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TÉMÁINKBÓL
REKORDNYEREMÉNY
A LOTTÓN: 2,9 MILLIÁRD
Rekordnyeremény született az
ötöslottón. Az egyetlen szerencsés nyertes 2,971 milliárd forintot vehet fel a Szerencsejáték
Rt.-tői, miután ötös találat hiányában 28 héten keresztül halmozódott az összeg - közölte Somorai László, a cég szóvivője. Befektetési szakértők szerint a laikus számára hatalmasnak tűnő
összeget kockázatkerülő befektetésekre - hosszú távú állampapírokra, jelzálog-hitellevelekre célszerű fordítani. Azok, akik
hosszú távra gondolkodnak, forgalomképes, kisebb méretű, új
építésű és frekventált helyen lévő ingatlanokra is jelentősebb
összeget költhetnek a nyereményből.
Részletek a 2., a lottószámok
a l ó . oldalon
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Parádéztak a fiúk a házból

Leitatták a bokszolót,
majd megerőszakolták
Egy szegedi, exkluzív szórakozóhely zártkörű rendezvényén
két üzletember elkábított és
megerőszakolt egy volt élsportolót, egy ökölvívót. A két férfit
akár nyolc évre is rács inögé
dughatják.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szeged egyik elegáns, fiatalok
által is kedvelt szórakozóhelyén két, a városban dúsgazdagnak ismert üzletember elkábított és megerőszakolt egy
volt élsportolót, egy ökölvívót.
Információink
szerint
az
egyébként zártkörű rendezvényen a két férfi kábítószert
csempészett az egykori sportoló italába, aki a drog és az előzőleg elfogyasztott alkohol ha-

A bokrosi Szabolcs szenvedélyes puszija ismét megtalálta Zsanettet.
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Az újszegedi sportcsarnokban több ezer néző
előtt rendezték meg szombaton az első Big Brother's-gálát. A házlakókon kívül számos énekes és
együttes is fellépett.
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Két ismert üzletember áldozata egy volt élsportoló
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DRÁGULÓ KÚPOK
ÉS INJEKCIÓK
Januártól nem emelkednek jelentősen a gyógyszerárak, az igazi változást majd február hozza
meg. A szakmai kamara közleménye szerint mintegy 130 fajta
piruláért kell majd többet fizetni
a patikákban az új esztendő beköszöntével.
3. oldal
MINDENKI MÁSKÉPP
BÚCSÚZIK
Hogyan búcsúztatja az esztendőt? Ezt kérdeztük néhány közismert személyiségtől. Kulka János
színművész barátaival ünnepel.
4. oldal

www.delmagyar.hu

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT)

Popeyt, Bálintot és Évit szeretik legjobban a Csongrád megyeiek
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Több ezer lelkes Big Brother-rajongó fogadta szombaton az újszegedi sportcsarnokban az egykori házlakókat. A borsosnak mondható jegyárak ellenére
kezdésre, 6 órára megteltek a lelátók. A papírral,
tollal és fényképezőgéppel felszerelkezett rajongók
közelharcot vívtak egymással a színpad közelében
lévő helyekért. Sokan álldogáltak az épületen kívül
is: akik nem tudták, vagy nem akarták megfizetni a
belépő árát, az oldalajtóknál tolongtak, hogy ha
csak néhány pillanatra is, de láthassák kedvenceiket, amikor az öltözőből elindulnak a színpad felé.
A legleleményesebbek azonban n e m érték be enynyivel: kiderítették, melyik öltözőben készülődnek
Popeyék, és a nyitott bukóablakon bedobálták füzeteiket és emlékkönyveiket egy-egy aláírásért.
A program dedikálással kezdődött. A 12 egykori
házlakó a színpadon várta a rajongókat, akik CD-t,

MUNKATÁRSUNKTÓL

Vasárnap hajnalban jelentkezett belépésre egy osztrák rendszámú Audi A8-as típusú személygépkocsival két férfi (egyikük mozgássérült) és egy osztrák nő. A 2 0 - 3 0 év közötti fiatalok n e m jelentettek be elvámolni valót.
A v á m o s o k n a k az vált gyanússá, hogy a Audi a macedón
nemzetiségű rokkant férfié,

Kumbor nyomozott,
most kollégáit vádolja

könyvet, pólót, újságot, posztert, emlékkönyvet
vagy csak egyszerűen egy kitépett füzetlapot hoztak
aláírásra, és sokan kihasználták a lehetőséget arra
is, hogy közös fotót készítsenek kedvenceikkel.
Fényképes autogramkártya csak a legszerencsésebbeknek jutott, ugyanis csak egy-két játékos hozott
magával néhány darabot. Az aláírásosztás másfél
órát tartott, s bár az elején Tilla megígérte, hogy
mindenki sorra kerül, mégis sokan n e m jutottak el
a játékosokig.
A színpadon közben megkezdődött a show: Spigiboy és Mozsó pörgős bulizenével próbálta feldobni
a hangulatot. Éviék a színpad előtt folytatták az
aláírás-osztogatást, és a rendezvény végéig a rajongók rendelkezésére álltak. Akárhonnan kiabáltak
nekik, odamentek, és dedikáltak. Csak Zsanett
„lógott" ki közülük: vagy úgy tett, mint aki nem is
hallja, hogy a nevét kiabálják, vagy arra hivatkozva
utasította el a kéréseket, hogy mennie kell a színpadra.

A. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztályának
szombati hatállyal felmentett vezetője azt állítja, szakmai okokkal
nem tudták kikezdeni, hát kikezdték magánéletét. - Szóltak itt pletykák mindenről, a szexuális életemről, életvitelemről, barátnőimről,
állítólagos alvilági kapcsolataimról. Mindezeket olyan személyek terjesztették rólam, akik évek óta egy bűnözőt sem fogtak el, egy ügyet
sem oldottak meg - nyilatkozta felmentése napján egy tegnap megjelenő bulvárlapnak Kumbor Tibor.
A cikk végén a rendőrtiszt megjegyezte: indítottak ellene egy belső
vizsgálatot, amelyben rengeteg szabálytalanságot követtek el, s ezekről tudtak a főkapitányság vezetői is. - Ők szemet hunytak ezek felett. Én nem fogok! - mondta Kumbor, aki megjegyezte: nem hagyja
annyiban, ügyvédhez fordul.

Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Marihuána lapult
a sílécek között
Sílécek között akartak kábítószert csempészni vasárnap hajnalban a röszkei határátkelőnél.

Fotó: Karnok Csaba

tása alatt védckezésképtelenné
vált. Az esetnek több szemtan ú j a is volt, közülük az egyik a
sértettet megelőzve jelentette a
történteket a rendőrségnek.
N é h á n y nappal később a megerőszakolt egykori ökölvívó is
büntetőfeljelentést tett.
A rendőrség, nem hivatalosan,
de megerősítette a fentieket.
Úgy tudjuk, a sértettet már
megvizsgálta igazságügyi orvos
szakértő is, aki megerősítette a
feljelentő által elmondottakat,
ugyanis a külsérelmi nyomok
alátámasztották az erőszakot. A
nyomozás részleteiről az ügy kényessége miatt hivatalosan eddig
nem adtak tájékoztatást.
A két ismert szegedi üzletembert szemérem elleni erőszak
bűntette miatt akár nyolc év szabadságvesztésre is ítélhetik.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőit vádolja és - a
szerinte - eredménytelenül dolgozó kollégáit okolja felmentéséért
a sztárrendőr, Kumbor Tibor. A főkapitányság egyelőre nem kívánt
reagálni az alezredes állításaira.

Haller Szegeden lett szuper!

ám az autót n e m ő vezeti. A
tetőcsomagtartó és a síléctartó
átvizsgálása során mintegy fél
kilogramm m a r i h u á n á t találtak a vámosok, melynek értéke félmillió forint. A csomagot
az autó egyik utasa sem ismerte el magáénak. A vámhivatal
m i n d h á r m u k ellen kábítószerrel való visszaélés m i a t t indított eljárást, a drogot pedig lefoglalta.
Az ügyben a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
indított
nyomozást. A rendőrség a ruházat átvizsgálása során az osztrák
nőnél további 400 darab extasy
tablettát is talált.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt szilveszteri mulatságára
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Köszöntsük együtt tűzijátékkal az új évet!
(Részletek a 5 oldalon )

Lékó Péter (képünkön) a báb-hokikapusnak is többször m a t t o t adott a Szegeden rendezett Szuperbajnokságon. Haller Ákos viszont megszerezte a győzelmet. A bajnokságok történetében Szeged volt
az első vidéki helyszín. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a helyiek ismerős arcokkal is találkozhassanak a nyolc-nyolc fős férfi és női mezőnyben. Az újszegedi sportcsarnokban olyan erőpróbák
vártak a bajnokokra, melyekkel a hétköznapokon nem szembesülnek. Bővebben lapunk sportmellékletében.

