérjük valamennyi
takarékszövetkezeti tagot,
hogy alaprészjegyének összegét
2002. november 30-ig 2000 Ft-ra
szíveskedjen kiegészíteni.

A fényképes, kézzel írt pályázat
leadási határideje: 2002. október 11.
C-Mobil Kft. 6728 Szeged, Napos út 6.
Tel.: 62/488-177 Fax: 62/488-661

A német VORWERK cég
0RIASI KEDVEZMENY!
kizárólagos magyarországi gyári képviselete

VASAR

füo^

-

I, osztályú német és magyar

iMpla

FÜGGÖNYÖK
és Béli
A város legnagyobb választékával
már 10 év* a félegyháziaktól.

5

Amennyiben a kiegészítés
a megállapított határidőre nem
történik meg, úgy az érintett tagot
a tagok sorából az igazgatóság
törölni fogja. Kérjük tagjainkat
hogy kirendeltségeinket keressék
fel, ahol részletes felvilágosítást
kaphatnak az ügyintézéssel
kapcsolatosan.

Tisztelettel: Szöreg és Vidéke

Takarékszövetkezet
Igazgatósága

SZEGED, Ifjúsági Ház
október 3-án (csütörtök)
9-16 óráig.

HIRDETÉSI L E V E L E Z Ő L A P ÁRUSÍTÁS
- Mixidiszkout, PERFNCSZÁLIAS,
PETŐFI S U. 68.
• Mini ABC. Tanács VÍIMOS
RÚZSA FELSZABADULÁS U. 17.
• 100 Ft-os jellegű bolt K1SZOMBOR,
JÓZSEF A U. 11
• Zöldség-gyüMölcsbolt (Dowbiék)
MAROSLELE, KOSSUTH ÚT 64.
- Ubor Ahtalné
ÚLLÉS, MEZŐ IMRE U. 29.
• SzereNCsevát, SZEGED, TESCO

Műtrágya! Műtrágya!
Friss import,

urakat és
hölgyeket keres
csúcsminőségű
termékei
forgalmazásához.

,,
''•{fá?

Kereseti lehetőség: 150-400 E Ft.
Egyéb juttatások: utazás, képzés.

Jelentkezni lehet:
(1) 336-1165, (20) 928-8430

34%-os
ammónium-nitrát,
3x15 NPK komplex
M A P m (jt r ágya

kapható!

TRANZIT-KER Rt.
Debrecen, Jókai u. 1.

Feltételek:
érettségi, gépkocsi, mobiltelefon.

-Ai elégedett vevo visszatért" |

D.

/

Tel.: (52)412-660,(52)502-003
(52) 502-004
20-938-2693, 30-938-6478
(44) 366-866

PENNY
A PENNY MARKÉT KFT.
Magyarország egyik vezető, immár 1996 óta folyamatosan bővülő diszkontlánca

ELADÓ-PÉNZTÁROS
munkakörbe keres munkatársat.
Ön munkájával a

SZEGED, SZAMOS UTCAI
üzletünk eredményességét fogja támogatni.

• www.delmagyar.hu

Autóvillamossági szerelő
Elvárásaink:
- Érettségi
- Németnyelv-ismeret

Róbert

Fotó: Miskolczi

Ön elsősorban az alábbi feladatokat fogja ellátni:

Szegedi iskolai hírbázis az interneten

Jc

Minden, amit a szegedi iskolákról
tudni szeretne és tudnia kell.

pénztárgép kezelése • leltározás
áruátvétel, árufeltöltés • kapcsolattartás a vevőkkel,
göngyölegek kezelése • az üzlet tisztán tartása.
Ha szívesen vesz részt az értékesítésben, vagy ezután szeretne annak részese lenni,

• hírek

• oktatási tudnivalók ,

• programok

«beszámolók

w

valamint biztos, hosszú távú munkahelyre vágyik, ahol egy nagy multinacionális cég

X

megbecsült alkalmazottja lehet, akkor várja Önt személyesen, írásos önéletrajzával
az üzletvezető az alábbi cínten 2002. október 20-áig:

Könnyű tájékozódási lehetőség szülőknek és tanulóknak!

PENNY MARKÉT KFT.,

6700 Szeged, Szamos u.

(Pályázatán, kérjük, tüntesse fel. melyik újságban látta meg hirdetésünket.)

Tisza-party
A DÉLMAGYARORSZÁG

ÉS A D É L V I L Á G M E L L É K L E T E

FIATALOKNAK • SZERKESZTI

Király Linda Szegeden is meghódította a közönséget

Az egymillió dolláros lány

HEGEDŰS

SZABOLCS

RANDI-rovat
RANDIZOK FIGYELMÉBE! TOVÁBBRA IS VÁRJUK LEVELEITEKET,
UGYANÚGY HIRDETHETTEK, MINT
EDDIG: A MELLÉKELT ÁBRÁT VÁG-

KIRÁLY LINDÁT (KÉPÜNKÖN) ÚJAB-

JÁTOK KI, S RAGASSZÁTOK AZ ÜZE-

BAN A MAGYAR WHITNEY HOUSTON-

NETET TARTALMAZÓ, NÉVVEL, CÍM-

KÉNT EMLEGETIK. EGY CSAPÁSRA

MEL ELLÁTOTT BORÍTÉKRA. NEVE-

MEGHÓDÍTOTTA A HAZAI KÖZÖNSÉ-

TEKET, CÍMETEKET NEM KÖZÖLJÜK,

GET, A HÉT VÉGÉN A SZEGEDI NEM-

AZ ÜZENETEK TARTALMÁÉRT F E L E -

ZETI SZÍNHÁZBAN ARATOTT SIKERT.

LŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK. A BO-

HANGJÁRA MÁR A TENGERENTÚLON

RÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: RANDI-RO-

IS FELFIGYELTEK.

VAT!

MUNKATÁRSUNKTÓL

NÉGYSZÖGLETES
í ROSSZ EGYEDÜL
FÜLBEVALÓS LÁNY
Keresem azt a szép arcú, szép 28 éves, 175 cm magas, átlagos
szemű, vörösesbarna hajú lányt, testalkatú, barna hajú és szemű,
akivel együtt utaztam szeptem- nyugodt természetű, gyengéd és
ber 25-én (szerdán) 3/4 4 és 4 óra őszinte srác vagyok. Tartós kapközött a 9-es trolin. Rajtad far- csolatra vágyó, szolid, közvetlen,
mercucc volt, és négyzet alakú romantikus, káros szenvedélyekfülbevalót viseltél. Én veled től mentes vásárhelyi lányt kereszemben ültem, és együtt száll- sek. Ha magadra ismersz, írj hetunk le, ahol a 73-as busz meg- lyet és időpontot „Rossz egyeáll. Szeretnélek megismerni! dül" jeligére, vagy küldj SMS-t a
Megadom a számom, ahol bár- 06-30-472-18-22-es számra.
mikor elérhetsz, persze, ha van
kedved! (70/233-5476).
: GESZTENYE
„Nyárutó" jeligére: Kedves kék
szemű srác! Pár szavas bemutatÉRTED ÉLEK
Helló, lányok! Egy 25 éves, 180 kozásod alapján külső tulajdoncm magas, erős testalkatú, káros ságaink megegyeznek. Én 23
szenvedélyektől mentes srác le- éves, életvidám, de komoly gonvelét olvassátok. Szeretek mozi- dolkodású szentesi lány vagyok,
ba járni, kirándulni, a természe- aki őszinte, tartós kapcsolatra
tet járni, valamint imádom a vágyik. Ha neked is megfelel, tasportolási lehetőségeket és a ku- lálkozzunk október 4-én, péntetyákat! Tartós kapcsolat céljából ken 18 órakor Szentesen, a Horkeresem azt a kedves, intelli- váth M. utcai fényképész előtt.
gens, őszinte lányt, akit meghó- Legyen nálad egy Délvilág! Ha
díthatnék és a tenyeremen hor- n e m jó az időpont, írj másikat
„Gesztenye" jeligére.
dozhatnám! Jelige: „Érted élek".

A tizenkilenc éves énekesnő nevét és nem mindennapi hangját a
Szerelem utolsó vérig című film
betétdalából ismerhettük meg.
Király Linda azonnal a hazai közönség kedvence lett, a rádióadók
pillanatok alatt népszerűvé tették. Páratlan adottságaira Amerikában is felfigyeltek, így egymillió dolláros szerződést kapott a
San Franciscó-i FM Stúdiótól.
Linda producere, Denzel Foster
már látta, hogyan válik ismeretlen tehetségekből világsztár. A
magyar lány hangjáról azonban
még ő is csak szuperlatívuszokban beszél. Teljesen biztos abban,
hogy Király Lindának minden
adottsága megvan a sikerre.
Linda édesapja, Király Tamás, a
Color együttes egykori tagja szerint lánya azért tűnik ki a többiek
közül, mert klasszikus zenei képzést kapott, és otthon van a tipikusan „fekete" műfajokban is.
Már megjelent Linda első, Clubsong című maxija, amely a Big
Brother valóságshow főcímdalaként bárkinek ismerős lehet. Sokan próbálkoztak már nálunk az
R & B stílusú zenével, de bátran
állíthatjuk, ilyen jól egyik próbálkozás sem sikerült. A dal bulizós,
fergeteges tempója zseniális hangtechnikai megoldásokkal párosul.
Érdekessége, hogy míg Linda angolul énekel, addig a hosszú évek
hallgatása után ismét felbukkanó
l'ain magyarul rapel benne.

KLINIKA
Keresem azt a lányt, akivel szeptember 25-én a klinikán, az ortopédiai váróban megpillantottuk
egymást. Rajtad kék farmernadrág és világos színű kabát volt, és
fel volt kötve a hajad. Rajtam világosszürke alsó és vajszínű felső
volt. Ha magadra ismersz, kérlek, válaszolj „Klinika" jeligére.

Újabb nóta

Tele meglepetésekkel!
Szeged nagy múltú szórakozóhelyén, a SINGSING-ben a nyári vakáció után teljes gőzzel
beindult az élet. A hagyományosan magas
színvonalú kínálat azonban új meglepetésekkel gazdagodik, ezekről árult el titkokat
a diszkó programszervezője.
- A SING-SING-ben
kel találkozhatunk
a

bulizás közben
színpadon?

kik-

- Mivel életkorát tekintve eléggé vegyes a közönségünk, igyekszünk havonta egy-két olyan
fellépőt kiválasztani, akire mindenki kíváncsi
lehet. A sztárcsapatokon kívül neves sportolókat, közismert személyiségeket is vendégül látunk majd, őket mókás vetélkedők közben lehet majd közelebbről is megismerni. Mindenképpen figyelemmel fogjuk kísérni - egy kis humorral és erotikával fűszerezve - a tv-ből már
ismert reality show-k: a Big Brother és a Való
Világ eseményeit. A nagy sikerű Juventus Party
sorozat kicsit megújul ugyan, de természetesen
folytatódik. A március óta szünetelő Dance
Mix Partyk sora a közönség kérésére folytatódik, havonta egyszer külföldi sztár dj-k állnak
majd a keverőasztal mögött.
- Az országban szinte egyedülálló,
zegzugos, szinteltolásos belső design miatt is lehet
szeretni ezt a helyet!

- Itt m i n d e n k i megtalálja a h a n g u l a t á n a k
megfelelő teret: táncolhat, beszélgethet, egerészhet a galériáról. A design egyedi és sikeres, hiszen egyre t ö b b diszkó az országban
e koncepció a l a p j á n épült. Ez érthető, hiszen
az üvegfallal elválasztott, b ő r k a n a p é s VIP
helyiség nagyszerűen a l k a l m a s meghitt b e szélgetésekre úgy, hogy közben az egész tánctéri pörgés l á t h a t ó . Egyre t ö b b helyen a l a kítanak ki kis helyiségeket kényelmes ücsörgőkkel és k ü l ö n t e r m e k e t tánctérrel, k ü l ö n
diszkóssal, ahol azok is jól érzik m a g u k a t ,
akik nem a másik terem zenéjét kedvelik. A
nyáron m i n d e n k i által kedvelt terasz helyét
télen a h a t a l m a s k ö r p u l t veszi át. A S I N G S I N G vezetőivel b e j á r t u k a s z ó r a k o z ó h e lyeket Ibizától Londonig, s próbáljuk ugyanúgy kényeztetni vendégeinket, m i n t ott t e szik. Egy biztos: igyekszünk folyton megújulni!
- Mi lesz a

meglepetés?

- N e m á r u l o m még el, csak a n n y i t m o n dok: egy teljesen ú j , izgalmas, egyedi b u l i sorozatba kezdünk, s a titokra néhány héten b e l ü l fény derül! Aki kíváncsi, az f i gyelje az ismert hirdetési helyeken elhelyezett p l a k á t j a i n k a t vagy a www.sing.hu i n ternetes oldalt!
(x)

Völgyesi Gabiék ismét előrukkoltak egy fantasztikus slágerrel. Az
Unique együttes az év eleje óta a
Csillagtengerrel szinte az összes
hazai rádió toplistájára felkerült.
A zenekar tagjai nem szeretnek a
babérjaikon ülni, így szeptember
közepén megjelent negyedik maxijuk, az Angyal, amelyet egyre
több rádió kezd felfedezni.

NAGYUTAZÁS
A „Nagy utazás" jeligére üzenem: felkeltetted az érdeklődésemet, szeretnék veled találkozni.
Magamról: 26 éves, 170 cm magas, barna hajú és szemű, Vásárhely környékén élő és dolgozó,
reménytelenül romantikus, de
káros szenvedélyektől mentes
vagyok. Nagyon jó humorom
van és komoly kapcsolatra vágyom. A választ „Nagy utazás"
jeligére várom.

ISMERJ MEG
„Nyárutó" jeligére üzenem: 24
éves, 175 cm magas, barna hajú
lány vagyok, és széretnék a barátnőd lenni. Eddig magányos
voltam, de szeretnék ezen változtatni. Én is szentesi vagyok,
dolgozom, szeretem a természetet, az állatokat és a zenét. Vak
randiban volt már részem, és
csalódtam, mert a fiú n e m jött
el. Ugye te eljösz, írd meg, mikor
és hol találkozzunk. A délutánjaim és a hétvégéim szabadok. írj
„Ismerj meg" jeligére!
ANGÉLIQUE
17 és 19 éves lányok keresik párjukat, akik humorosak, szeretik
a zenét és a háziállatokat. N e m
dohányzók előnyben. Mi barna
hajú és szemű lányok vagyunk,
szeretjük a zenét és a romantikát. Jelige: „Angélique".

Film Jacko bizarr átváltozásáról
EGY ANGOL TÉVÉCSATORNA ARRA VÁLLALKOZOTT,
HOGY RÉSZLETESEN FELDERÍTSE ÉS LELKI HÁTTERÉT
IS FELKUTASSA A FOLYAMATNAK, HOGYAN VÁLTOZTATTA ÁT MAGÁT MICHAEL JACKSON „KIRAKATI BABÁVÁ".
így jellemezte a számtalan plasztikai műtétből álló
utat a brit Channel Five munkatársa, aki a tévécsatorna legújabb dokumentumfilmjéről nyilatkozott. ;
A film Jacko karrierje során készült számtalan
fényképet és mozgóképfelvételt mutat be és arra a
végkövetkeztetésre jut, hogy Michael Jackson „igazi eszelős". A Michael Jackson arca című humoros
alkotás tudományos precizitással, de nem kevés
iróniával közelít témája felé, a „kirakati babává válás" minden egyes főbb pontjáról számos interjúalanyt szólaltat meg - pszichológusoktól egykori
bizalmasokig. Jackót pedig ők sem kímélik: a leggyakrabban használt jelzők a „bizarr" és a „természetellenes".
N e m kevésbé furcsa hír: Jackson, aki állítólag
200 millió dolláros tartozást halmozott fel és kiadójának is tartozik, most Las Vegas-i show-business karriert fontolgat. Ezúttal bűvészként lépne
színpadra - írta az amerikai Globe című bulvárlap.

•
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Neofolk
meeting
MANGÓ ÉS GITÁR
Az Oskola utcai Zodiákusban
csütörtök este a Mangó Klub ad
elő latinos dallamokat és népszerű melódiákat. Nem lehet tánc
nélkül hallgatni Balogh Violetta
énekét, Papp Tamás szaxofonját,
Pálffy K. Zsolt gitárjátékát, Török Gábor bőgőjét és Magyar Levente kongáját. Péntek este
ugyanitt lesz a konzervatórium
őszi klasszikus gitárestje.
SZAKCSI ÉS ZSÓFI
Csütörtök este a Dugonics téri
Millennium Kávéházban Kovács
Zsófi és Szakcsi Lakatos Róbert
jazzkoncertje ígér remek szórakozást.
FRANKIÉ ÉS KORNÉL
A Frankié Látó Quartett jazzkoncertje szerdán este 8 órakor
kezdődik a Millenniumi Kávéházban, a Dugonics téren. A neveket mindenki tudja, de azért
ismételjük át: Lukácsi Béla
(basszus), Kurina Kornél (gitár),
Látó Attila (dob), Frankié Látó
(hegedű).
RAMBLING ÉS BLUES
A Rambling Blues Trió szombat
este a Belvárosi Kikötőben hallható, hétfőn este pedig a Millenniumi Kávéházban húzzák el a
nótájukat.
NEOFOLK ÉS MEETING
A régi zsinagógában működő Alterra Kortárs Előadóművészeti
Központ ad otthont szombaton
este 8 órától a II. neofolk meetingnek. Fellép a romániai Jolene, a jugoszláviai Kinovia, az
angol Cawatana és Dávid Mellor.
se

Jennifer
énekelni
akar
A Jóbarátok sztárja abban reménykedik, hogy amikor jövőre
véget ér áz amerikai tévésorozat,
énekesi pályára lép - feltéve, ha
össze tudja szedni a bátorságát.
Jennifer Aniston
beismerte,
nagyon irigyli, hogy kolléganője,
Courtney Cox Arquette fesztelenül képes a színpadra penderülni
egy kareoke-bárban és elénekelni
kedvenc dalait. A Jóbarátok című
amerikai tévésorozat sztárja szeretné követni a példáját. - Én
ilyenkor mindig azt nézem, hol
találok egy helyet a háttérben,
ahol elbújhatok. Bármikor megpróbálják a kezembe erőltetni a
mikrofont, azt kívánom, bárcsak
festékpisztoly lenne mindkét kezemben. Majd egyszer eljön a
nap, amikor felsétálok egy kareoke-színpadra és énekelni fogok.
Nézzünk szembe ténnyel, azzal
keresem a kenyerem, hogy megnevettetem az embereket, úgyhogy miért is állnék meg ennél a
pontnál - tette fel a költői kérdést a színésznő.

A Cotton Club Singers és Mácsai Pál az őszi egyetemi fesztiválon

Táncórák és Szegény Dezső

Visszatér
a Spice Girls
A Spice Girls együttes tagjai aláírtak egy szerződést, mely szerint
a Best Of lemezükre két új dalt is
felénekelnek. Scary Spice Mel B
jó ideje próbálta ismét összehozni a lányokat, amiben az is szerepet játszhatott, hogy saját, illetve
Baby Spice Emma Bunton és
Posh Spice Victoria
Beckham
szólókarrierje egyre inkább lefelé
ívelt. A legfőbb akadályt Sporty
Spice Mel C jelentette, akinek
elég jól fogynak a lemezei, valamint élő szerződése van. Mostanra ő is beadta a derekát, így elkezdődhet a munka. A négy énekesnő külön-külön veszi fel a vokálokat, így az új lemez n e m gördít akadályt a már meglévő szoros programjuk elé.
Egyedül Ginger Spice Geri Haüiwell marad ki az újra összeállt
együttesből. Szólóénekesként korábban szép sikereket ért el, jelenleg a brit tévé zenei tehetségkutató
show-műsorában zsűritag.

Platinás
csapat

• A hagyományos őszi egyetemi Kulturális fesztiválon a könnyű műfajt képviselő Back II Black együtes tagjaival október 17-én találkozhatnak a rajongók a SZOTE-klubban.
(Fotó: Miskolczi Róbert)
ORGONAMUZSIKÁTÓL A C0TT0N

ZENE ÉS IRODALOM

CLUB SINGERS KONCERTJÉIG,
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKTÓL A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLATOKIG SOKSZÍNŰ, VÁLTOZATOS PROGRAMOT
KÍNÁL SZEGEDEN EZEN AZ ŐSZÖN
IS A MÁRA HAGYOMÁNNYÁ LETT
ŐSZI EGYETEMI FESZTIVÁL.
- Az őszi kulturális fesztivált
annak idején elsősorban azért
indítottuk el, hogy lehetőséget
teremtsünk az egyetemi művészeti csoportok számára a bemutatkozásra. Ez továbbra is célunk marad, szeretnénk a jövőben is arányosan teret adni nekik - mondja a rendezvénysorozat megálmodója és életben tartója, Tajti Gabriella, a Szegedi
Tudományegyetem
kulturális
irodájának vezetője. - Az idei
fesztivál nagyobb szabású, mint
a korábbiak, hiszen három héten át, huszonöt helyszínen zajlik és mintegy száz produkció
közül válogathatnak az érdeklődők. Egyre több profi előadót kérünk fel, mert az egyetemen kívülről érkező közönség jobban
érdeklődik a hiánypótló, minőségi kulturális programok iránt.
Azért fontos erre is figyelnünk,
mert olyan rendezvényt szeretnénk, amely nem osztja ketté az
egyetem polgárait és a város lakosságát.
,

A város polgárait is várják a szervezők az SZTE őszi kulturális
fesztiváljára, amely ma is változatos programot kínál.
A Diákcentrum Képzőművészeti Kör nyitott önképzőköri foglalkozást tart ma 18 órától a tréningszobában (Tisza Lajos krt.
85-87.). Ugyancsak 18 órától Természeti avagy ezoterikus filozófia címmel Mayer Márta tart előadást az Ú j Akropolisz Filozófiai
Iskolában (Berzsenyi u. 3.).
19 órától a Grand Caféban Valóvilág címmel a fiatal irodalom
estjét rendezik meg. Beszélgetnek és műveikből felolvasnak: Grecsó Krisztián. Harcos Bálint, Kiss Ottó és Varró Dániel. Közreműködik Szerémi Zoltán színművész. A Szegedi Diaszínház estjét
ugyancsak 19 órától rendezik meg a Tamási Áron Klubban (Boldogasszony sgt. 6.). Közreműködnek: Dobóczky Zsolt, Lovász
Károly, Szabó András, Szepesszentgyörgyi Ádám, Szőke János, Veres Sándor. 20 órától a Frankié Látó Quartett ad jazzkoncertet a
Millenniumi Kávéházban (Dugonics tér 12.).
Este fél 9-től az SZTE-aulában Szegény Dezső címmel Máté Gábor színművész, a Katona József Színház főrendezője Kosztolányi
Dezső műveiből összeállított estjét játssza.
22 órakor kezdődik a SZOTE-klubban Jamie Winchester és
Hrutka Róbert koncertje. A két muzsikus neve jól cseng a hazai
könnyűzene berkeiben, a közelmúltban került a boltokba az It's
your life című albumuk, melynek címadó dala hónapokig szerepelt a slágerlisták élén. A SZOTE-klubban 23 órakor kezdődik a
fesztiválnyitó buli.

A rendezvények döntő többsége ingyenes, de a fizetős koncertekre, például lamie Winchester
és Hrutka Róbert SZOTE-klubos
estjére, vagy a Cotton Club Singers október 16-i IH-beli fellépésére a SZEFHE-tagok és a diákigazolvánnyal rendelkezők kedvezményes áron juthatnak be.

Színházi premier is kapcsolódik a fesztiválhoz: Alonso
Alegria Kötélen a Niagara felett című darabját Márkus Judit és Janik László m u t a t j a be.
Kass János nyitja meg október
18-án a tehetséges, fiatal szegedi grafikus, Kárpáti Tibor kiállítását az Impala Házban.
Tajti Gabriella hangsúlyozza: a
program összeállításakor nem
Tajti Gabriella a rengeteg prog- befolyásolták politikai, ideológiram közül a Katona József Szín- ai szempontok, kizárólag a műház főrendezőjének, a színmű- vészi teljesítmény, a produkciók
vészként is népszerű Máté Gá- ; színvonala alapján válogatott. A
bornak Kosztolányi Dezső mű- fesztivál főtámogatója idén a Soveiből összeállított Szegény De- ros Alapítvány, az SZTE EHÖK
kulturális bizottsága, a V-fon Rt.
zső című estjét ajánlja.
Október 14-én a Bartók Béla és a V-net Kft.
Művelődési Központ dísztérH. ZS.

Scooterkoncert
Hatalmas buli volt a Scooter első
magyarországi koncertje, még a
kilencvenes évek második felében, amikor az egyik Totál Dance
Fesztivál zárófellépőjeként 12 ezer
ember tombolt egyszerre a rave-slágerekre. Sajnos a Budapest
Sportcsarnok azóta porrá lett,
utódja pedig még fébg kész állapotban van, így jóval kevesebb, de
legalább annyira lelkes rajongók
előtt léphetnek fel október 19-én a
budapesti Sziget Events Hall-ban.
A nagy érdeklődés miatt nem árt
már elővételben megvásárolni a
jegyeket.

4. Beszéljünk a szexről -no és a gyengédségről.
Alig van testi kapcsolatunk. (-1 pont)
COK. EZÉRT VAN AZ, HOGY MÁR A GIMIBEN A KÉT ÉVNéha-néha megérint, pedig már túljutottunk a
VEL IDŐSEBBEKKEL KEVERÜNK, MERT A SAJÁT OSZcsókolózáson. (0 pont)
Sokszor megpuszil és megsimogat, én is szeretek
TÁLYTÁRSAINK MÉG KISFIÚK. S CSAPODÁROK IS. NEM j
hozzáérni. (+1 pont)
ÉRTÉKELIK BENNÜNK A NŐT Ml MEG, HA MÉGIS KIFŐ5 . No és az előélete ?
GUNK EGY FIATALABB PASIT IZGULUNK, HOGY MEG
Az előző barátnőjét velem csalta. (-1 pont)
Volt már barátnője. (0 pont)
TUDJUK-E TARTANI. A TE BARÁTOD FÉLRELÉP?
Én vagyok neki az első. (+1 pont)
Értékelés:
1. Megnézik a pasidat a csajok ? Jó srác 1
Igen. (-1 pont)
Add össze légy szíves a szerzett pontjaidat, majd
Jó fej, de csak ennyi. MindenJd havernak tartja. olvasd el, mi is a helyzet veled és a pasiddal.
(0 pont)
- 1 pont vagy kevesebb: Úgy tűnik te sem vagy
Még nem figyeltem. ( + 1 pont)
még érzelmileg elég érett, mert a pasival kevesebbet
foglalkozol, mint a kutyáddal. Néha azért meg kel2. Sokszor
veszekedtek!
Nem, inkább magába fojtja. Vagy csak jól kijö- lene sétáltatni - nemcsak azért, hogy a barátnőid
sárguljanak, hanem mert neki is szüksége van szevünk? (-1 pont)
retetre. Ha így folytatod, csúnya vége lesz.
Néha, de akkor nagyon. (0 pont)
Alkalmanként puskaporos a hangulat. (+1 pont)
0 - 2 pont: A pasid nem fog máshol vigasztalódni,
bár te már berendezkedtél a rutinra. Több romanti3. Suli után mindig együtt lógtok ?
kát!
Inkább csak hétvégente. (-1 pont)
Az órarendemtől és tőle függ. (0 pont)
2 - 5 pont: Te kifogtad a világ leghűségesebb párSzinte minden szabadidőnket együtt töltjük. ( + 1 j ját. Csak így tovább! Azért persze néha n e m árt feldobni a kapcsolatotokat, lepd meg még ma!
pont)
A NŐK ÉRZELMILEG KORÁBBAN ÉRNEK, MINT A SRÁ-

Ne maradjon le álmai lakásáról a lassú és
bonyolult lakáshitel-ügyintézés miatt!
Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol
kollégáink azonnal megmondják Önnek,
hogy bankunk mekkord hitelt tud felajánlani!
Kedvező hitelbírálat esetén akár pár héten belül
rendelkezésére áll a hitelösszeg.

Raiffeisen Lakáshitelek
évi 2 , 7 5 % kamattól
' Plusz kezelési költség.

Raiffeisen
VELÜNK KÖNNYEBB

0 6 - 4 0 - 4 8 - 4 8 - 4 8

méhen közkívánatra megismétlik a Szalay Kriszta és Cserna
Antal
főszereplésével tavaly
már nagy sikert aratott Keyes-darabot, Az ötödik Sallyt.
Az Európai Reneszánsz Tisztelői Színházi Társulás október
10-én a Horváth Mihály utcai
Pinceszínházban játssza Bohutnil Hrabal Táncórák idősebbeknek és haladóknak című darabját többek között Oberfrank
Pál, Szerémi Zoltán és Kocsis
György szereplésével. Október
20-án a Bartókban a „Befogad
és kitaszít a világ..." című esten Mácsai Pál és Huzella Péter
előadásában Francois Villon
versei hangzanak el.

A mostani ínséges időkben igencsak ritkán fordul elő a hazai popcsapatok körében, hogy valamelyikük platinalemezt vehessen át.
Nos, a minap ez a megtiszteltetés
érte a Groovehouse két tagját,
Judy-t és Zsoltit, hiszen második
albumuk, a Hajnal nemrégiben
elérte a harmincezres eladott példányszámot, így a Hungaroton
vezetősége a múlt héten átadta a
platinalemezért járó emlékplaketteket.
Judy és Zsolti 1999 óta van jelen a hazai popzenei életben,
2001 októberben jelent meg második nagylemezük, melyről először a Hadadi c. számot és a hozzá tartozó mesés keleties klipet
ismerhettük meg. Majd jött az
áttörő erejű Hajnal, amely hatalmas sláger lett országszerte. Bizonyítja ezt az is, hogy a VIVA+
Comet-díját is elnyerte.

Félrelép-e a barátod?

Kinek ne lenne
sürgős a lakáshitel?

(£)
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Bankfiókjaink: Szeged, Széchenyi tér 15.
Szentes, Kossuth Lajos utca 13.
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MEGKÉRDEZTÜK A MAKÓI OLVASÓT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Jó-e ma idősnek lenni ?

TÓTH FERENC
nyugdíjas rendőr:
- Ennek a kornak van jó és rossz
oldala is. Jó, hogy megértük ezt
az időt, de kellemetlen, nehéz
megélni: sokak számára a nyugdíj nem fedezi a kiadásokat,
nyugdíjasan is dolgoznia kell az
embernek. Ami az idősek megbecsülését illeti, nekem nincs
rossz tapasztalatom; úgy látom,
ebben a városban a fiatalok tiszteletben tartják az időseket.

H0R0SZK0P
KOS: Munkája nyomát áldás kíséri.
Igyekezzen világosan fogalmazni és
visszakérdezni, ha valamit nem ért. Csodálatos szerelem keríti hatalmába, partnerével büszkén jelenhet meg.
Q ű

BIKA: E héten remekül Időzíti feladatalt. Szavaival rendkívüli hatást
ér el. mindig tudja, mit kell mondania, s hogyan reagáljon az eseményekre. A szerelmi
csalódásáért ön is felelős.
IKREK: Megszabadul egy olyan
1 gondtól, ami már régóta nyomasztja. Ne hagyja, hogy befolyásolják
és újból tévedés áldozatává váljon! Becsülje meg partnerét, aki boldoggá akarja
tenni.
^ ¿ J RÁK: Úgy érzi, hogy sínen van az
élete. Egy értekezleten vagy tanácskozáson ma fizetésemelésre kap ígéretet. Ragyogó hangulatát fokozza azzal, hogy
meglepi magát egy-két dologgal.
OROSZLÁN: Úgy érzi, sokkal naJ " * ! g y o b b szerep jut valakinek az életben, mint azt eddig remélte. A mai napot
részletesen tervezze meg! Egy váratlan esemény azonban felboríthatja a terveit, de komoly gond nem lesz.
SZŰZ: Olyan rendet tett a hét vé^ ^ I g é n az otthonában, hogy ma semmit sem talál, ezért kényelmetlenül érzi magát. Az estéje kereséssel, majd ismétel'
rendrakással fog telni, de végre minden a
helyére kerül.

NADASDI1STVANNE
nyugdíjas kereskedő:
- Szerintem most jó idősnek
lenni; a mi nagyszüleinknek nehezebb sorsuk volt. Ma a nyugdíjas helyzete jobb, mint azé a
fiatalé, aki munkát próbál keresni, de nem talál. A munkahelyek léte is nagyon bizonytalan.
Nekem harminchat évem és
kétszázkét napom van, de alig
vártam, hogy ezt a kort megérjem.

MAKSZIISTVANNE
nyugdíjas szövőnő:
- Azoknak nehéz, akik idős korukra egyedül maradtak, de általánosságban ma már nem olyan
rossz a nyugdíjasok helyzete. Jól
jött a tizenkilencezer forint.
Most már a fiatalokat is segíteni
kellene valahogy. Én is dolgozom
azért, hogy ne kelljen lemondanom arról, amihez eddig is ragaszkodtam: színházba, moziba
járok ma is.

3. Én másfél évig dolgoztam a
makói városházán, így jó néhány tapasztalatot is szereztem
a fenti kérdéssel kapcsolatban,
melyet szívesen megosztok veled, ha igényled. Csupán egy
apró példa: egykori osztályvezetőm vezetői értekezletek után
gyakran megviselten, összetörten és nem ritkán sírva érkezett
vissza íróasztalához. Ez nyilván nem egyszerű „baráti" vasfegyelem, hanem egyfajta lelki
terror.
Kedves B. A.! Te is jól tudod,
hogy a jelenlegi makói polgármestert közjogi és politikai értelemben is újraválaszthatják
(de nem fogják) a makóiak, de
soha nem lesz morális és erkölcsi értelemben a város első embere, soha nem fogja a várost
tekintélye és méltósága által
köztiszteletben állva szolgálni.
„A
demokráciának
inkább

m

gyenge demokratára, mint erős
despotára van szüksége.
Baráti üdvözlettel:
WESZELY TAMÁS"

Kedves Tamás!
Köszönettel vettem a leveled,
bár hiába kerestem benne a baráti
tanácsot. Ez nyilván nem véletlen. Tudomásul veszem, hogy úgy
látod, glosszám révén fogadatlan
prókátor lettem, keveset tartózkodom Makón, s akkor is inkább
a jelenlegi polgármester és övéinek társaságában vagyok. A véleményedről természetesen van véleményem. Arról is, hogy demokrata-e az, aki a demokrácia szabályai szerint, a többség által megválasztott embert, „morális és erkölcsi értelemben" lazán leírja.
Ezt a véleményemet azonban
most nem osztom meg veled.
Üdvözöl:
BAKOS A N D R Á S

A hőmennyiség vagy
Gázos újítások
Néhány hete lapjuk a címoldalon hozta az öröma radiátorborda számít ? hírt:
immár a drága földgáz helyett három év múlva

I

HALAK: Pénzügyel jól alakulnak, e
téren elégedett lehet. Túlzásokra
különösen hajlamos, a csalódásokat igyekezzen elkerülni. A dolgokat lássa olyannak. amilyenek, s ne képzeljen beléjük
többet!

FIAM PAL
nyugdíjas asztalos:
- Én csak hetvenhárom éves vagyok és dolgozom, úgyhogy nálam idősebb embert tessék megkérdezni!... Azért van véleményem. Ma igazán a dolgozó embernek nehéz a sorsa, a munkásnak régen jobb volt. Másrészt azt vallom: ha az ember
nyugdíjba vonulásakor abbahagyja a munkát, abból nem sül
ki semmi jó.

Baráti tanács, tanács nélkül - Makóról

Azzal a kéréssel fordultam a hőszolgáltató vállalat
ügyvezető igazgatójához, B. L. úrhoz, tájékoztasson, milyen alapon számláz a vállalata. Amikor a
panelházak megépültek, nem szereltek a lakásokba
hőmérőket a radiátorokra. Ezért az alsó szinteken
t A MÉRLEG: Október eleje emelkedett több tagból álló radiátorokat helyeztek el, mert a
w W i hangulatban találja. Érzései szerint meleg víz a tizedik emeleten esetleg 80 fokos, mire
valami nagy dolog küszöbére ért, és való- leér az első emeletre, jó ha 30 fokos. A tizediken taban ez a helyzet. Önre Is rámosolyog a sze- lán még az ablakot is ki kell nyitni a melegtől, lent
rencse, ne vegyék el a kedvét a nehézsé- pedig a 18 fokot sem éri el. Azóta felszereltettük a
hőmérőket a radiátorokra azért, hogy ennek alapgek!
ján történjen a fizetés. Reklamációmra a vállalat
képviselője
közölte, hogy azért fizetünk többet az
V
SKORPIÓ: Jó híreket kap postai
elsőn, mert a radiátorok bordaszáma több mint
M J I ú t o n . Igyekezzen jól indítani! A
fent, ezért a szorzószám a felső szinten 0,9, nálunk
gyors gondolkodás és a hirtelen adódó helylent 2,9. Ezért kellett ebben az évben 23 ezer forinzetek kihasználása sikerrel kecsegtet. Len- tos pótszámlát fizetni annak ellenére, hogy havondülete révén behozhatja eddigi lemaradá- ta 8 ezer forinton felül fizetünk fűtésszámlát. Képsait.
viselőjük azt javasolta, költözzem fel a tizedik emeletre, akkor olcsóbb lesz a fűtés. 78 éves vagyok. És
NYILAS: Csak félve mer a jövőbe
ha a lift nem működik? Megjegyzem még, hogy
tekinteni, pedig pontosan ezt kelle- évente a hőmérők felszereléséért radiátoronként
ne tennie most. Igyekezzen jó viszonyban 600 forintot fizetünk. Kérdem én, hogy az elfolenni a környezetében élőkkel! Az a legjobb, gyasztott hőmennyiség alapján történik a számláha párja társaságában tölti az estét.
zás, vagy a radiátorok bordaszáma szerint (mivel
alig meleg) számlával tudom bizonyítani. Hideg
BAK: Ezen a héten súlya van minvagy alig meleg radiátortól nem melegszik a lakás.
U M d e n szavának, komolyan veszik, Miért fizet az keveset, aki melegben van (a tizediamit mond. Ne hagyja, hogy érzelmei vagy ken) és miért fizetünk mi sokat, akik fázunk az első
mások befolyásolják! Szükségét érzi már emeleten? Mindezekre vártam volna az ügyvezető
egy romantikus szerelmi viszonynak.
igazgató úr válaszát, de ó feleletre sem méltatott.
j VÍZÖNTŐ: Sok munka és a kihíváI sok hete következik, amikor Is egyszerre több vonalon működik. A fáradalmakat sporttal, testmozgással győzze le! E téren úgy is van pótolnivalója és kis testsúlyfeleslege.