Fotó: Gyenes Kálmán

B E L F O L D

A rekordnyeremény
28 hét után született
Rekordnyercmény született az
ötöslottón. Az egyetlen szerencsés nyertes 2,971 milliárd forintot vehet fel a Szerencsejáték
Rt.-tői, miután ötös találat hiányában 28 héten keresztül halmozódott az összeg.
BUDAPEST (MTI)

Somorai László, a cég szóvivője
szerint a nyertesnek az alábbiakat kell szem előtt tartania: - A
szerencsés játékosnak először fel
kell hívnia az úgynevezett nagy
nyeremény vonalat, amelynek
száma minden lottózóban megtalálható - tette hozzá a szóvivő.
Elmondta: a játékosnak be kell
bizonyítania, hogy tulajdonában
van a nyertes szelvény. Miután
ez megtörtént, személyes találkozón a Szerencsejáték Rt. két
munkatársa felvilágosítja a nyeremény felvételének lehetőségeiről, és kérésének megfelelően a
pénzt átutalják egy vagy több

bankszámlára.
Hangsúlyozta,
hogy az rt. biztosítja a nyertes részére az anonimitást, azaz a cégtől semmilyen adatot nem tudnak meg a nyertes személyéről. Készpénzben a társaság nem teljesíti a kifizetést, már csak azért
sem, mert annak súlya 10 ezresekben 3 mázsa lenne. Ennyi
bankó egymás mellé rakva 46 kilométer hosszú, egymásra helyezve pedig 14 emelet magas
lenne - mondta a szóvivő. - Befektetési tanácsokat a Szerencsejáték Rt. nem ad, de ha a nyertes
ezt kéri, akkor segít neki befektetési tanácsadót keresni - mondta
Somorai László. Befektetési
szakértők szerint a laikus számára hatalmasnak tünő összeget
kockázatkerülő befektetésekre hosszú távú állampapírokra, jelzálog-hitellevelekre - célszerű
fordítani. Forgalomképes, kisebb
méretű és frekventált helyen lévő ingatlanokra is jelentősebb
összeget ajánlatos költeni.
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A köztársasági elnök, a felelős benyújtók és az egyházak

Zavart keltő salátatörvény
Egyre bonyolódik a szociális törvénycsomag, az úgynevezett „salátatörvény" körül
a vita. Legújabban a történelmi egyházak
álltak ki az államfő mellett.
BUDAPEST (MTI)

Mádl Ferenc köztársasági elnök felkérte az
Országgyűlést, hogy a lehető leghamarabb
tűzze napirendjére az egyes szociális tárgyú
törvények módosításáról szóló „salátatörvény" újratárgyalását. Az államfő szombaton
az MTI-nek adott nyilatkozatában kérdésre
válaszolva elmondta: azt kérte az Országgyűléstől, a polgármesterektől és mindenkitől,
aki illetékes, hogy a törvény által lehetővé
tett juttatásokat visszamenőleges hatállyal
határozzák meg annak érdekében, hogy
egyetlen kedvezményezett se szenvedjen hát-

rányt. - Mint ahogy ebből az elnevezésből is
kiderül, egy ilyen csomag több törvényt foglal
magában. Ez nyilvánvalóan azt a veszélyt is
magában hordozza, hogy bizonyos fontos
részletek elsikkadhatnak, ha a salátatörvény
egyben kerül elfogadásra - jelentette ki az államfő. Szavai szerint ez a benyújtók, jelen
esetben a kormány felelőssége, hiszen ezáltal
egy esetleges hibás bekezdés miatt több, az
állampolgárok számára kedvező törvény
megszületését veszélyezteti. Az államfő jelezte, hogy az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról című törvénycsomag
esetében is erről van szó.
•

A katolikus, a református és az evangélikus
egyház megnyugvással fogadta Mádl Ferenc
köztársasági elnök döntését a szociális törvények módosításával kapcsolatban - derül ki

abból a közös nyilatkozatból, amelyet az egyházak vezetői szombaton juttattak el az
MTI-hez. Az államfő sajtóirodája hétfőn
hozta nyilvánosságra, hogy Mádl Ferenc
megfontolásra visszaküldi az Országgyűlésnek az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról című jogszabályt. Megítélése szerint ugyanis a bevezetendő szabályozás hátrányosan érintheti azokat az állampolgárokat, akik a szociális alapellátásokat egyházi
intézményben kívánják igénybe venni. A katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői szombati nyilatkozatukban kiemelik: a köztársasági elnök „következetes
lépésével igyekszik érvényt szerezni a jogbiztonság elvének, és javítani azt az akadozó
kommunikációt, amely a kormány és a történelmi egyházak kapcsolatában az utóbbi hónapokban érzékelhetővé vált".