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 tárgyalkat kereső, Illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat, az 567-835-ös telefonszámon.

POSTABONTAS

„Kedves B. A.!
Mivel személyesen is ismerjük egymást, és tisztelettel viszonyulok hozzád, ezért az
alábbi pár sort ne vedd személyeskedésnek, csupán baráti
tanácsnak, mielőtt olyan határozottan állást foglalsz egyes
kérdésekben, mint tetted szeptember 26-án a Délvilág hasábján.
1. Nem hiszem, hogy Makó
város jelenlegi polgármesterének
fogadatlan prókátorra van szüksége,- meg tudja védeni magát, ha
szükségét érzi.
2. Annak, hogy általam hallottad először, hogy a makóiak
a városházát terror házának
hívják, csupán egyetlen oka
van: nein vagy makói és keveset tartózkodsz Makón, akkor
is inkább a jelenlegi makói polgármester és övéinek társaságában.

MAURITS LÁSZLÓNÉ
NYUGDÍJAS,
SZEGED

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot
biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével,
kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon
jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem
kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a
62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.
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már biogázzal fogunk fűteni. Közgazdaként mindig
bámultam a technokraták ügyességét, hogy jól
hangzó ötleteiket el tudták adni a laikus politikusoknak. Persze, véleményem szerint, három év
múlva nem, de még sokkal távolabbi jövőben sem
hasznosíthatjuk szerves hulladékainkat. A kormány törheti a fejét - az EU-belépés okán - , miként oldhatnánk meg a szelektív hulladékgyűjtést.
A téma kapcsán érdemes az elmúlt fél évszázadból
néhány érdekes példát felidézni.

Kezdetben volt a magenergia. Fiatalemberként, a
két szörnyű atombomba után magam is hittem az
olcsó és korlátlan atomerőművek áldásában. Hogy
mi lett az álomból, köztudomású.
Aztán a hetvenes években megjelent Fritz Baade:
Harc a kétezredik évért című könyve. Tele a technikai haladás szemnek-fülnek tetszetős álmaival.
Szinte semmi nem valósult meg belőle. S ha mégis,
a világ nyomora, elesettsége alig változott. Azóta is
vannak, akik Széchenyi Istvánra álmodozással emlékeznek.
A technokraták persze azzal érvelnek: nem kaptak és máig sem kapnak elég támogatást. Ez igaz,
m e r t például a m a i k o r e m b l é m á j a , az a u t ó l e h e t n e

korszerűbb, mégis egészen jó hasznot hoznak az
avult technológiák. Máig kemény ellenfélnek látszik a zöldek mozgalma, a Green Peace.
Szögezzük le: a gázáremelés szindrómája közben,
amely a választás egyik adu ásza lett, kivált a rövid
beteljesedés lehetőségével. Biztosan néhányan
nem fizettek rá a témára, de szabad-e a tájékozatlan polgárt lóvá tenni? Ezt mindenféle gáz nélkül is
eldönthetjük.
MAROSI JÁNOS
N Y U G A L M A Z O T T KÖZGAZDA

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra. hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja
közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg. Névtelen leveleket nem
közlünk.

VILLAMOSSÍN
Ketten is reagáltak a tegnapi
Csörögben felvetett panaszra.
Tóth András területi képviselő
elmondta: többször jelezte a villamossínekkel kapcsolatos problémákat az önkormányzat és az
SZKT illetékesének. ígéret van
arra, hogy kijavítják a hibát.
Mindezt megerősítette Szélpál
Gábor, az SZKT marketingosztályának vezetője. A szakemberek
szerint is rosszak a sínek a Budapesti krt. és a József Attila sgt.
kereszteződésében. A cég egyelőre fokozott karbantartási munkákkal igyekszik javítani a helyzeten. A felújításra vonatkozó
beruházási tervet pedig beadták
az önkormányzatnak. A szegedi
közgyűlésnek kell azt jóváhagyni. A panasz megnyugtató rendezése csak ezt követően várható.
VÍZMŰ
A 30/551-3950-es telefonról kifogásolta olvasónk, hogy a Szegedi Vízművek Rt. hibabejelentő és
ügyfélszolgálati irodájának illetékesével csak többszöri hívás
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után tudott beszélni. A telefon
pedig túl drága. Olvasónk azt
kérdezte, hogy miért nincs ingyenesen hívható zöldszáma a vízműnek. Palkó György vezérigazgatótól megtudtuk, hogy tervezik
a zöldszám bevezetését. Erre hamarosan sor kerül, addig kérik
ügyfeleik türelmét.
ÚTPADKA
Király Károlyné szerint a Szilléri
sgt.-on nagyon meredek a mozgáskorlátozottak részére kialakított útpadka a Spar Áruház előtt.
Most is nehéz felhajtani rá, télen
pedig a csúszós időben vélhetően
még kritikusabb lesz a helyzet.
KUTYÁK
Dorozsmán, a Hegedűs utcában
az egyik lakó rendszeresen kiengedi az utcára a kutyáját. A
szomszédokat, a kisgyermekeseket ez zavarja, tudtuk meg olvasónktól.

PANNON GSM
Az élvonal.

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
HEGYI KOPPÁNY
Szeptember 30., 12 óra 55 perc, 3640 g.
Sz. : Bakó Brigitta és Hegyi Imre (Szeged).
SURINYA PETRA
Szeptember 30., 15 óra 25 perc, 3960 g.
Sz.: Juhász Erika és Surinya István (Hódmezővásárhely).
HÓDI GRÉTA
Szeptember 30., 15 óra 18 perc, 2390 g.
Sz.: Kövecsi Melinda (Szeged).
DOBÓ PATRIK
Szeptember 30., 12 óra 30 perc, 4400 g.
Sz.: Király Beáta és Dobó Attila (Szeged).
TÓTH FERENC ROLAND
Szeptember 30., 16 óra 55 perc, 2700 g.

Sz.: Gáli Irénke és Tóth Ferenc (Szatymaz).
ÓVÁRI AMBRUS
Október 1„ 5 óra 5 perc, 3880 g. Sz.: Györe
Mária és Óvári László (Szeged).
HOLZINGER LILI
ZSUZSANNA
Szeptember 30., 21 óra 50 perc, 2810 g.
Sz: dr. Kiszely Ildikó és Holzinger Gábor
(Szeged).
SZENTES
TÓTH ESZTER
Szeptember 30., 11 óra 55 perc, 290<T-g
Sz "arga Eszter és Tóth Ferenc (Szarvas).
Gratulálunk!

SMS-HIREK
Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a levelek, a telefonhívások mellett szívesen fogadja a 06-30/218-11 I l - e s számra az
sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véleményeiket köszönjük!
RENDŐRÖK
A 10 százalékkal kevesebb pénzből miként tartja fenn a rendőrség Szegeden a rendet? Félő,
hogy sehogy, de ez sokaknak jó.
(30/344-4777)
KÖZLEKEDÉS
Szélpál Gábor, a Szegedi Közlekedési Társaság marketingosztályának vezetője reagált a tegnapi
lapunkban, Közlekedés címmel
megjelent észrevételre. Eszerint
az SZKT tervezi, hogy a tarjáni
végállomástól - átszállás nélkül
- el lehessen jutni a Fonógyári
útig. Erre a tapasztalatok össze-

gezése után, a közeljövőben kerülne sor.
KI NEK A FELELŐSSÉGE?
Szeged jelenlegi városvezetése,
véleményem szerint, szintén felelős azért, ami a Pick Rt.-vel, a
konzervgyárral és a Paprika
R t -vei
történt,
történik.
(30/972-1385)
TÖRMELÉK
T mén, a Nyilasy utcában el kelle
takarítani a csatornázási
törmeléket. (30/344-4777)

lilesiel
a Kapcsolat

ORVOSI ÜGYELETEK SZEGEDEN
BALESETI,
SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház
(Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebé-

szeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészet. klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet
szenvedett gye/ékeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán,
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják
el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig;
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye:
Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel
7.30 óráig, szombaton, vasárnap
és munkaszüneti napokon reggel
7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől).
Telefonszám: 474-374 vagy
104.
SZEMÉSZETI
ÜGYELET
a szemklinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám ingyenes, mely az
egész megye területéről hívható:
06-80-820-111.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!
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lene és a fiúk 14.35 Csak egy szavadba kerüli
14.40 Receptklub 14.50 Airwolf 15.45 ValéVilág 16.20 Hegylakó 17.10 Mónika A kibe5.45 Faluvilág 6.00 Utazás Gasztronómiában
szélőshow
6.35 Jó reggelt, Magyarország! Reggeli friss, aktu- 18.05 Találkozások Sztármagazin
ális hírmagazin 7.15 Laza(c) Szórakoztató, vidám 18.30 Híradó - Esti kiadás
reggeli csevej 9.00 Angéla 9.50 Gazdag ember, 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin
5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
19.30 ValóVilág
Ma reggel 9.00 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévé- szegény emberl0.40 Közvetlen ajánlat 11.35
20.10 Barátok közt
filmsorozat, 10-11. 9.45 Nyolc évszak Tévé- Szerelemgyár 12.15 Vad angyal 13.05 Alice
hlmsorozat, 8 10.55 Egyrómaifelügyelő Olasz bűn- Csodaországban Brit kalandfilm, 2 14.35 Kapcsol- 20.45 A végzet markában
Amerikai akciófilm.
ügyi tévéfilmsorozat, 8. Hivatali titkok 12.00 Dé- tam Telefonos vetélkedő 15.05 Yago 15.55 Melli harangszó 12.01 Híradó délben 13.00 Princ, rose Piacé 16.50 Jakupcsek - Tűr, tilt, támogat 22.20 ValóVilág
22.45 Az elnök emberei
a katona 13.35 A papiros Széltől szélig 13.50 Ne- 17.35 Ciaudia-show 18.30 Tények Hírműsor
19.05 Aktív A TV 2 magazinja
23.35 Kapcsolat-koncert
kem ne lenne hazám..? 14.05 Hrvatska krónika
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 14.30 Ecranul 19.30 Szeret, nem szeret
1.05 Antenna Euroatlanti magazin
nostru Román nyelvű nemzetségi magazin 15.00 19.S0 Blg Brother
X 3 5 Fókusz, időjárás-jelentés
Távlatok 15.30 Androméda 16.15 Néprajzi ér- 20.45 Rendőrsztori Akciósorozat
2.00 Divatklip
tékeink A szerelem kertje 16.25 Amerikai magya- 2 X 4 5 1 . A. G. - Becsületbeli ügyek
rok missziója 16.50 Szószóló 17.20 Úton Euró- 22.45 Big Brother - élő
pa-magazin 17.50 Körzet híradók 18.00 Híradó 23.15 Jó estét, Magyarország!
D u n a TV
hatkor, időjárás
0.00 Totalcar
0.30 Siska Német krimisorozat, 27.
18.10 Szórakoztató műsor
5.10 A vatikáni rádió adása 5.30 8.30 Indul a
19.05 Rajzfilmsorozat
X 3 0 Aktív A TV 2 magazinja (ism.)
nap 8.30 Hungarorama 8.40 Égtájak (ism.) 9.10
19.30 Híradó este
2.05 Vers éjfél után
Umbriai képe Olasz filmetűd 9.25 Szívtipró gimi
19.53 Sporthírek, időjárás
10.10 Mikor felragyog a nap Olasz tévéfilm 1 X 5 0
20.05 Alfonzó világszínháza
Híradó 12.00 Déli harangszó 12.10 Gazdakör
RTL Klub
20.35 TS Benne: Bajnokok
(ism.) 12.25 Élő egyház (ism.) 12.55 Duna-táj
Ligája labdarúgó-mérkőzés
5.55 ValóVilág 6.30 Reggeli Benne: ValóVilág (ism.) 13.25 Magyar művészet Itáliában (ism.)
22.45 Híradó este, időjárás
9.00 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjá- 14.05 Globalizáció 14.30 Nóvák Ferenc Portré22.55 Aktuális
ték 9.05 Receptklub (ism.) 9.15 Julieta 9.45 Te- film 15.00 Rovott múltunk 15.30 Magyar törté23.20 TS
leparti 10.05 Top-shop 10.40 Teleparti 1 X 0 5 nelmi arcképcsarnok 16.00 Láz enciklopédiája
0.10 Kárpáti krónika
Top-shop 1 X 3 5 Delelő" Benne: 12.00 Híradó - Portréfilm Szilágyi Domokosról 16.55 Öt órai zene
0.20 Vllághíradó
Déli kiadás. ValóVilág 13.10 Teleparti 14.05 Hé- 17.00 Tájfutó EB Összefoglaló 17.40 LolkaésBoi-
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ka a nagyvilágban 17.50 Hej, hej, helyes beszéd!
18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.30 Váltó
Gazdasági magazin 19.00 Mese 19.15 Szívtipró gimi 20.00 Ahol hideg a nap Román játékfilm
2 X 3 0 Peer Knszbán Magyar portrésorozat 21.45
Híradó, sport, meteorológia 22.10 Távol Kazahsztánban 22.50 A szerelemfilozófiájaAngol játékfilm
0.20 Összkép (ism.) 0.35 Hírek 0.40 Műsorismertetés, vers

szik 18.00 Estető.
19.00 Híradó.
19.30 Hírháló.
20.00 Lélektől lélekig.
20.30 Választási műsor
21.30 Halálzóna. Színes, m. b.
amerikai háborús akciófilm.
23.00 Cégvilág (ism.j,
23.15 Híradó (ism.).

5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00
Ma reggel 9.00-kb 13.00 Közvetítés a oariament
üléséről 16.00 Görögország 17.00 Zebegényi
beszélgetés Találkozás Mándy Ivánnal, Nemes Nagy
Ágnessel, Otttik Gézával 17.35 Iskola utca English
4U 18.05 Eksztázis Csehszlovák ftim 19.30
Esti mese 20.05 Híradó este 20.25 Sporthírek,
időjárás 20.40 Századfordító magyarok Dohnányi
Ernő. 2 X 3 0 Mrs. Bradley titokzatos esetei 23.20
Záróra 0.25 Szindbád nyolcadik utazása X 1 0
Mérföldkövek a magyar technika történetében 1.45
Aktuális 2.10 Topmodell 3.10Világhíradé 3.30
Magyar Ház 4.00 Iskola utca (ism.) 4.25 Jelfák
(ism.) 4.40 Szószóló 5.10 Úton Európa-magazin

22.00-18.45 Hangos képújság. 18.45 Alakformáló koub - dr. Bogdány Anikó: a mágnesteráDia
szerepe a gyógytásban. 19.30 Kábel tv ajánló.
20.00 Le^en a vendégem: Kenyeres Lajos. 20.30
A szegedi kultúra. 21.00 SZÓ-TÉR: dr. Botka László polgármesterjelölttel Szetey András beszélget.

VTV Makó
17.00 Dokumentum Műhely. 17.30 Gyermekfilm.
18.00 Pn'ma torna 18.30 Sportszerda. 19.00 Híradó 19.10 Gyermekfilm. 19.30 Egészség és környezet —hírmagazin. 20.00 Nyitott világ 20.30 Csodálatos föld - utazási filmsorozat. 21.00 A halál nem
válogat. Amerikai akciófilm. 23.00 Képújság

Telin TV

V á s á r h e l y i TV
16.00 Egészsegmagazin. 16.40 A szeszélyes természet. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése.
18.00 Mozidélután. 20.00 Híradó. 20.15 A nap
kérdése. 20.20 Ébredés. Francia film 22.30 Híradó
(ism.). 22.55 A szeszélyes természet O.OO-tól Képújság

Kossuth-klub 2 2 . 0 0 Késő esti krónika 2 2 . 3 0 Mérleg
2 3 . 0 0 Kenő 2 3 . 0 4 Hangversenymúzeurr

SZÍNHÁZMŰSOR

PETŐFI
6 . 0 3 Kívánságreggel 8 . 4 5 Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt
9 . 1 6 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9 . 5 2 Aprócseprő 1 0 . 1 0 A vélemény szabad... 1 0 . 4 5 Társalgósarok 11.10 Gotdiusz-plusz 1 X 3 8 Zöld jelzés 11.48
Korkérdés 1 2 . 0 0 ló ebédhez szól a nóta 1 3 . 0 0 Verkli 1 4 . 0 0 Zeneszerda 1 6 . 3 0 Könyvről könyvért 1 6 . 4 0
Korhatár nélkül 1 7 . 0 0 Háztól házig 1 8 . 0 1 Kölyökrádió 1 8 . 3 0 Számít a technika 1 9 . 1 5 Unikum 2 0 . 0 0
A magyar dzsessz archívuma 2 X 0 4 Gyöngyhalász
2 2 . 0 0 Szalmaszál 2 3 . 1 5 Telestúdió 0 . 0 0 Éjfél
után... Szellemjárás 2 . 2 0 Éjszakai Rádiószínház: Zsámboky mozija 3 . 0 3 Slágerstaféta 4 . 0 3 Csárdásmuzsika

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Simon Boccanegra - opera. Bérletszünet.

BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Ót kis kínai. Vidor-bértet.
6.00 Esteié (ism.). 7.00 Zenevonal. 13.00 Képújság 15.00 Zenevonal. 16.00 Választási műsor:
egyéni jelöltek (ism.). 17.00 Dokumentum Műhely.
17.30 Cégvilág. 17.45 Lássuk, hogy növek-

MOZIMŰSOR
BRLVAROBI MOZI NAOVYBRIM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: A kismenő. Színes, m. b. amerikai film.

( [ ) TeleUPC 06-40-333-159
www.upcdirect.hu

m
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RLAZA OINEMA CITY

RÁOlO BE

Szilaj: 14.15,16.15 óra. Scoobi Doo: 14 óra. Jégkorszak:
14 óra. Sötét zsaruk 2.: 20.30 óra. Bizsergés: 15.45,20
óra. Milliókéit a pokolba: 17,19.45 óra. Vándormadarak:
18 óra. Asterix és Obeta: 13.15,15.30,17.45,20 óra. tossz
társaság: 16,20.15 óra. Austintowers3:18óra. On-lány:
13.45,18 óra. Különvélemény: 14.15,17,19.45 óra. A kismenő: 14.15,16.15,18.15,20.15 óra. Egyfiúról:14,16,
18,20 óra. A kaptár: 18.15 óra.

FM 95.4 lel.: 62444-088. www.radlo88.huCímünk:
6 7 2 1 Szeged. Madách u. 6 5 . 5 5 töl 8.55-ig félóránként. 9 . 5 5 és 1 8 . 5 5 között óránként hírek. Időjárás 6 . 4 0 7 . 4 0 8 . 4 0 1 1 . 4 0 és 1 5 . 4 0 és
19.05-kor sporthírek. 6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese.
Sövény Tibor). 1 0 . 0 0 Száraz Ferenc. 1 4 . 0 0 Bende
Gábor. 1 7 . 0 0 Kívánságműsor. 1 9 . 0 0 Zene. 2 0 . 0 0
Egészségügyi magazin. 2 1 . 0 0 Szonda Extra. 2 3 . 0 0 Éjszakai zenemix.

JUVENTOi RÁDIÓ

Du. háromnegyed 6 óra: On-lány. Színes amenkai vígjáétk;
este 8 óra: Katonák voltunk. Színes amenkai film.

SZEGED FM100.2MHZ Cím: 6 7 2 4 Szeged, Kossuth
L. sgt. 48. Tel - 6 2 4 4 2 2 4 4 kívánságműsor: 063 0 3 0 - 3 0 2 4 4 SMS: 0 6 3 0 3 0 2 4 4 Web

MAKÓ
Este 7 óra: Felpörgetve. Színes, m. b. ausztrál-kanadai amerikai akcióthriller.

SZENTES

www.juventus.szeged.hu E-mall: juventus@juventus.szeged.hu 6 . 0 0 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyesí Sándorral 1 0 . 0 0 Genscher. 1 4 . 0 0 Vass Mariar.
1 7 . 0 0 Kívánságműsor. 1 9 . 0 0 A zene rádiója.

Du. fél 6 óra: Valami Amerika. Színes magyar vígjáték; este

RÁDiÖ 7 VÁSÁRHELY

8 óra: Sötét zsaruk 2. Színes, m. b. amenkai sci-fi.

RÁDIÓMŰSOR
KOSSUTH

HB® SPORT! puno R^T yfiLMWZEUA
CHANNEL

6.30 Dél-alföldi krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd -a DélAlföid közéletéről: helyhatósági választások. 7 . 0 0 Reggeli Krónika (Kossuth). 7 . 1 8 Riport - aktuális anyag vagy
jegyzet: vasútgépészeti napok. 7 . 3 0 Dél-alföldi krónika.
7 . 4 5 Riport, interjú, lapszemle. 7 . 5 3 Sportidő - zene.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
búcsú. 8 . 0 0 Kapcsolás a Kossuth adóra. 9 . 0 5 - 1 X 5 7
Du. 3, negyed 6 és este fél 8 éra: Szitakötő. Színes amerikai film.
Hétfőtől péntekig: Kossuth - napközben. 1 5 . 0 5 Délutáni magazin Szerkesztő:toiglEndre. 15.05 Hírek. 15.10
1 6 . 0 0 « Érintés 1 6 . 0 0 Délutáni krónika (Kossuth).
GRAND CAFt
1 6 J 0 MOJ - Kossuth. 17.00 Regionális hírek. 17.05
Este 7 óra: Szembesítés. Színes magyar-német-francia
Riportok,
hírháttér beszélgetés. 1 7 . 4 5 Dél-alföldi krónifilm. R.: Szabó István; este 9 óra: Witman fiúk. Színes maka.
gyarfilm.R.: Szász János.
Du. negyed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: A kanyaron túl. Színes magyar tilm.

VÁ9ARNELT

digitális
|
műholdas f )
csatorna
bárhol az országban
NATIONAL
GEOGRAPHIC

RADIÖ E2E0BD

BSLVÁROEI MOZI HLMTCKA

I®

c d r Q O E H
•
e Q W E R Q

4 . 3 4 Határok nélkül (ism.) 5 . 0 0 Reggeli krónika
10.00 Délelőtti krónika 11-20 Beszélni nehéz! 11.35
Rádiószínház: A zenélő angyal 1 2 . 0 2 Déli krónika
1 2 . 4 0 Ki nyer ma' 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 5
Vendég a háznál 1 3 . 3 0 „Tebenned bíztunk eleitől fogva..." 1 4 . 0 4 Zene-szóval 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá!
1 6 . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 2 0 „Magyarországról jövök..." Az élet módja 1 7 . 0 5 Digitális 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 . 4 9 Mese 20.04Törőcsik Mari színművész 2 0 . 3 5 Rádiószínház Utas és holdvilág. 8 2 1 . 0 5

Naponta 5.00-tői 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
97 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677.
telefax: 533-678. Az adás ideje alatt hívható
telefonszám: 533-777 és 533-778. SMS: 30267-7777. E-mail: radio7@deltav.hu Címünk:
Hódmezővásárhely, Szabadság tér 71.. (piaccal
szemben). 5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor,
félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati
magazinműsor. Téma: Vagyonvédelmi délelőtt a Rádió
7-ben. Vendégek: Német Ferenc, a SzemélyVagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Csongrád Megyei Szervezetének elnöke, Holecska
Csaba alelnök 12.00 Hírösszefoglaló. 13.00 A nap
kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföld:
Hírmondó. 18.00 Sportturmix. 20.15
Dínomdánom. 23.00 Dél-alföldi hírmondó (ism.).

Keresse fel az Önhöz legközelebb eső

Satelite

2002. október 31-ig különleges kedvezménnyel rendelheti meg a legnépszerűbb televíziós
csatornákat, amelyek között a család minden tagja megtalálja kedvenc műsorát.
Most minden új előfizetőnk a 8 000) Ft belépési díj nélkül csatlakozhat szolgáltatásunkhoz,
sőt, a |12 000 Ft* szerelési díjat is elengedjük. Itt a fantasztikus tehetőség, hogy megkezdje
felfedező útját a UPC Direct programcsomagjával elérhető, több mint 150 digitális műholdas
csatorna között!

Tele-X

További ínformációért hívja a TeleUPC-t a 06-40-333-159-es telefonszámon
vagy forduljon a jelen hirdetés melletti listában szereplő Hivatalos Forgalmazóinkhoz.
"Kétéves hűségnyilatkozat aláírása esetén.

Antenna

6722 Szeged, Bólyai J. u. 1/b.
Tel.: 62 / 424-272
Tele-X

Kuckó

6723 Szeged, Petőfi S. sgt. 40.
Tel.: 62 / 423-660
I N C Bt.

Rendelje meg mielőbb szolgáltatásunkat, mert az akcióban 2002. október 31-ig részt vevő
előfizetőink számára - a készlet erejéig - az új, digitális beltéri egység|20 000 Ft-os letéti díját
is elengedjük, amennyiben használt analóg beltéri egységét leadja hivatalos forgalmazónknál!

shop

6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 67,
Tel.: 62 / 442 476

Antennabolt

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 24.
Tel.: 62/221-654
Tronik

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 45.
Tel.: 62 / 245-302
Elektronika Orion

Márkabolt

6900 Makó, Szegedi u. 23/b.
Tel.: 30 / 9382-987
Elektronika

6600 Szentes, Kossuth u. 15/a.
Tel.: 63 / 317-438

Direct
MŰHOLDAS TELEVÍZIÓ MINDENKINEK

Omega

Szaküzlet

6600 Szentes, Tóth József u.16.
Tel.: 63/315-123
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• H I R D E T É S «
Albérletet kínál
Állást kinél
Autó

Bútor
Egészségügy
Elveszett
Építőanyag
Garázs
Gazdit keres
Oépíámiflvwtd-fcépz*»
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Háztartási gép
Kertészkedés
Könyv
Közlemény

Növény
Panellakás
Régiségek
Ruházat
Szakképzés
Szépség és egészségépoUs
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
Téglaépítésű lakás
Telephely
Termény, takarmány
Üzlethelyiség
Albérletet kínál

• LAKÁS kiadó, 25.000 +
rezsi, 20/916-83-98. (Szeged) (20123237)
2

Állást kínál
Kisvállalkozás keres gépírni tudó

ügyintéző munkatársat
pénzügyi
és adminisztratív
r
feladatok ellátásira.
Számítógépes gyakorlat él
közgazdasági végzettség előnyt jelent.

„Precizitás I M I l l l l t "
jeligén a Sajtóházba.

ÚJRA
DOLGOZOM
' PROGRAM!
Több mint 9 hónapja
munkanélküli?

Újra dolgozhat!

Ingyenes
munkaerőközvetítéssel
segítünk Önnek! i

Tel 62/465-578
:
Cím: Támasz Egyesület
Szeged, Bocskai u. 9.

Az ATC- Trade Rt.

raktárost
keres.
Feltétel: minimum érettségi
és 3 év raktárost arakorlat.
TARGONCAVEZETŐI VIZSGA
ELŐNYT JELENT.

Jelentkezési határidő
a megjelenéstől számított
1 hét.
Fényképes szakmai
önéletrajzokat az alábbi
címre kérjük megküldeni:

ATC- Trade Rt.

1

8 7 2 8 Szeged.

gj

Budapesti út 4. sz.

• HÚSÜZEMBE keresünk
lehetőleg szakmunkásokat hölgyekel is - kiemelt bérezéssel, szállás, étkezés biztosításával. Érdeklődni lehet
telefonon: 06-1/275-4065.
Budapest (20123324)

NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

-

• ANGOL -, Irancia-. németnyelv-tudással rendelkező fiatalok jelentkezéséi
várjuk vendéglátó- és szállodaipari
munkakörökbe,
külföldi luxushajókra. Fotósok és grafikusművészek
jelentkezését is várjuk. Érdeklődni:
06-1/466-4105,
06-1/386-9035 (Budapest)
(15222705)
• AUSZTRIAI, németországi
munkalehetőségek
Érdeklődni telefonon: 0630-919-0640.
Budapest
(15222883)
• B kategóriás jogositványnyal betanítóit segédmunkást és betanított lakatosi
azonnali belépéssel (elveszek 30/3352-818. (20123560)
• BOTOND Étterem gyakorlattal rendelkező szakácsol jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel (elvesz Jelentkezni az üzletvezetőnél: 62/420-435, 0620-393-26-03,
Szeged.
(20123212)

• DRINKBÁRBA pultosnöt
felveszek. Szeged: 06-309786-384 (15222540)
• D O R O Z S M A I élelmiszerboltba eladót felveszünk.
Érd: 8-16 óráig. Tel.: 62/461091. (020123487)

• KECSKEMÉTI varroda
keres varrónőket felpa és
pamut anyagokhoz gyermek- és felnőtt ruha gyártására. Amit kínálunk: egymüszakos munkarend, szálláslehetőség
megoldható.
Érdeklődni: 76/508-383-as
telefonszámon hétfőtől péntekig 08-16 óráig. (15121310)
• KETTŐS könyvelésben
jártas, fiatal hölgyet keresünk könyvelőirodába. Jelentkezni önéletrajzzal lehet
az alábbi címen: Nobilis '62
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
3. emelet. (20123287)
• MŰVÉSZETI magániskola
főállású
ADMINISZTRÁ
TORT keres Pályázatokat
péntek délig "Bérszámfejtésben is jártas 020123574"
jeligére várunk a Sajtóházba. (Szeged) (20123574)
• NÉMETORSZÁGBA keresünk húsfeldolgozó szakmunkásokat magas kereseti
lehetőséggel. Érdeklődni lehet telefonon: 06-1/2754064 Budapest. (20123267)
M SZAKKÉPZETT szakácsot és konyhai kisegítőt
keresünk a Potyka Étterembe Szeged, Csap u.
71-73. Tel.: 62/543-915.
(20123509)
• SZAKTERÜLETÉN piacvezető cég keres területi
képviselőkel
konkurenciamentes szolgáltatás értékesítéséhez. Elvárás: 2 éves
értékesítési
tapasztalat,
számlaképesség
Kiemelkedő jövedelem-, karrierlehetőség.
Jövedelem:
250 000 Ft-tól 06-30/2092007, 06-30/203-4638. Budapest. (15222976)
• SZEGEDI hamburgerezöbe keresek fiatal lányokat
280 Ft/óra. 06-70/294-6259. (15222780)
• ÉRTÉKPAPIRFORGALMA
ZÓ cég keres Sales üzletkötőt. feladata lenne új
ügyfelek felkutatása, kapcsolattartás meglévő ügyfelekkel. Érdeklődni lehet: 30999-6877.
(Szeged)
(15121131)
• SZEGED Plaza játéküzletébe, fiatalos, dinamikus
csapatba makettes gyakorlattal rendelkező, szakképzett eladó jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal.
Érdeklődni a TomCat játékszaküzletben, az üzletvezetőnél lehet (20123585)
3

Autó

• X RENT autókölcsönző.
Személy, teher 06-30/4456000 (Szeged) (14917585)
• ÁTÍRÁS leggyorsabban,
biztosltáskölés 7.30-17.00Ig. Madách 24/B, 62/425043. "Körgyűrű" (Szeged)
(15222635)
Szeged. Napos ul 9

¿Z*balr
T ««54B8
™ÍT
lelflax: 62/556-889
- Autókereskedés
- Import autók
megrendelése
- Szállítás és ügyintézés
- Autómentés, mosás
- Szervizszolgáltatás
- Eredetiségvizsgálat
Melal-Elektro Part;
MG YENES ÁTÍRÁS ÜG1
24 ÓRÁN BELÜL
Hlteligylntézés, biztosit;

Autófényezés,
karosszériajavítás,
biztosítási ügyintézés.

B. S. BRILLUX Kft.

Szeged, Algyői út 55. f

62/475-100,30/9788-026.

is)

Apróbörze
A p r ó h i r d e t é s é t +80 F t - é r t f e l t e s s z ü k az internetre is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• IPARI szövetkezet felvételre keres lakatos, forgácsoló szakmunkásokat és
betanított munkásokat. Bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni:
SZEVAFÉM
426-422
munkaügy.
(Szeged). (15222717)

• JÓ kommunikációs készséggel rendelkező, gyakorlott
hirdetési
tanácsadó
munkatársakat
keresünk.
Vállalkozói igazolvány feltétel. Jelentkezni: Batki Erika,
62/421-601
Szeged.
(20123518)

(6zenetrfigzít6
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Bútor

LAR1X

§

B U T O R H Á Z

a teljesség igényével

• ISKOLA TAKARÍTÓT keres. Érd.: 62/459-563-as
telefonszámon az igazgatóhelyettesnél! (15222867)

Magánház
Motorkerékpár

1

• GIPSZKARTONREND
SZEREK teljes körű kivitelezésében jártas munkaerőt
állandó munkára, azonnali
kezdéssel felveszek. 06-30975-0110, Szeged . (20123421)

SZERDA, 2002. OKTÓBER 2.

KONYHÁK, ÉTKEZŐK
...a legolcsóbb Indítás!!
VARTA, PERION, OPTIMA 850

AKKUMULÁTOROK

MŰSZAKI
VIZSGA
Nálunk bármilyen
márkájú gépkocsiját
levizsgáztathatja!
Ha szükséges, helyszíni
hibajavítással is!
Az állapotfelmérés
ingyenes!
M u n k a telő: 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0
Bejelentkezés telefonon is!

(62) 558-400, Szeged
Fonógyári út 2-4.

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS
Kötelező biztosítás nyolc biztosítótól,
súlyadó ügyintézése sorban állás nélkül.

Szeged, Madách u. IS. |
Tel 61/411-1S9

?

EREDETISÉG-;
VIZSGÁLAT i
ZÖLDKÁRTYA
Postaautó Tisza Rt.
Szeged, Kollégiumi út 6.
Tel.: 62/464-014,464-020
• CITROEN Xsara 1.6,
1999-es évjáratú, 1. tulajdonostól,
szervizkönyvvel
eladó (szervokormány. ABS,
légkondi stb.) 06-30/32360-81, Szeged. (20123340)
• DAEWOO Lanos SX + klíma, 2000. június, 2.120.000.
Hitelre is! Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123316)
• DAEWOO Nexla GLX,
1995, 1.190.000 Ft. Hitelre
is! Érd.: 62/246-568, Vásárhely. (20123317)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT,
Intermobil, Szeged, Rákóczi
tér, 62/541-410. (20123272)
• FORD Slerra 18, gázbenzines. 1985, 270.000 Ft.
Érd.: 62/246-568, Vásárhely. (20123319)
• LADA Samara 1.3. 1988.
190.000 Ft. Érd.: 62/246568, Vásárhely. (20123329)
• MARUTI 800 DX, 1991,
490.000 Ft. Érd.: 62/246568, Vásárhely. (20123327)
• NISSAN Primera SLX 1.6.
ABS + klíma, 1.290.000
Hitelre is! Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123325)
• NISSAN Terrano 2.7 TD,
1998, 3 350 000 Ft + áfa.
Hitelre is! Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123320)
• NISSAN Vanette 2 3D, 5
személyes, 1997, 1.240 000
Ft + áfa Hitelre is! Érd.:
06-62/246-568, Vásárhely.
(20123297)
• PORSCHE 944-es, 2500
cm'-es autómat eredeti Porsche motorral eladnám, régi
festményeket,
bronzszobrokat, ezüstöt beszámítok.
Irányár: 920.000 Ft. 62/423376, 30/209-15-16. Szeged (20123306)
• RENAULT 5, 1989-es,
450.000 Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123341)
• RENAULT 9, dízel. 1987,
330.000 Ft. Érd.: 62/246568, Vásárhely. (20123345)
• SKODA 105, 1988-as,
140.000 Ft. Érd.: 62/246568, Vásárhely (20123330)
• SUZUKI Sedan 1.3 GC,
1999 dec., 1.400.000 Ft.
Hitelre is! Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123343)

Sieged. Brüsszeli hrt. II.
Tel 61/491-011, 541-90S
• ANTIK BÚTOROK,
RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés 62/315322, 06-30/9558-979,Szeged (15222267)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30/3837116, Szeged. (15222235)

E E 5 2 B 3 H

TYÚKVÁSÁR
AKCIÓ

r

Egyéves, hagyományos,
barna tollú tojóhibrid tyúkok
jegyezhetők

5

• ÚJ vérnyomásmérők folyamatosan kaphatók, utánvéttel is. Mérőórás-pumpás:
6500 Ft. Omron digitálisok:
13.500 Ft-tól. 06-30/9052005. (15121275)
6

Elveszett

• AMENNYIBEN |únius vége óta látott, hallott vagy
vásárolt lopott. Pásztory Veronika névre szóló angolnémet nyelvvizsga-bizonyítványt, érettségi és középiskolai bizonyítványt, kérem
azonnal hívjon! 88/402-663,
06-20/527-65-60, Veszprém. (20123350)
• ELVESZETT 9 hónapos
német juhász kan kutyánk.
Megtalálója hívja 06/30287-2852-es telefonszámot.
(20123200)
7

Építőanyag

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható Stuxi-telep. 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (15222822)
W

Garázs

• GYÖNGYVIRÁG utcában
garázs bérleti joga eladó!
06-70/311-9132, Szeged.
(15222613)
9

Gazdit keres

M KEVEREK kiskutyák, 10
hónapos kan, 6 hetes gazdit
keres. Szeged, 06-30/31082-02. (20123359) _
1 0 Gépjárművezető-képzés
• CSILLAG A U T Ó S I S
KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (15222972)
• JAKAB CSABA Autósiskolája Szeged, Vitéz u.
13-15. 62/422-335(14815826)
• VIKTÓRIA Kft. AUTÓSISKOLA az a l á b b i EU
KONFORM szaktanfolyamokat indít: autóbuszos
nemzetközi vállalkozó 2002.
10. 07 15.00. nemzetközi
árufuvarozó gépkocsi-vezetöi 2002. 10. 16 15.00,
belföldi árufuvarozó-autómentő
gépkocsivezető
2002. 11. 04-én 8.00.
Jelentkezni K., Sz., Cs. 812 között lehet Szeged.
Kossuth L. sgt. 29. fszt.,
Józsa János tanfolyamvezetőnél Jó úton jár. ha
hozzánk talál! (20123496)

471-977

Makó:

215-525

Deszk:

271-136

• YAMAHA XVS 250 motorkerékpár, 2001, 950.000 Ft.
Hitelre is! Érd.: 62/246-568,
Vásárhely. (20123335)

366-123
Mindszent:

227-124

Csanytelek:

478-165

Csongrád:

471-192

Sándortalva:

252-128
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• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
• SUZUKI Swift 1.0. 1998, készpénzért. Körút Régi1 170 000 Ft. Hitelre is! ségkereskedés 62/315-322,
Érd.: 62/246-568, Vásár- 06-30-9558-979. Szeged.
(15222421)
hely. (20123321)

Növény

Mártély, Fö u. 50.
Algyő:

268-480
Bäks, Fö u. 96.

Szegvár:

365-261

• JUHNYÁJ vemhesitett
anyajuhokkal,
kosokkal,
mangalicák eladók. 62/329398, Szeged. (20123268)
• MAGYARTARKA, vemhes
üsző eladó. Érd : 62/277382. (20123503)
• VÁLASZTÁSI malacok
eladók. 62/254-016, Tiszasziget. (20123384)
Haszonjármű

14

• BARKAS zárt kisteherautó eladó Érd.: 62/277382. (20123507)
15

Háztartási gép

• "HÉLIA* Műszaki Bizományi kínálatából: Szinte
minden... Szeged, Rókusi
krt. 9. "Naposbolt" (62/481646) (15221938)
16

Kertészkedés

• AKCIÓ! Tuják, rózsafák,
szomorúeperfák, tulipánfák,
díszfák,
sövénynövények,
pampafü Szeged, Körtöltés
u. 31. 62/486-387. (15120086)
• BORBOLYA Bt. Díszfaiskola, virágzó díszcserjék
nagy választékban. Szeged-Szőreg, Magyar u. 63..
62/405-687. (15120856)
M DÍSZNÖVÉNYEK széles
választéka. Bolgár Díszfaiskola, Szeged, Gera S. u.
18. 62/427-991. Nyitva hétvégén Is!(14917332)
• FŰSZERPAPRIKÁT, pirosra érettet állandóan veszek, Szeged, 62/310-835.
(20123304)
• OSZTÁLYOZOTT dughagyma I., II., III. osztály
eladó. 62/263-526. Csanádpalota. (15222269)
• ÖRÖKZÖLDEK, díszfát,
sziklakertiek, különlegességek. Ültetés ingyenes tervezéssel. Újszeged. Derkovits
fasor 53. 06-30/915-23-73,
62/431-705. (15222354)

DRÓTHÁLÓT

22

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon.

•

Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

17

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút
Antikvárium Szeged, 62315-322, (15222256)
• KÖNYVHAGYATÉKOT,
magánkönyvtárat, könyveket
vásárolunk
készpénzért.
Antikvárium, Szeged, Vitéz
u. 13-15. Tel.: 62/423-325.
(15222857)
18

Közlemény

keresünk. Érd.: 06-1/2104904-es és 210-4673-as
telefonszámokon. Budapest
(20123408)
• ÚJSZEGEDEN másfél
szobás lakás eladó, 62277-059. (20123227)
23

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK,ÓRÁK,
PORCELÁNOK,ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyalékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. Szeged, Tisza
Lajos krt. 59. Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62/315-322, 0630-9558-979. (15222260)
RÉGISÉG-, HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS. HANZA-

h
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy karbantartási munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhelyen 2002. október 7én, 8.00-tól 13.00-ig az
AdyVHTR állomás teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.
• "ILI BUTIK" újra nyitva!
Szeged, Mérey u. 7. öszi
áru érkezett! (20123137)
1 9 Magánház

ILARK

B Ú T O R H Á Z

a teljesség igényével

HÁLÓSZOBÁK
Szeged, Brüsszeli krt. 1 1 .
Tel 61/491-011. S4I -90S
• MAGYARCSANÁD, Árpád
u. 16., összkomfortos családi ház eladó. Tel.: 62/2617 2 4 . (20123229)

KRUGER GALÉRIA
SZEGED, DUGONICS TÉR
11. TEL.: 62/422-547, 0630-94-52-587. (15222149)
• TOLLAT, régi bútort, hagyatékot vásárolok magas
áron. 62/249-296, 62/247269, 06-30/375-5419, 0670-211-3217. (15222516)
•

Ha az Ön alkata eltér

f

t
Z

3

de megjelenésére j
igényes, várjuk! <=

EXTRA MÉRETŰ
FÉRFIRUHÁZAT

Mindent kínálunk 2XI.-7XI.-ie.
amire szüksége lehet!

MOST ÉRKEZETT OLASZ,
FIATALOS KOLLEKCIÓ
Szeged, Bal fasor 4.
Nyírva: H.-P.: 10-1 S-ig
Szo.: IO-13-ig. Telefon: 444-337

Cím: M-TRA.DE KFT.
Szeged, Dugonics tér 11.
Tel.: 62/420-570
25

Szakképzés

INGATLANKÖZVETÍTŐÉRTÉKBECSLŐ

RAWHIDE ?
és AKASSO

szakképzés

M a r h a b ő r dzsekik
és kabátok
nagy választékban.

indul épületbejárási
gyakorlattal Szegeden.
Vizsgáztatás ugyanitt,
részletfizetés.
Telefon: 62/544-179, §
06-30/358-66-64,
|
5
06-30/950-33-43,
Kovácsné. (07-0493-02)

Aki ezt a hirdetést behoz»,
1 0 % kedvezményt kap.
(Az akciós termékek kivételével).
Cím: Szeged, Kölcsey u. 4.
(a ROYAL bejáratával szemben).

• VÉGKIÁRUSÍTÁS! Őszi- 2 8 Szépség és egészségápolás
téli ruházat 50 70% KAL olcsóbban.
PAMPALINI • MASSZÍROZÁS egyéni
GYERMEKRUHÁZAT Sze- igény szerint, Szegeden,
ged. Szülén sgt. 45. (20123492) 06-30/303-6085. (20123334)

2 4 Ruházat
Kiváló minőségű gyapjú, kasmír (angol és olasz)
alapanyagú árukészlettel várjuk kedves vevőinket.
KINŐTTE, KIHÍZTA, KI NE DOBJA,
mert most
10 000 Ft-ért beszámítjuk egy régi
KABÁTJÁT, ÖLTÖNYÉT, KOSZTÜMJÉT,
ha újat vásárol.

ÓRIÁSI NŐI-FÉRFI KABÁT-,
KOSZTÜM- ÉS ÖLTÖNYVÁSÁR
lesz a

Szegedi Ifjúsági Házban (Felső Tisza-part 2.)
október 1—4-ig, naponta 9-18 óráig.
§

Gratulálunk
,
Y

Öleljük meg egymást,
szívesen,
meghitten
és szeressük
egymást:
úgy áld meg az Isten.
(Arany János)

Lovai Tibor

Panellakás

tüskésdrótot, dróttiuzalt, csirkehálót, • KÜLFÖLDI befektetőink
rabichálót, szita*, rostaszövetefcet részére eladó ingatlanokat

1 1 Gép, szerszám
M FATÜZELÉSÜ türdöhengert keresek. 62/430-240,
Szeged. (20123252)

Motorkerékpár

• SUZUKI GS 500 motorkerékpár, 2001, 990 000 Ft.
Hitelre is! Érd : 62/246-568,
Vásárhely. (20123338)

Fábiánsebestyén:

Egészségügy

• FOGYNI szeretne? Ezt
ma már minden gyötrődés
nélkül, egyszerű módon
megvalósíthatja egy új, világszabadalmaztatott, növényi eredetű készítménnyel.
20/362-10-09. Igény szerint belgyógyász, kardiológus, diabetológus, farmakológus szakorvosi tanácsadás! (20123149)

Szeged:

M SOPRONTÓL 22 km-re,
Fertő-tó partján, 590 nmes, összközműves telken
igényesen felújított, téglaépítésű, 100 nm-es, tornácos parasztház eladó.
Irányár: 14.3000.000 Ft. 0630/365-45-47. (20123153)
20

380 Ft/db áron

• ANTIK bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés,
vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi! 06-62/216-324, 30383-7116, Szeged. (15222212)

• KISTELEKEN kétszobás,
összkomfortos családi ház
nagy kerttel, melléképülettel,
tehermentesen eladó Irányár: 4,5 M Ft. Érdeklődni: 62/
259-661. (20123486)

2 4 j Ruházat

70. születésnapjára
nagyon sok boldogságot
kíván Felesége,
Gyermekei,
Unokái

(Boldog
Születésnapot

Sok szeretettel
gratulálunk
25. születésnapod
alkalmából.
Édesanyád,
Édesapád,
öcséd,
valamint
kedvesed

SZÜLETÉSNAPOT
„Köszönöm, hogy vagy nekem..."
Makó, Szegedi u. 36. alatt

JOÓ SÁMUELNÉT,
a drága mamát 85. születésnapján
nagyon sok szeretettel köszönti:
lánya, fia, menye és unokái

Születésnapét

RÉGISÉGKERESKEDÉS.

Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt,
teljes
hagyatékot
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged. (15222232)
M RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b, 10-17
Óráig. (13904077)

HIRDETESI
LEVELEZŐLAPÁRUSÍTÁS
100 Ft-os
jellegű bolt
KISZOMBOR,
JÓZSEF A. U. 11.

8. é v e r a g y o g s z n é k e m ,
m i n t csillagok az é g e n ,
és azt k í v á n o m , h o g y e csillag
fénye m i n d ö r ö k k é égjen.
B o l d o g szülinapot kíván
Apa, M a m a , Tata, Babiék
vm
Tudatom a nénikkel é s bácsikkal,
hogy MEGÉRKEZTEM!
Nevem: S Z Ű C S DÁNIEL.
Anyukámmal (VARJÚ ANDREA)
é s apukámmal (SZŰCS SÁNDOR)
nagyon jól érezzük magunkat é s várjuk a kedves
látogatókat. A m i e l ő b b i találkozásra! Dani

•

SZERDA, 2002. OKTÓBER 2.

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Szeretteim, én már elmegyek, úgy szerettem
volna még élni, küzdöttem az életéit, de már
nem lehetett. Belenyugodva Isten akaratába,
a csend ölel át és a szeretet." Fájó szívvel
búcsúzik Tőled a sógornőd Juliska, és gyermekei a szeretett nagynénitől. Búcsúznak
Magdi nénitől a szomszédok, a Kereszttöltés
utcai Szociális Hálózat vezetője és munkatársai. Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BICZÓK MAGDOLNA
tanárnő
életének 80. évében elhunyt. Temetése a római katolikus egyház
szertartása szerint lesz Üllésen, október 4-én, 14 órakor a családi
sírhelyébe. Engesztelő szentmise lelki üdvéért 13 órakor az üllési
templomban.
Gyászoló család
0201722712
'
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÖZV BOROS ANDRÁSNÉ
RÁCZ A N N A
68 éves korában, 2002. szeptember 29-én
csendesen elhunyt. Temetése október 2-án,
szerdán lesz a Dugonics temetőben.
A gyászoló család:
fiai, unokái, menyei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KOCSA MIHÁLY
57 évesen elhunyt. Búcsúztatása
október 4-én, 15 órakor lesz
a Dugonics temetőben, a sírnál.
Gyászoló családok

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott, számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz
mint a csülagok."
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama,
anyós, keresztanya,
ÖZV TÓTH JÓZSEFNÉ
PALOTÁS VERONIKA
életének 87. évében csendben
megpihent. Temetése 2002. október 4-én, 15 órakor lesz a Tápai temetőben.
A gyászoló család, Tápé

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
VECSERNYÉS
ANTALNÉ
BALLA ROZÁLIA,
Szeged, Nemes takács u. 24.
szám alatti lakos elhunyt. Temetése 2002. október 4-én, 15 órakor a Domaszéki temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV KUN-SZABÓ
JÁNOSNÉ
SZABÓ VERONIKA
81 éves korában elhunyt. Temetése október 3-án, 10 órakor lesz
a Ferencszállási temetőben.
Gyászoló család, Ferencszállás,
Makó
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább Feleség, szeretett Édesanya, Testvér, Sógornő,
KOPP LÁSZLÓNÉ
BERTA MÁRIA
jóságos szíve szeptember 28-án,
72 éves korában örökre megpihent. Temetése 2002. október 3án, 15 órakor lesz az Újszegedi temető ravatalozójából.
020123694
Gyászoló család

„Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, munka és küzdelem volt az egész életed. Elrabolt Tőlünk a hirtelen halál, elmentél, el sem búcsúztál. Távozásod, míg élünk, örökké fáj."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PÓCZ NAGY JÁNOSNÉ
KOHÁRI ILONA
83 éves korában elhunyt. A Belvárosi temetőben október 7-én,
12 órakor veszünk Tőle végső
búcsút.
Gyászoló család
Távirati cím:
Szeged, Csongrádi sgt. 23/b
020123331 ° '
^
°
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettunk,
VARGA SÁNDORNÉ
BARTÓK PIROSKA
65 éves korában elhunyt. Temetése október 3-án, 14 órakor lesz
az Algyői temetőben.

&C90Í és Zsu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BUNFORD JÓZSEF
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 4-én, 11 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló család
'

ntninont

ívuinicu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FARKAS SÁNDOR
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
0,32226,9
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KUN-SZABÓ
ANDRÁSNÉT
utolsó útjára elkísérték.
020,23«,
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak; akik
SÁRKÖZI SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek és végső
búcsút vettek Tőle.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa,
KLÖTZL FERENC
52 éves korában csendesen elhunyt. Búcsúztatása október 7én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi
temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett élettárs,
SAVANYA IMRE,
ásotthalmi lakos 58 éves korában
váratlanul elhunyt. Temetése október 4-én, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló élettársa

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, akik
drága férjem,
DANKÓ JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
virágokat helyeztek és fájdalmamat enyhítették, gyászomban
együtt éreztek velem.
Szerető felesége Klára
070133364

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ÖZV SÁNTA PÉTERNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándorfalva

'

MEGEMLEKEZES
„A lelked tovaszáll, ki tudja, merre jár.
Mély álomba merültél,
Búcsú nélkül, csendben elmentél."
Szerető szívvel emlékezünk

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DOMONKOS SÁNDOR
48 éves korában hirtelen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
a Belvárosi temetőben október
4-én, 15 órakor lesz.
020,2333.
Gyászoló család

Temetkezési Iroda Szeged

Mikszáth K . - T ö r ö k u. sarok. Tel.: 62/425-847. H . - C s . : 8 - 1 6 - i g . P.: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!

IlaloMs/állítási ügyelet: (rádiótelefon) 116-30/9557-556: 0-24-i

GYÁSZHÍR
„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk
hirtelen, de gondolatainkban és
szívünkben örökké velünk maradsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FODOR JÁNOS,
Szentes, Nagyhegy 280. szám
alatti lakos 62 éves korában, türelemmel viselt, hosszú betegség
után váratlanul elhunyt. Temetése 2002. október 3-án, 11.00-kor
lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló felesége, fia,
leán

halálának 5. évfordulójára.

és

u n o k á i

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV KÓRÓGYI
JÓZSEFNÉ
OLÁH ERZSÉBET,
Szentes, Mecs-Balogh u. 15. sz.
alatti lakos 82 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én,
15 órakor lesz a Bánomkúti temetőben.
Gyászoló család, Szentes
mm urán

'

Tudatjuk, hogy
BÁRDI
BEATRIX ERZSÉBET
végső búcsúztatása október 3-án,
csütörtökön, 17 órakor lesz a
szentesi Szent Anna katolikus
templomban.
r>77i7_u94
Gyászolói

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HARANGOZÓ LÁSZLÓ
méhész,
szentesi lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én,
pénteken, 12 órakor lesz a szentesi Szeder temetőben.
Gyászoló családja,
—....
Szentes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MULADI ISTVÁN,
szentesi lakos életének 75. évében elhunyt. Temetése október 4én, I5.00-kor lesz a Kálvária temető központi ravatalozójából.
0201234«
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SUTI MIHÁLY,
Mindszent, Kossuth u. 67. sz.
alatti lakos 55 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én,
pénteken, 14 órakor lesz a JVIindszenti temetőben.
Gyászoló család,
Mindszent

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
v „Nem integet többé elfá8 radt kezed, nem dobog érW> tünk jóságos szíved."
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,
DÖGEI SÁNDORNÉ
HAJDÚ K. MÁRIA
temetésén megjelentek és gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló férje és családtagjai

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy
GOJDÁR MIHÁLY,
Hmv.-hely, Hódtó u. 4. VI/35.
szám alatti lakos 58 éves korában,
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2002. október 4-én, 9
órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

Szerető családja

Emléked szívünkben örökké
élni fog.
Fájó szívvel emlékezünk
IFJ. ARATÓ ISTVÁN
halálának 5. évfordulóján.
Lánya, veje, unokái

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZABÓ MIHÁLYNÉ
LANGÓ ERZSÉBET,
makói lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése október 3-án, 13 órakor lesz a református ótemetőben.
Gyászoló család, Makó
'

ya

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÁGOSTON
GELLÉRTNÉ
NYÍRI ERZSÉBET,
Szentes, Dózsa Gy. u. 62. sz. alatti lakos 82 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
október 4-én, pénteken, 14 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család,
Szentes

GYÁSZHÍR

BULLÁS LAJOS

mm i uao

SZENTES

oxuissu

Gyászoló család

mnmtu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BÖRCSÖK ANTAL
hosszú betegség után, 86 éves
korában elhunyt. Temetése október 2-án, 16 órakor lesz a Röszkei temetőben. Gyászmise előtte
15 órakor a templomban.
„XU23323
Gyászoló eltartói

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
PÖLÖS ISTVÁNNÉ
WOLFORD ILONA
78 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 3-án, csütörtökön, 11 órakor lesz a Szatymazi temetőben.
Gyászoló család

Szomorú szívvel közöljük, hogy
KORMÁNYOS ISTVÁN
élete 75. évében váratlanul elhunyt. Temetése október 4-én,
12 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

070171349

Fájdalommal tudatjuk^ ho§y
TÓTH LÁSZLÓNE *
ENYEDI MÁRIA
hosszú szenvedés után, 65 éves
korában, szeptember 14-én elhunyt. Végakaratának megfelelően legszűkebb családi körben
elbúcsúztunk tőle. Külön köszönet háziorvosának és asszisztensének.
0201U364
Gyászoló család
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„Messze mentem, nagyon
messze, ahonnan már visszaút
nincsen. Beteg voltam, de nem
búcsúztam, ebnentem. Azt gondoltam, meggyógyulok, de a halál könyörtelen volt, ezért el kellett indulnom. Búcsúzom így
mindenkitől. Akit ismertem és
szerettem: Isten veletek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
HATVANI ISTVÁN,
Batida, Iskola u. 13. szám alatti
lakos 59 éves korában elhunyt.
Temetése október 3-án, 14.30
órakor lesz a vásárhelyi katolikus
temetőben.
Gyászoló családja

„Reménykedtünk, hogy csak egy
rossz álom, de nem az volt, már
látjuk. Elmentél tőlünk messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon."
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, imádott férj és
édesapa, kedves vő, sógoi, unokatestvér, keresztapa és jó barát,
HAJDÚ LÁSZLÓ,
Mártély, Községház u. 7. szám
alatti lakos 48 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése október 3-án, 10 órakor lesz a Mártélyi temetőben.
Gyászoló család
ninnicn
'
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanya, anyós, nagymama és rokon,
KÓBOR MIKLÓSNÉ
GULYÁS ETELKA,
Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 19.
szám alatti lakos rövid, súlyos
betegség után, 76 éves korában
csendesen elaludt. Temetése október 4-én, 13 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temető kápolnájából.
Gyászoló család
mnntiUA

'

'

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

GYASZKÖZLIMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6/62 SéndorJalve, Alkotmány krf. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrlkné, 6/54 Újszentiván. Május 1, u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i Kegyeleti Kft, 6/91 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/4610 3 9 6900 Makó, Verebes u. 2. Te).. 62/212-840 6/86 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel- 62/285-19/ 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.tel./tex:62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6/60 Kistelek, Temető sor 1. let: 62/59/-360 Égisz '90 Temetkezési Kft. 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tél.: 63/400-162
6640 Csongrád. Fő u. 17-19. Tel: 63/483-9/5 Flóra Center Kft., 6/22 Szeged. Tisza t krt 55. Tel :
62/423-869 Pálma Virágflzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-34/ Pietes temetkező» Vállalkozás, 6/22 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Válalkozás, 6/24 Szeged,
Pufc u. 2/A. Tél.: 62/425-864 6/22 Szeged, Tóról u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekviumtemetkezés,6900
Makó, Kórház u. 13. tel.: 62/213-514 SzegeditemetkezésiKft., 6/22 Szeged. Attila u.tel.:62/543-/4/
Szögi és Társa temetkezési Iroda Szeged, Törők u. 11/8 Tel.: 62/425-84/ Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16. Tel: 26/-56/ Servlo temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere /. tel.:
62/246-605,62-248-ZZ5, Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 .
TeJ./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 Mécses 2001 Bt. - (Temetkezési Szolgáltató Bt.| - csongrádi fióktelephelyének címe: 6 6 4 0 , Csongrád, Fá u. 3 4 / A . Tel./fax: 0 6 6 3 / 4 8 I I 2 5

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, a Kossuth
tantestületének, tanulóinak,
mindazoknak, akik szerettünk,
GILICZÉNÉ
NAGY JULIANNA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
020123322
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátnőknek,
ismerősöknek, szomszédoknak
és régi munkatársaknak, akik
drága szerettünk,
ÖZV TÓTH ISTVÁNNÉ
SOÓS IDA JULIANNA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkon
enyhíteni igyekeztek.
0201X1441
Gyászoló család

Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FEJÉR CSABA
festőművész temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétüket nyilvánították és nem múló
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Ma Orosházán vendégszerepel a Pick Szeged

Megszerezni a negyediket Meglepetésre készülnek
RÖPLABDA
A Szegedi DRE extraligás női
röplabdacsapata újonc az Extraligában, viszont nem statisztaszerepre készül. A gárda jelentősen megerősödött és kellemetlen meglepetéseket okozhat még a menőknek is.
A Szegedi DRE augusztus 5-én
kezdte meg a felkészülést a pontvadászatra új edző, Nusser Elemér
irányításával. A munka, a mai
trendnek megfelelően, vegyes volt,
vagyis a kondicionáhs és a labdás
tréningek párhuzamosan futottak.
A rajtig, október 4-éig (pénteken,
17 órakor a Vasast látják vendégül
az Etelka sori munkacsarnokban)
hat edzőmérkőzést játszottak Dobosék, ebből kettőt megnyertek,
négyet elveszítettek.
- Az első két meccs a Kecskemét
ellen - vélte Nusser Elemér - arra
volt jó, hogy kiderüljenek a hibáink. A Hírös-kupán már mindhárom új szerzemény, Grózer, Juhász
Nikola Eklemovics eddig remekül mozgatta a Pick Szeged kézilabdacsapatát.
Fotó: Miskolczj Róbertés Selmeczi is a rendelkezésemre
állt; a bronzérmünkkel szépen
fiai, hiszen a közép-európai ligá- ban több egykori pickes játékos helytálltunk az Extraliga-erősségű
ban volt olyan időszak, amikor szerepel, Rosta István, Ambrus
KÉZILABDA
minden másnap meccset játszot- József és Oláh Gábor két éve még
tak. A Pick jelenleg listavezető az a szegedieket erősítette. A tavalyi
A Pick Szeged NB l-es férfi ké- NB I-ben és a MEHL-ben, Ba- csapathoz képest meggyengült az
zilabdacsapata eddig mindhá- juszék mindhárom eddig bajno- Orosháza, ugyanis az egyik legrom bajnokiját magabiztosan kijukat magabiztosan, fölénye- jobbjuk, a jugoszláv Icapus, HoA kézilabda NB I/B-ben ötvenmegnyerte. Dragan Djukics ta- sen nyerték. Különösen a Száz- dik hazájába szerződött.
nítványai ma, 18 órakor Oros- halombattán mutatott produkciVisszatérve a Pickhez, minden százalékos hét végét zártak a
házán vendégszerepelnek a ne- óval voltak elégedettek a veze- kézilabdás egészséges, Junier Nor- Csongrád megyei csapatok. A
tők; ekkor a szegediek történelmi ris is teljes intenzitással tréninge- Makó otthon győzött, a Szegyedik fordulóban.
győzelmet arattak, huszonhá- zik, így akár az is elképzelhető, ged-Kiskundorozsma
viszont
Alaposan felgyorsulnak az ese- rom góllal ez idáig még egyszer hogy ma hivatalosan is bemutat- idegenben vereséget szenvedett.
mények a Pick Szeged NB l-es sem sikerült idegenben nyerni- kozik bajnoki meccsen a Szegedben. A Orosháza és a szombati Ta- MAKÓ KC—MEZŐTÚR 3 3 - 2 9 (15-12)
férfi kézilabdacsapata számára. ük.
A szegediek az elkövetkező egy
A mai ellenfél, az Orosháza ed- tabánya elleni hazai találkozó jó NB l/B-s férfimérkőzés. Makó, városi sporthét alatt három bajnoki mérkő- dig egyetlen pontot gyűjtött, az felkészülésül szolgál a jövő heti, csarnok, 300 néző. Vezette: Kolarovszki, Szabó.
zést játszanak a honi pontvadá- elmúlt fordulóban a Dunaferr október 9-i első rangadóra, a Du- Makó KC: NAGYZ.-SZABÓTÖNKI 4,
szatban. A sorozatterheléshez 33-19-re győzte le a Békés me- naferr-rel szembeni összecsapásra. Sándor 2, Minik 2, Szabó R 3, IGNÁCZ 6,
AVAR 6. Csere: Avramov (kapus), SOMOhozzá szoktak Dragan Djukics gyeieket. Ökrös Csaba csapatáSÜLI RÓBERT
GYI 4, Bajorhegyi 2, Vörös 2, Madár 1,
Gera 2, Juhász 1. Edző: Bárány Zsolt.
Az első játékrészben fej fej mellett haladtak a csapatok, csak a
hajrában tudtak háromgólos
előnyre szert tenni a házigázdák.
Hódtói Sportcsarnokban. A Ma- xi-Alcoa ellen védekezésben A második féhdőben 20 percen
MUNKATÁRSUNKTÓL
gyar Kupa-győztes újvárosi ala- nyújtott produkció]ukat és az ak- keresztül nagyon jól játszott az
A Liss-HNKC NB l-es női kézi- kulat a legutóbbi fordulóban ha- ciókban sem vétenek sok hibát, MKC, valóságos örömkézilabdát
varázsoltak a parkettre Ignáczék,
labdacsapata hat forduló után zai pályán verte a Pécset akár meglepetést is okozhatnak.
két győzelemmel a bajnokság 9. 37-23-ra. Az már most megjóEmlékezzünk csak: a legutóbbi 38. perc: 26-16. A magabiztos
helyén áll. A javításhoz ezúttal solható, a Vásárhely és a Duna- pontvadászatban alaposan meg- előny birtokában Bárány Zsolt
bravúr
kellene,
Asztalosék újváros között nem lesz 14 gólos izzadt a Hódtói katlanban a Du- edző tanítványai kicsit kiengedugyanis ma 18 órai kezdettel a különbség, sót... Amennyiben a naferr. Miért ne lehetne ezt meg- tek, de ez sem fenyegette magabiztos győzelmüket.
Dunaferr ellen lépnek pályára a kék-sárgák lemásolják a Corne- ismételni?

tornán. Nyugodtan állíthatom, a
kollégák meglepődtek, többen is
mondták: nem számítottak ilyen
jó játékra a Szegedtől. Azt hitték
könnyebbek lesznek az ellenünk
vívandó partik.
Tény, hogy az SZDRE önmagához képest jelentősen megerősödött. A keretet rutinos és fiatal
röplabdások „egyvelege" alkotja.
Nézzük a névsort: Dobos Ildikó,
Grózer Anna, Juhász Gabriella,
Selmeczi (korábban Brecher)
Zsuzsa, Kiss Emőke, Kádár Németh Beáta, Vakulva Andrea, Bakos Rita, Duba Diána, Kovács Tímea, Kovács Veronika, Dolea
Dóra, Varga Emese és Horváth
Éva. Ez a gárda akár meglepetésre is képes lehet, de a legfontosabb cél, hogy megőrizze extratagságát. Dubáék egy héttel később kezdik a bajnokságot, mint
a mezőny, ez pedig arra volt jó,
hogy az első kör eredményei
alapján tájékozódhattak az aktuális erőviszonyokról. A szakembert és játékosait nem érték váratlanul az eredmények:
- Egyértelműen kiderült, hogy a
BSE és a Nyíregyháza - ahogy erre
számítani lehetett - kiemelkedik
a mezőnyből. A többiek viszont

majdnem egy szinten vannak, és
egymás ellen bárhol győzelmi
eséllyel léphetnek pályára. Az lehet a nyerő, amelyik csapat jobb
napot fog ki, éppen akkor a játékosainak „jobban pattan" a labda. Ez
a megállapítás ránk is érvényes.
Az első sansz, amit a lila-zöld
alakulat kihasználhat, a már említett Vasas elleni hazai derbi. Nehezíti Nusser helyzetét, hogy Selmeczi (hasfalizom-liúzódás), Kovács Tímea (csuklósérülés) és juhász Gabriella (könyök, csonthártya bántalmak) kisebb sérüléssel
bajlódik, de azért optimista:
- A saját játékunkat fogjuk játszani, olyat, ami a női mezőnyre
nem jellemző. Ez azt jelenti, hogy
a hármas vonalon kívüli támadások Grózerra és Vakulyára építve
súlyozottak, illetve Bakos és Vakulya repülőszervái erősek, jól helyezettek. Az egyik legfontosabb
fogaskerék a feladó, Dobos, ő működteti a gépezetet. Összegezve:
nem szeretnénk, hanem akarunk
nyerni az angyalföldiek ellen.
Pénteken 17 órakor tehát hazai
pályán a Vasas, vasárnap 11 órakor Budapesten pedig a BSE vár a
Nusser-lányokra.
IMRE PÉTER

Szeviepes
edzőmeccs

Csak a Makó nyert

Vásárhelyen játszik a Dunaferr
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Szolgáltatás

DUGULASELHARITÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁVAL! SZEGED: 62/485-774.
(15223009)
• BÖRRUHÁZATFESTÉS,
bélés- és
húzózárcsere.
Javítás! Ruhafestés. Tisza
Lajos krt 36., Saru Cipóboltban. (Szeged) (15019650)
• HARMONIKAAJTÓ, RE
DÖNYÓK,RELUXÁK,
szalagfüggönyök, szúnyoghálók szezon végi árengedménnyel Égetőtől. 06-62489-603,
06-60/381-147.
(Csongrád
megyében).
(15222638)
• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel.
fesléssel.
06-62-267-554.
06-309550-537. Szeged. (20123491)

• KOMFORT Szövetkezettől! Üvegezés, höszigeteltüveg-készltés, üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás. Szeged, Hajnóczy u.
30. Telefon: 62/425-240.
(15222286)
•REDŐNY,RELUXA
szalagfüggöny,
harmonikaajtó. szúnyogháló
ÖSZI
AKCIÓ Csongrád megyében. 62-401-318, 06-30271-9697. (15222548)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630/9457-577, 0 6 - 6 2 / 5 3 3
999. SZÁSZ PÉTER {15222691)
• AJTÓ ABLAK gépi s z i getelése, redőnyök készítése garanciával Szeged, 0670/2-507-700,
70/2-640693 (20123170)

M KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilléri
sgt. 24. Tel/fax: 62/439138. 70/3141-709. (14917824)

Alapfokú Számítógép-kezelés
1 4 4 tanóra. 7 7 . 4 0 0 Fl (vizsgadíjjal együtt)

• Szövegszerkesztői abpokló!
• Táblázatkezelés
• Prezentáció
•Internet
.. .v--'.....
- Felkészítés!
Részletfizetés, gyakorlási iehetóség
Időpontok reggel 8-tól este 20 óráig
hétköznap és héggén is.
"T^wÜTshidló
Szeged. Batthyány * 4 T 62/451-697
www holdén.hó
• EGY TANFOLYAMI DÍJÉRT KÉT B I Z O N Y Í T VÁNYT!!! S z á m i t ó g é p - k e zelö gépírással, idegenvezető valutakezelővel, marketing- és reklámügyintéző
valutakezelővel
és
falusi
vendéglátó
pályázatokra
felkészítő tréninggel tanfolyamokat indítunk. Szeged,
Kálvária sgt. 14 Tel.: 62424-116,
06-62-426-396.
(15120789)

ÜZLETVEZETÖ, OKTÓBER

Tb. ügyintéző
Logisztikai üi.
Október 04-től
Munkaügyi Központ
támogatása igényelhető!

Kedvezmény kupon

5.000,-Ft
' tanfolyamra I kupon váltható he

Marketing és reklám üi.
Pénzügyi és számviteli üi.
Mérlegképes könyveld
Államilag elismert képzések,
kedvező árak, részletfizetés.
Biztos tudás-minőségi oktatás

TANULJON
A PERFEKTNÉL!

Tanúsítási szám: (17-0041-02

NÉLKÜLIEK, GYESEN

REDŐNYÖK,

NYELHETNEK.

szalagfilggönyők,
Harmonik.i.ijtóU,
szúnyoghálók,
reluzák,
garázskapuk,
napellenzők

JELENTKEZNI: SZEGED,
DEBRECENI U. 24/B. 6 2 485-610. (15222391)
M I N T E N Z Í V a n g o l és
német nyelvtanfolyamok az
Európa
Nyelviskolában.
Szeged, Kossuth L sgt. 43
Tel.: 62/486-453, 70/2417359. (20123399)

ÖN I S

BOLTVEZETŐ TANFO-

LÉVŐK TÁMOGATÁST IGÉ-

1
1

M é g jelentkezhet!

Irreal

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:

Szegfű u. 1-3.
Tel./fax: 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-419.

— Adótanácsadó
— Mérlegképes
könyvelő (szakosodási
lehetőséggel)
— Minőségbiztosítási
felülvizsgáló és
tantásító
— Ingatlanközvetítő
és értékbecslő
y

perfekt

°

CSONOÁ
I D MISTI KtrVISillll

VÉGÉN KERESKEDŐLYAMOKAT. MUNKA-

\ütftd.Itrtzi.42.• TH.:425-35

Bemutatóterem: S i e g e d , R ú k á c x i u . 17.
Tel. 6 2 / 4 4 5 - 1 5 8 .
Makó, Rákosi út 4 .
Tel 6 2 / 2 1 1 - 4 5 5 .

rovAiinírzö un

Szeged, Szent István tér 6.
Telefon: 62/421-260

ÉN INDÍT VENDÉGLATÖ-

=VEgyedülálló mintaválaszték

HELIOMA KH.

Oktatászservező kft.

A KISOSZ OKTÖBER 10-

* /SAVMARATOTT
ÜVEGEK
S

SZOFISZTIKA

TANFOLYAMOK

A KERESKEDELMI
ÉS IDEGENFORGALMI
TOVÁBBKÉPZŐ (KIT)
őszi tanfolyami kínálata:
• Kereskedelmi
menedzser
• Kereskedő-boltvezető
• Marketingmenedzser
• Marketing-ügyintéző
• Irodavezető
• Idegenforgalmi menedzser
• Idegenvezető
• Idegenforgalmi
ügyintéző «Mixer
• Vendéglátó menedzser
• Vendéglátó üzletvezető
• ABC-eladó
• Ruházati eladó

• Külkereskedelmi
üzletkötő

• Külkereskedelmi
ügyintéző • Ékszerbecsüs
• Drogériái kereskedő
• Pénztárgépkezelő
Munkanélküliek, gyesen,
gyeden lévők támogatást
igényelhetnek.
Részletfizetési lehetőség!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel: 425-805, 9-16 óra között
www.tanulok.hu
Tanúsítvány száma: 07-0065-02

-

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

M ANGOL, német kezdőtől
a nyelvvizsgáig felkészítő 8
tudásszinten. Olasz, francia
kezdő
szinten
tanfolyam
Indulások. Október 7., okt.
14. pótbeiratkozás az elindult tanfolyamokra. Európa
Nyelviskola Szeged, Kossuth L. sgt. 43 Tel.: 62486-453,
70-241-7359.
(15222389)

A Makó KC legközelebb vasárnap Nyíregyházán lép pályára.
HERZ-FTC ll.-SZKKSE 2 8 - 1 5 ( 1 5 - 7 )
NB l/B-s női mérkőzés. Budapest, 100
néző. Vezette: Csiha, Németh.
Szeged-Kiskundorozsma KSE: Borosné
- Vadászy 3, Bodó 4, Kincses, Takács 3,
Sípos 3, Nagy. Csere: Szűcs (kapus),
Horváth K. 1, Lucza, Horváth H. 1, Pusztai. Edző: Prónay Gyula.
Lassú tempóban és megilletődötten kezdte a játékot a vendég Dorozsma, s ezt kihasználva a „kis
Fradi" már a 8. percben 6-1 -re vezetett. A különbség ezt követően
is nőtt, az S Z K K S E mélyen valós
tudása alatt kézilabdázott, szinte
semmilyen ellenállást nem fejtett
ki. A házigazdák a tavaly még a
Liss-HNKC-t erősítő, öt gólt termelő Barna Éva vezérletével fölényes győzelmet arattak.
Legközelebb a Szeged-Kiskundorozsma csapata szombaton
16.30-kor a Derecskét látja vendégül az Orczy sportcsarnokban.

• SZAKKÉPZÉS A B C eladó (+ pénztárgépkezelő);
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.:
06-0011-02.(14816826)
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Társközvetítés

• KOMOLY kapcsolathoz.
'BJ' Társközvetitö, 06-20473-99-03,
Szeged.
(14411840)

• NÁLUNK megtalálja az
Igazit... Cronos Társkereső
Klub - fényképes adatbázis,
megbízhatóság
62/430814, 20/433-98-42, Szeg e d . (15120118)
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Téglaépítésü lakás

M ALGYÖN, n é g y l a k á s o s
társasházban 2,5 szobás,
parkettás, gázfűtéses, vízórás, két spájzos lakás eladó,
06-30-542-30-03.
(15222534)

• CSONGRÁDI sgt - o n 87
nm,
parkettás,
harmadik
emeleti, egyedi kp. fűtésű
téglalakás
eladó.
Ár:
13.800.000 Ft. 06-30/2297217, Szeged. (20123239)
M SZEGED ALGYŐI 48 nmes, 1,5 szobás teljesen
felújított, minimál rezsijü első
emeleti lakás, zöldövezetben eladó
(23
nm-es
garázzsal). Ár: 4.950 ezer
Ft. Tel.: 06-20/200-73-73.
(15222779)

I.P.

K0SARLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ma délután három órakor az újszegedi sportcsarnokban, edzőmérkőzést játszik a Szeviép-Szeged NB I A csoportos női kosárlabdacsapata: Újhelyi Gábor tanítványai a Szolnokkal csapnak
össze. A szegediek a felkészülés
finiséhez érkeztek, egy hét múlva ugyanis megkezdődik a bajnokság. A Szeviép az első fordulóban, október 9-én a MiZo-PVSK együttesét fogadja hazai környezetben, a Pick-Dunaferr kézilabda-rangadó után.
A szegediek közül Barbara Dikics továbbra sem tud labdás gyakorlatokat végezni, az irányító törött ujjára sín került. Szopkó Eszter már futógyakorlatokat végez,
a térdműtéten átesett bedobó fokozatosan terhelheti a lábát.

• SZEGED K I S K U N D O
ROZSMA, Barátság utcai.
54 nm-es, kétszobás, erkélyes lakás eladó. 0 6 - 3 0 2667-615. (20123370)

• 60 mázsa csöves kukorica leszedve eladó. Makó,
Toldi u 63. Tel.: 62/216920. (20123180)
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Üzlethelyiség

M SOPRON b e l v á r o s á b a n

• Öthatom i.. 11 m'-es, nappali + 1 sióba. 55 nm-es üzlethelyiség kiII. emeleti. ú| tirsishiti lakai 11.1 N Ft adó.
06-30/365-45-47.
• Tündér u„ US m'-es, nappali + 4 szoba, (20123155)
II. emeleti, új tinishii. lakás 11,5 H lt
• Kiskundoronma, 160 m'-es, kélgenerációt • SZEGED, Tavasz utcai,
hál 17 H Ft
350 nm-es, háromszintes,
Szeged, Gogol u. 18,

|

lelj 42/54-30-30. 04-30/445-4544. |
06-10/165-68-40
§
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Telephely

INTRA Domínium Kft.
ajánlata.

ELAPO TELEPHELYEK:
- Szeged iparváros részén
4,2 ha, részekben is
- Budapesti u. 0,6 ha
§
-Dorozsmai u. 1,6 ha
|
- Algyő, M0L Ipartelep s
0,7 ha
Érd.: 06-30-/9852-700,
06-30/9830-800
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Termény, takarmány

• KUKORICA, idei eladó
Tel.: 06-20/442-1568, Alg y ö . (20123374)
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exkluzíván felújított IRODAHÁZ (lakóháznak is alkalmas) 80 fós előadóteremmel,
parkosított
udvarral
eladó. Irányár: 50 M FI +
áfa. 30/90-20-356. (15120715)
• SZEGED-BELVÁROSI
utcára nyíló 100 nm alagsori
üzlethelyiség bérleti joga
eladó.
30/9639-468.
(15222307)

Az Inga-Gép kft
MAKÓI IPARTELEPÉN
6900 Mako. Aradit] 136.
üzemcsarnokok, csarnokrészek,
irodák, szabad területek

BÉRELHETŐK.
Érdeklődni lehel 30/903-0393
vagy 30/297-3093
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKSON:
Tallózó, Fóu 103.

Üzlethelyiség

Bérlés vagy vásárlás céljából keresünk Szegeden egy önálló
épületet, amely műszaki cikkek értékesítésére alkalmas:

-

üzlethelyiség:
irodahelyiség:
tárgyaié

100-150 nm
4 0 - 6 0 nm

A jó parkolási lehetőség fontos feltétel. Ajánlatokat kérjük
a »Kirendeltség Szeged 15222618" jeligére a Sajtóházba.

•

SZERDA, 2002. OKTÓBER 2.

Tudatosabb futballt játszik a Makó FC

Az első győzelem?
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Eredetileg október 12-én, a harmadik fordulóban fogadta volna
a férfi vízilabda OB I-ben a Kontavill-Szentesi VK az OSC csapatát. A meccset természetesen
megrendezik a ligeti uszodában,
csak éppen holnap délután 6 órakor.
- Azért hoztuk előre a számunkra és az OSC számára is
fontos összecsapást, mert október 6-ától egy héten át Egyiptom
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S P O R T «

fővárosában, Kairóban szerepelünk egy nyolccsapatos nemzetközi viadalon - tájékoztatta lapunkat Kádár József edző.
A mai mérkőzésen a hazaiak
keretéből egyedül a kisebb hátműtéten átesett Szénászki Zsolt
n e m lehet ott a társak között, de
nélküle is van annyira erős a
Szentes, hogy eséllyel vegye fel a
küzdelmet a masszív, fegyelmezett OSC ellen. Amennyiben a
szentesiek meg tudnák ismételni a Vasassal szembeni teljesítményüket, az valószínűleg elég
lehet az angyalföldieknél gyengébb orvosegyetemisták legyőzéséhez.

REFLEKTOR

Álmodozó szurkolók

ÍJÁSZHELYEZÉSEK
Hódmezővásárhelyen rendezte
meg a VIII. ifj. Selmeczi Tóth János 3D vadászíjász-emlékversenyt a Hódmezővásárhelyi Terep- és Vadászíjász Sportegyesület. A klub sportolói a kiírt tizenhárom kategóriában a következő
eredményeket érték el:
Első helyezettek: Magony Katalin (női tradicionális), Faragó
Zoltán (olimpiai), Kovács Ákos
(gyermek reflex); másodikok:
Szonda Sándor (csigás irányzék
nélküli), Kovács Miklós (reflex
irányzék nélküli), Oláh Ilona
(csigás női), Faragó Csaba (olimpiai); bronzérmesek: Péli Sándor
(reflex irányzék nélküli), Ormos
Gábor (csigás irányzékos).

Hiába játszottak jól
A férfi vízilabda OB I/B harmadik fordulójában a két
Csongrád megyei csapat közül a
Bertók SC Szentes hazai környezetben, míg a Vakesz Pólósuli idegenben szenvedett vereséget.
BERTÓK SC SZENTES-YBL 4 - 6
( 1 - 2 , 1 - 2 , L-L, L-L)

Szentes, ligeti uszoda, 100 néző. Vezette:
Kiszely, Bors.
Szentes: BÚS - Zentai, dr. Bertók, Törőcsik, OROSZ R„ Melkhun 1, Piti 1. Csere:
Matajsz, Czirok, Szabó Roland, LUDÁNYI
2, Bíró, Szabó Róbert, Tímár. Edző:
Pásztor Antal.
G ó l - e m b e r e l ő n y b ő l : 5/2, ill. 5/2.
Ludányi góljával még egyenlítettek a hazaiak, de az első negyed
végén újra vezetést szerzett a
százszázalékos Ybl. A harmadik
játékrészben, 3-5-nél, akadt még
egy hatalmas ziccerük a szentesieknek, mivel az kihasználatlanul
maradt, nem volt már esélyük,
hogy legalább az egyik pontot
otthon tartsák a több rutinos,
egykori élvonalbeli játékost soraiban tudó fővárosiak ellen.
Pásztor Antal: - Ismét nem
játszottunk
rosszul, de az Ybl
most nagyon erős.
TATABÁNYA-VAKESZ PÓLÓSULI 1 3 - 8
(3-1,4-2,3-2,3-3)
Tatabánya, 150 nézó. Vezette: Horváth
Cs.,Tibai.
Vakesz: Kovács I. - VÉKONY 3, Lőrincz 1,
Nagymihály, Hegedűs 1, RáczT. 1, Mérai.
Csere: Szabó K„ Nyári, Lele, Herczeg 2.
Edző: Szabó László.
Gól - emberelőnyből: 6/2, ill. 5/2.
Négyméteresből: 1/1, ill. - .
A korábbi mérkőzésekhez képest

most játszottak a legjobban a vásárhelyiek.
A
pontszerzésre
azonban így sem volt esélyük,
nem is lehetett, hisz pár hónapja
még két osztálynyi különbség
volt az együttesek között. N e m
beszélve arról, hogy a tatabányaiakat két egykori sztár, Dala Tamás és Tóth László is erősített.
Ennek ellenére a végén szorosabb eredmény is kialakulhatott
volna, ha a vendégek emberelőnyös szituációkban jobban koncentrálnak.
Szabó László: - Az első két fordulóhoz képest most lényegesen
jobban játszottunk.
Tbvábbi eredmények: Nagykanizsa-KSI 9-16, Neptun-Békéscsaba 12-5, Tipo-Bánki Donát
3-5, Pécs-Egri Vízmű 6-7, Héraklész magyar ifjúsági válogatott-MAFC 8-5.
A BAJNOKSAG ÁLLASA
1. KSI
2. YM
3. Kiválogatott
4. MAFC
5. Neptun
6. Tatabánya
7. Egri V
8. Bánki
9. Bertók SC
10. Nagykanizsa
11. Tipo
12. Pécs
13. Békéscsaba
14. Vakesz

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
1
1
1
-

2
1
2
1
-

1
1
1
1
2
1
2
3
3
3

3 9 - 18
3 1 - 13
3 4 - 17
2 8 - 16
3 0 - 21
3 0 - 31
27 - 26
1 5 - 28
1 8 - 19
27 - 34
1 3 - 24
1 5 - 26
1 7 - 31
2 0 - 47

6
6
6
4
4
4
4
3
2
2
1
0
0
0

A 4. fordulóban a Bertók SC
Szentes Tatabányán, a Vakesz
Pólósuli pedig Békéscsabán száll
medencébe. Mindkét találkozó
szombaton 11 órakor kezdődik.
SZ. L.

A sötét mezes makóiaknál egyetlen csapat sem szerzett több gólt a csoportban.

LABDARUGAS
A Makó FC NB Il-es labdarúgócsapata kilenc forduló elteltével két pont előnnyel áll a
Szabolcs Gabona csoport élén.
Magyarék nem csak eredményesen, jól is futballoznak.
Az utolsó négy mérkőzésen
egyetlen pontot sem veszített a
Makó FC. Lendületben voltak a
Maros-partiak, akik ezért igazán
sajnálhatják, hogy az amatőr régióválogatottak
UEFA-tornája
miatt két hét múlva folytatódik
csak a bajnokság.
- Őszinte leszek: számunkra
n e m jött jól a szünet - magyarázta Kolozsvári fános, a zöld-sárga
alakulat edzője. - A szezon elején is megnyertünk több mecscset, de mostanában már jó játék
is párosul a három pontok be-

DUATLON
Ismét nagy sikert aratott a duatlon-diákolimpia
Csongrád
megyei fináléja. A legtöbb érmet a szegediek gyűjtötték.
A duatlon-diákolimpia megyei
döntőjét ezúttal a Maty-éri Nemzeti Olimpiai Vízicentrumban rendezte meg a Csongrád Megyei Triatlonszövetség és a Szeged Városi
Sportigazgatóság. Az esemény egyben a „VSI KM-túra 2002" szabadidős rendezvénysorozat 5. állomása is volt. A KM-túra híre már átlépte a megyehatárt, a szomszédos
megyékből is érkeztek résztvevők.
- A Maty-éri helyszín bevált értékelt Halászevics Péter főszervező elképzelhető, hogy jövőre
is ott rendezzük meg a sportág
megyei diákolimpiai fináléját.

2. Fürtön (Rókus, Szeged), 3. Hódi (Tisza-parti). III. korcsoport,
fiúk: 1. Máté K. (Batsányi,
Csongrád), 2. Győri (Kertvárosi),
3. Sinkó (Kossuth); lányok: 1.
Varga (Dózsa, Szeged), 2. Gyovai
(Batsányi), 3. Fekete (Madách,
Szeged). IV. korcsoport, fiúk: 1.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Szeptember 17-én jegyezték be a
cégbíróságon Szentes új tekecsapatát, amely a sportág népszerűsítésére törekszik. A Szentesi Tekézők Egyesületének az elnöke Kernen esi Csaba, helyettese Dömsödi Ferenc, titkára
Tonnesné

SAKK
MUNKATÁRSUNKTÓL
Győzelemmel kezdte az NB I/B-s
szereplését a Makói SVSE férfi

észre, attól kezdve, hogy az NB
I/B-s Kecskemétet kiverték a kupából, elindult valami. Természetesen még messze van a tökéletességtől az MFC teljesítménye, Kolozsvári szerint fejben
van mit fejlődni.
A legoptimistább makóiak szerint a következő évadot már az
NB I/B-ben kezdi el a Makó.
- Korai még a feljutásról beszélni, egyelőre csak a pontvadászat egyharmadán vagyunk
túl. Azonban az is álszerénység
lenne, ha n e m sorolnánk magunkat a csoport legjobbjai közé. De ennyi erővel említhetn é m a Nyíregyházi Kertváros, a
Bőcs, a Kazincbarcika együttesét - valamennyien erősek. Egy
biztos: a továbbiakban is minden tőlünk telhetőt elkövetünk
a minél jobb szereplés érdekében, a többi viszont már n e m
rajtunk múlik...
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Kiss Ildikó lett. A klub tizenkét
tagból áll, amelyből hét játékos Kemenesi, Dömsödi, Garai Tibor,
Molnár Péter, Szabó László, Farkas László, Vastag Ferenc - igazolt, míg öt amatőr - Ádám Aranka, i f j . Dömsödi Ferenc, Dóczi Erzsébet, Tonnesné, Vérten Anita státusszal rendelkezik.

Az első csapat már lejátszotta az
első bajnoki meccsét a Szánk ellen, és a debütálás szentesi sikert
hozott. A gárda ugyanis Molnár
433, Garai és Farkas 410-410,
míg Szabó és Kemenesi közösen
elért 384 fájával 6:2-re, összesítésben pedig 2422-2317-re győzött a
Bács-Kiskun megyeiek ellen.

Pick utcai futóverseny

Kozári (Radnóti, Szeged), 2. Kovács (JGYTF, Szeged), 3. Kókai
(Kossuth); lányok: 1. Szántó I.,
2. Szántó N. (Németh, Vásárhely), 3. Farkas I. (Tisza-parti). V
korcsoport, fiúk: 1. Csöke Sz.
(Radnóti), 2. Horváth (Batsányi),
3. Szélpál (Gábor Dénes, Szeged); lányok: 1. Laluska Zs.
(Radnóti), 2. Rudolf (Központi,
Vásárhely). VI. korcsoport, fiúk:
1. Szántó (Deák, Szeged), 2. ifj.
Bélteki (Széchenyi, Szeged); lányok: 1. Bátor (Tömörkény, Szeged). Felnőttek, férfiak: 1. Csányi (JGYTF), 2. Csöke B. (UTE),
3. Csendes Zoltán (Szentes);
nők: 1. Giricz (Békéscsaba), 2.
Kiss (Titán TC, Szeged), 3. Kokavszky (Újszentiván). Szeniorok, férfiak: 1. Farkas, 2. Ferencz
(mindkettő Titán TC), 3. Véró
(Szabadka); nők: 1. Váriné (Makói SVSE), 2. Takács (Szeged).
I.P.

Makói diadal a nyitányon
sakkcsapata. A makóiak idegenben, Sárospatakon nyertek. A
Vásárhely pedig hazai környezetben diadalmaskodott: a Fót gárdáját győzte le - nagy csatában.
Eredmények, NB I/B: Sárospatak-Makói SVSE 4,5:7,5, Vásárhely-Fót 6,5:5,5, Szolnok-Sta-

gyűjtése mellé. Bízom benne, az
egy hét kihagyás nem látszik
majd meg a játékunkon, október
13-án, Kazincbarcikán is ott
folytatjuk, ahol most abbahagytuk.
A helyi szurkolók örömmel
vették észre, hogy egyre több tudatos akciót vezetnek Brakszatóriszék.
- A drukkerekhez hasonlóan,
én is úgy látom, mindenképpen
előre léptünk játékban. Maróti
nyári érkezésével több lehetőségem van elöl keverni a kártyát,
de itt megemlíthetem a középpályás Gyenes teljesítményét is.
Beépítésével n e m csak a jobb, a
bal oldalunk is lényegesen veszélyesebb lett. Eljutottunk arra a
szintre, amikor már nem esetlegesen csinálunk bármit is. Többnyire tudatosan felépített rendszer szerint védekezünk, illetve
támadunk.
A tréner elmondta, úgy vette

Fotó: Miskolczi Róbert

Új tekeklub Szentesen

Éremeső a Maty-éren
De az sem lehetetlen - és ezzel
egy titkos vágyunkat árulom el - ,
hogy még beljebb lopózunk a városba és valahol a Stefánia és a
rakpart környékén kötünk ki.
Eredmények: I. korcsoport
(1994-ben, vagy később születettek), fiúk: 1. Csigi (Karolina,
Szeged), 2. Görbe (Kertvárosi,
Makó), 3. Gulyás (Kossuth,
Csongrád); lányok: 1. Schreiter
(Tisza-parti, Szeged), 2. Szász, 3.
Török (utóbbi kettő Kertvárosi).
II. korcsoport, fiúk: 1. Lekeny
(Tisza-parti), 2. Orgován, 3. Máté (utóbbi kettő Kossuth); lányok: 1. Farkas L. (Tisza-parti),

DFRC-MERKOZES
Ma, 17 órai kezdettel extraligás bajnoki meccset játszik a DFRC-Szeged férfi röplabdacsapata a „lila" iskolában a Kecskemét ellen.

tisztika II. 2,5:9,5, Heves-Edelény 4:8, Hüsi SC-Biogal 6:6,
Dunaharaszti-Gyöngyös 6:6.
NB II: Orosháza-Szarvas 8,5:3,5,
Békési TE-Makói SVSE II. 7,5:4,5,
Újszász-Bege SE 7:5, Szentes-Kecskemét 3,5:8,5, Gyula-Kiskunhalas
6,5:5,5, Battonya-Tákisz 5,5:6,5.

MUNKATÁRSUNKTÓL
A Szeged Városi Sportigazgatóság és a Csongrád Megyei Triatlonszövetség vasárnap rendezi
meg a „KM-túra 2002" elnevezésű szabadidős eseménysorozat
utolsó állomását, a Pick korosztályos utcai futóversenyt. A versenyiroda és a rajt a Roosevelt téren lesz, s a vállalkozó kedvűek a
következő korosztályokban nevezhetnek (a viadal napján a
helyszínen is, 8.30-tól az aktuális rajtidő előtt legkésőbb negyedórával):
I.
korcsoport
(1992-ben és később születettek), II. kcs. (1988 és 1991 között születettek), III. kcs. (1984
és 1987 között születettek), IV.
kcs. (1963 és 1983 között szüle-

tettek), V. kcs. (1962-ben és előtte születettek).
Fontos tudnivaló, hogy korosztályonként csak az első 300 jelentkezését fogadják el a szervezők. Előzetesen a sportigazgatóságon (Temesvári krt. 33.) október 4-éig, 9-től 16 óráig lehet nevezni a futásra. Az általános és
középiskolások a testnevelőjüknél iratkozhatnak fel. Érdemes
lesz hajtani, akár a 76., vagy a
98. helyért is, mert az első száz
célba érkező emblémázott pólót
kap ajándékba.
A részletes program, október
6., 10 óra: az I. korcsoport rajtja
(táv: 1300 m), 10.30: a II. kcs
startja (2600 m), 11 óra: a III.
kcs rajtja (2600 m), 11.30: IV. és
V. kcs startja (4500 m).

Aranyos szeniorok
USZAS
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egerben r e n d e z t é k meg az V.
Bitskey Aladár n e m z e t k ö z i
szenior ú s z ó v e r s e n y t . A város o s t r o m á n a k 450. évfordulóján a szegedi v e t e r á n sportolók szép e r e d m é n y e k e t értek el.

Dr. Elekné Bednárszky
Tünde h á r o m arany- (50 m gyors,
100 m hát, 200 m vegyes) és
egy ezüst- (50 m mell), dr.
Bánki Horváth Béla két arany(50 m és 100 m hát), dr. Tárnái László két arany- (50 m és
100 m mell), Gombos
Imre
egy bronzérmet (100 m pille)
nyert. Szilágyi Perjési Imre legjobb eredménye a 200 méter
vegyes úszásban elért negyedik
helye.

DÓRAELDÖNTÖTTE
Remek rajtot vett a magyar amatőr labdarúgó-válogatott Tiszaújvárosban, az UEFA kontinens
tornáján. A mieink 2-1-re legyőzték Izrael csapatát, a győztes
gólt az FC Szeged támadója, Dóra János szerzete.
TÁNC ÓVODÁSOKNAK
A Fiesta Tánc Kht. mától újraindítja az ovisoknak (3-6 éves korosztály) játékos táncprogramját.
A foglalkozások szerdánként,
16-tól 17 óráig Szegeden a Szent
Mihály u 1. szám alatt lesznek,
az oktatók itt várják a jelentkezőket, a régi és új tagokat. Érdeklődni a 06-30/254-8623-as telefonszámon lehet Pálinkó Lujzánál.
GYŐZELEM ÉS DÖNTETLEN
A Hőve-Szeged NB l-es bowlingcsapata Budapesten vendégszerepelt, s a „kirándulás" eredménye
egy győzelem és egy döntetlent.
Eredmények:
Pindevils-HöveSzeged 16:16, a szegedi pontszerzők: Pocsai Zoltán, Török László
6-6, Bolgár Tamás 4, a legjobb
eredményt Pocsai érte el 729 fával; Ászgárd-Hőve-Szeged 8:24, a
szegedi pontszerzők: Török László, Pocsai Zoltán, Bolgár Tamás
6-6, Fülöp Emese 4, Bullás Aranka 2, a legjobb eredményt Török
érte el 788 fával.
LESZÚRT VADKANOK
Az NB Il-es rögbibajnokság már
a 3. fordulónál tart, melynek keretében a Szentesi VSC '91 -es RK
a Fehérvári Vadkanok RK-t fogadta. Mindkét gárda lendületesen kezdett, de a vezetést Fekete
Csanád révén a házigazdák szerezték meg, s a szünetig csak ők
értek el pontot. Fordulás után
sem termett sok babér a vendégeknek, végül összesen 7 pontot
szereztek 43 ellenében. A szentesiek „leszúrták" a Vadkanokat.
Hazai pontszerzők: Bárányi 13,
Törőcsik, Fekete 10-10, Tímár,
Csanki 5-5.
HAT HFC-PONT
A HFC labdarúgócsapatának
utánpótlás-együttesei hat pontot
gyűjtöttek a Jamina ellen.
U16: HFC-Jamina SE 3 - 2
(3-1). HFC: Molnár F. (Molnár
M.) - Mucsi, Papp (Tóth A.), Kovács, Hortobágyi (Berta), Salgó
(Király), Szűcs, Czina, Rácz, Varga M., Horváth. Edző: Császár
Károly. Gólszerzők: Varga M. (2),
Horváth, ill. Németh, Szilágyi.
U19: HFC-Jamina SE 1 - 0
(1-0). HFC: Erdei - Gilicze,
Schuster, Galamb R., Galamb S.
(Lucza), Hegedűs, Bordás, Dani,
Marton, Zsadányi, Király. Edző:
Dezső Ferenc. Gólszerző: Zsadányi.
HORGÁSZHÍR
A Szegedi Hermán Ottó Horgászegyesület csütörtökön 20
mázsa méretes pontyot telepít a
Fehérpart-Szilvás, Görbe, valamint a Sándorfalvi tó nevű vizekbe. A telepített vizeken a horgászat vasárnap reggel 7 óráig tilos.
A szokásos őszi nagytakarítást a
három vízen szombaton 7-től 12
óráig tartják meg.
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Putyinnak
fia /„lett"
/

Esküvő

Kellemes őszi idő
Készítette:

OMSZK (MTI)

KARMAN FANNI
Amikor még annál is időtlenebbnek
hittük az
időt, mint amilyen időtlen valójában, mert ma
már nem csak hisszük, hanem tudjuk is, hogy az
idő nem létezik, akkor találkoztam veled sokszor.
Amikor tudtam, hogy veled fogok találkozni,
mindig díszbe öltöztettem a lelkemet, és miután
nyilvánvalóvá vált nekem, hogy bármikor összefuthatok veled a városi utcán, akkor folyamatosan díszben jártam.
A városból aztán egyszer éjjel
hazamentünk,
amikor sűrű hó esett, és világított, a hajunkat belepte, kristály lett az, rajtad és rajtam,
tudtam,
hogy megszelídítettél és láttam, hogy megszelídültél, voltunk együtt, ártatlanul. Mondtad, akkor jó a város, ha folyton észreveszed, s ha megtart abban, hogy képes legyél észrevenni,
felül
nyitott tér, repülni lehet. Velem sose hallgattál,
csak egyszer, de akkor okod volt rá, akkor én is
hallgattam, a lélegzetemre voltál kíváncsi, azt hiszem. Szabályosan szapora volt a lélegzetem, te
mintha nem is vettél volna, viszont a találkozások, a véletlen találkozások, amikor azért megyünk egy helyre a városban, mert úgy hisszük.

hogy ott látni fogunk valakit, akit keresünk, akkor
találkoztunk és jót nevettünk,
nyíltságunkban,
mert mind a ketten mást kerestünk, ezek a találkozások voltak a legjobbak, hirtelen fiúk, lányok
sokan lettek és még olyanok is eszünkbe
jutottak,
amiről azt gondoltuk, hogy sehol máshol nem terem, mi varázsoltuk.
Es mert ma is időtlenebbnek hisszük az időt,
mint amilyen valójában, hiszen tudjuk, hogy az
nem létezik, látlak a legkevesebbet, de vagyok neked, mint ahogy mindig voltam, és ezt te tartod,
mint állandót, magadban, engem, mint akihez
vissza lehet térni, ha kedved támad és ugyanúgy
fogad, miközben ¡ett neked egy új, nagy élmény,
ifjú arád. Aki azt mondta, mert bár engem soha
életében még csak nem is látott, azt mondta, bárki, de tényleg bárki elmehet az esküvőtökre, kivéve engem, amire pedig készültem,
Istenem,
mennyire készültem
és elővettem
díszeimet,
amikkel mindig jártam, rr/ert valamikor bármikor találkozhattam veled, ifjú arád azt mondta,
nem vagyok a barátod.
Sok boldogságot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök „fiává" kereszteltette át magát egy
19 éves omszki fiatalember. A fiú
a meglepő névváltoztatást után
kifejtette: lélekben az államfő
gyermekének tartja magát. Ezt
kívánja immár hivatalos okmányokkal is bizonyítani: az egykori Andrej Volohin igazolványában mostantól az Andrej Vlagyimirovics Putyin név szerepel.
(Az orosz törvények gyakorlatilag minden megkötés nélkül lehetővé teszik a névváltoztatást.)
Az elnök új „fia" arról számolt
be, hogy édesanyja egyedül nevelte fel, és mindig olyan apáról
álmodozott, aki Putyin személyiségi vonásait egyesíti. Az „ifjabb" Putyin ígéretet tett, hogy
nem fog visszaélni példaképe nevével. Arról egyelőre nem szól a
fáma, maga Putyin mit szól ahhoz, hogy egy 19 éves fiú „apja"
lett...

Ma is sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Az északi szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet a sokévi átlag közelében alakul.
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További kilátások

Kopácsi kétfejű kígyó
ESZEK (MTI)
Húsz centiméter hosszú, kétfejű
fehér erdei siklóra akadt a minap
Horvátországban, a Drávaszögben levő Kopácsi Rét nemzeti
parkban a vadőr. Mikuska József,
az eszéki egyetem biológia tanára
az MTI-nek elmondta, hogy kígyóknál olyan ritkaságszámba
menő jelenségről van szó, mint
az embereknél a sziámi ikrek.
Hasonló esetet régebbről is szá-

m o n tartanak Eszéken, de arról
csak korabeli rajz tanúskodik. Az
erdei sikló 1 méter hosszúra is
megnő. A Drávaszögben talált
20 centiméter hosszú kétfejű
példányt, amely nagyon eleven
és két egyformán funkcionáló fejével jól feltalálja magát a természetben, a tudós a Gaudeamus
nevű eszéki magángimnázium
tanulóinak ajándékozták további
megfigyelésre és tanulmányozás-

Rituális öngyilkosság
PHNOMPEN (MTI)

A bajnok. A napokban megrendezett magyar testépítő-bajnokság
első helyezettje a felvételünkön látható Taksonyi Erika. Magyar
színekben ő indulhat a jövő heti, október 7-én kezdődő csehországi v i l á g b a j n o k s á g o n .

ISTEN ELTESSE!
PETRA
Az újabban divatossá vált Petra
két név egybeeséséből alakult ki,
az egyik a latin Petrus, azaz a Péter nőnemű alakja, a másik pedig
a Petronella önállósult becézéséből, ami eredetileg a Petronius
női párja. A latin név etruszk
származék, jelentése: kő, szikla.
Egyéb névnapok: Berengár, Örs,
Örsi, Tamás, Tomaj.

MTI Telefotó: Koszticsák Szilárd
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érvényes. A beteti szerzödes részletes leírását a Bank üzletszabályzata tartalmazza
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érezheti magát egy ilyen ingatlanban, mivel a „körpanoráma"
nulla fokos, és zárakból több van
a normálisnál. Ráadásul olcsón
hozzájuthat az egész börtönhöz,
mivel a kikiáltási ár 25 ezer doll á r - 6,25 millió forint. Lerombolása viszont 300 ezer dollárba is
belekerülhet, éppen ezért hirdette meg az ingatlanpiacon fehér
hollónak számító fegyházat.

Jegelik az uj j perecet
„Ujjperecét adjuk a zsákmányért
cserébe" - ezt az ajánlatot tette a
brit rendőrség annak az ismeretlen betörőnek, aki a dél-angliai
Arundelbcn a kirakat bezúzásával jutott be egy órakereskedésbe, s eközben az üveg levágta
egyik ujjperecét. Lapjelentés szerint a nyomozók a helyszínen
megtalálták a levágott ujiperecet

és mint bizonyítékot jegelik.
„Amennyiben a tettes kapcsolatba óhajt lépni velem, úgy tárgyalhatunk az' ujjperec visszaadásáról" - jelentette ki Richard Lancashire rendőrőrmester. Feltétel,
hogy a rabló vigye magával az eltulajdonított, összesen 240 euró
értékű két órát. Az angliai rendőrség júliusban talált már egy kirabolt lakásban levágott ujjhegyet az üvegtörmelék között.

NáUl

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Max:19°
M In: 5°

Max: 20°
Min:5°
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Max: 18
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Max:17°
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Változó

Változó

fA
Zápor

Felhős

Vízállás:
A Tisza Szegednél 255 cin (hőfoka 14.9 C°), Csongrádnál 180 cm,
Mindszentnél 230 cm. A Maros Makónál 38 cm.
A N a p kel: 6.44, nyugszik: 18.22. A Hold kel: 1.00, nyugszik:
16.53.

Skoda az

IKESZ-tői

az Izabella—híd lábánál.
www.ikeszauto.hu

IKESZ Autócentrum S S " " " "

Tilos a törpedobálás
GENF (MTI)
Manuel Wackenheim törpe „vállalkozó" állásvesztésére vonatkozó keresete ellenére az ENSZ
emberi jogi bizottsága megerősítette azt a francia rendszabályt,
amelynek értelmében tilos a törpék pénz ellenében történő dobálása. Franciaország közigazgatási
bírósága 1995-ben tiltotta be a
diszkók környékén elterjedt szokást, hogy a szórakozó fiatalok
pénzért - a súlylökés egyik váll-

fajaként - törpéket dobálnak. A
kisnövésű emberek az alkalomra
a landolás keménységének enyhítése végett bukósisakba és védőöltözetbe öltöznek, a különleges ruha felsőrészén pedig kis fogantyút alakítottak ki a hatékonyabb dobás érdekében. Manuel
az ENSZ emberi jogi bizottságához beadott keresetében azt hangoztatta, hogy a francia bíróság
személyiségi jogait csorbította a
tilalommal, és megfosztotta őt
kereseti lehetőségétől.

Érdek és önérdek
VÍZSZINTES: 1. Egy
magyar közmondás.
11. Nyers állatbőrt
kikészítő. 12. Őrlőüzem. 13. Fojtó
szagú, mérgező gáz.
14. Orosz női név.
15. Pisztoly, bizalmasan. 16.... Francisco. 17. Társadalomtudomány. 18.
Becézett Elek. 19.

Nemzet. 20.... Lisa.
21. Egyiptomi napIsten. 22. Ellenőrző
személyi átvizsgálás.
25. Maró
anyaggal kezelés.
26. Orosz helyeslés.
27. Becézett Kázmér. 29. Lőfegyver
tartozéka. 30. Kutya, ismert angol szóval. 31. Épphogy érinti. 32. A Bakony legmagasabb
ellenőrzése, töltése, Javítása
fekvésű községe. 33. „Betársult" rokon. 34. Gyermekjármű. 36. ...-cseppek (szérum gyermekbénulás ellen). 37. Fogzománc. 38. Honvéd.
FÜGGŐLEGES: 1. Skót családnevek előtt álló jelölés (a.m.: fia). 2. Tanintézet. 3. Női beceÉrtékesítés
név 4. Fémhuzal. 5. Ezredes, röv. 6. Az egyik nemhez tartozó. 7. Román festő és grafikus
(Teodor, + 1 8 9 1 ) . 8. A font 1/32 része. 9. Kenőanyaggal szennyezett. 10. Győr-... -Sopron
IFEXTRA ROLLEXCO. KODRETTA,
(megye). 14. Sütkérezés a strandon. 15. A közmondás másik része. 16. Korzó. 19. Őszi hóVICTORIA. NAF P-lll
nap röv 20. Eltérő. 22. Egészen friss. 23. Lakatol. 24. Kóros duzzadás valamely testrészen.
25. Féktelen. 26. Latin megszólítás (uram!). 28. íz, zamat. 30. Kisebb, leggyakrabban kartonpapír tartó. 32. Ilyen hatalom is van! 33. Kovács... (népszerű slágerénekesnő). 35. Az
I isi.a VoLin :'.!. • .1 a I
.-.ii • ¡| i i F ./gau»ag
olasz líra betűjele volt. 36. Maró folyadék. 38. Móka vége!
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KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: A közvélemény kormányozza a világot.
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A|ánlatunk kizárólag szeptember 16-át kővetően elhelyezett új ügyfélbetétekre

HVB Bank

Százharminckét szobás, zárakkal jól felszerelt, szuper biztonságos ingatlan semmi kilátással
eladó! Az apróhirdetés portékája
az Indiana állambeli Porter megyei börtön, erre az épületre hcitálhatnak az érdeklődők. Aki
szereti a „kilátástalanságot" és
nagyon „zárkózott", az otthon

ARUNDEL (MTI)
o
r s•

E B K M havi lekötessel 3 hónapra 5 millió forint feletti lekötes esetén, evi kamat
7.2%, év» kamatprémium 1,5 %. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.

Eladó egy jó fegyház
VALPARAISO (MTI)

Az állatkertben a csinos, ifjú hölgyet egyik ketrectől a másikig követi egy középkorú férfi, aki végül összeszedi bátorságát, s megszólítja:
- Elnézést, biztosan észrevette,
hogy már a majomketrectől követem...
- Természetesen. Azóta is azon
töröm a fejem, hogyan tudott onnan kijönni?

www.hvb.Iui

Önégetéssel vetett véget saját
életének egy kambodzsai szélsőséges buddhista szekta három
tagja. Rendőrségi jelentés szerint
az eset még vasárnap történt. Két
nő és egy férfi az ország keleti részén fekvő Prej Veng tartománybeli Vat Tmar Szár pagodában
benzinnel töltötték meg fürdőkádjaikat, majd felgyújtották
magukat. A három öngyilkos búcsúlevelében azt állította, hogy
ez a rituábs öngyilkosság szá-

mukra az egyetlen út, hogy a
mennyekbe jussanak. Egyikük
anyja imádkozva nézte végig fia
haláltusáját. Korábban a három
szerzetes már megkísérelt véget
vetni életének úgy, hogy kést
szúrtak a mellkasukba, de akkor
megmentették őket. A tartományi hatóságok elfogató parancsot
adtak ki a szekta egyik vezetője
ellen, aki kollektív öngyilkosságra biztatta a szerzeteseket, de ő
maga nem csatlakozott hozzájuk, hanem elmenekült a templomból.

A hét közepéig marad a napos idő. Péntektől viszont északnyugat felől nedvesebb
léghullámok érik el hazánkat, ezért többször erősen megnövekszik majd a felhőzet.
Szombattól már kisebb esőre, záporokra is számítani lehel.
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