Rabbihallgatókat öltek a terroristák
J E R U Z S Á L E M (MTI)

Óragyűjtés az Álmok álmodói pavilon előtt

Búcsú, családi piknik
BUDAPEST (MTI)

Számos érdeklődő gyűlt össze az
Álmok álmodói című kiállítás
pavilonja előtt a Millenáris Parkban vasárnap, a tárlat nyitva tartásának utolsó előtti napján. A
jelenlévők Kerényi Imre rendező,
a Madách Színház igazgatójának
felhívására elhasznált, rossz karórákat gyűjtöttek egy kosárba.
Az így összegyűlt órákat Mizsei
Zsuzsának, a Millenáris Kht.
ügyvezető igazgatójának juttatják el. Kerényi Imre az MTI-nek
az eseménnyel kapcsolatos érdeklődésére kijelentette: „az

MTI-nek 500 ezer forint plusz
áfáért nyilatkozom, amit a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör
számlájára kell befizetni". Hozzátette: „köszönjük, de megvan a
magunk sajtója". A Magyar
Nemzet című hapilapban megjelent írásában az igazgató-rendező arra hívta fel a polgári körök
tagjait, hogy családostól egy piknik keretében búcsúzzanak a kiállítástól vasárnap. Csörgő Tünde, a Millenáris Kht. kommunikációs vezetője az MTI-nek úgy
nyilatkozott, a kiállítást az eredetileg tervezettek szerint zárják
be december 31-én.

Pokolgépes autó robbant Jeruzsálemben szombat hajnalban,
megsebesítve a merénylőt. A pokolgép a Jeruzsálem központjában lévő szórakozónegyed egyik
parkolójában robbant fel - közölte a rendőrség, hozzátéve: letartóztatta a „terroristát", aki könynyebb sérülést szenvedett. Előzőleg két palesztin hatolt be a ciszjordániai Hebron melletti Otniel
zsidó telepre, négy izraeli rabbihallgatót megölve és nyolcat
megsebezve, mielőtt izraeli katonák végeztek velük.
•
Az izraeli rendőrség kihallgatta
Naomi Blumenthal infrastruktúra-ügyi miniszterhelyettest a
Likud pártban történt állítólagos
szavazatvásárlással összefüggésben. Ő az eddigi legmagasabb
rangú tisztségviselő, akit kérdőre
vontak az Ariel Sáron miniszterelnök népszerűségét is kikezdő
botrányban. A botrány a Likud
párton belüli novemberi előválasztással kapcsolatos.

A Hamász iszlám szervezet fiatal aktivistái vörösre és feketére festett arccal, terepszínű egyenruhában vonulnak a szervezet megalapításának 15. évfordulóján Gázavárosban. Ahmed Jaszin sejk, az
alapító vallási vezető mintegy 30 ezer résztvevő előtt kifejtette, hogy a Hamász folytatja Izraelben a
merényleteket.

MTI Telefotó/EPA/Fajez Nureldine

Kolozsvári Bush a katasztrofális méretű erőszak veszélyéről
röpcédulák Mit követel a háború?

Kerényi Imre színházigazgató öblös kasba gyűjti az értéktelen
Órákat.

MTI Telefotó: Kovács Tamás

KOLOZSVÁR (MTI)

WASHINGTON (MTI)

Erdély függetlenségét követelő
kétnyelvű röpcédulákat osztogattak Kolozsvár utcáin. A kezdetleges kivitelezésű röpcédulákon magyarul és rossz román
fordításban arra szólították fel a
kolozsváriakat, hogy az év utolsó
napján vonuljanak az utcára és
követeljék Erdély függetlenségét.
„Mi, erdélyi románok és magyarok önálló, független Erdélyt akarunk. Bukarest éljen meg nélkülünk. Nekünk nincs szükségünk
sem Bukarestre, sem Moldvára,
sem Havasalföldre" - állt a forgalmasabb utcákon osztogatott
röpcédulákon. A szöveg alatt
sem aláírás, sem pedig valamilyen szervezetre utaló embléma
nem szerepelt. Sabin Gherman.
az Erdély-Bánát Liga elnöke szerint a röpcédulázás a Nagy-Románia Párt provokációja volt.

A terrorizmus elleni háború
megköveteli, hogy az USA szembeszálljon annak a „katasztrofális méretű erőszaknak" a veszélyével, amelyet Irak testesít meg
tömegpusztító fegyvereivel hangsúlyozta George Bush amerikai elnök rádiós beszédében.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa

egyhangúlag megerősítette, hogy
Szaddám Húszéin veszélyezteti
szomszédjait és a világbékét. Az
iraki diktátor felelőssége, hogy
feltárja és megsemmisítse fegyverarzenálját. Ha Szaddám Húszéin ezt megtagadja, akkor a béke érdekében az Egyesült Államok egy koalíció élén fogja lefegyverezni a rezsimet és felszabadítani az iraki népet.

Bíznak Medgyessyben
BUDAPEST (MTI)

A Terror Háza nem zár be január
elején, a múzeum másodikán
megnyitja kapuit, s a tervezett
karbantartási munkálatokat a
hónap második felére halasztják
- döntött szombati ülésén az intézményt fenntartó Közép- és

Kelet-európai Történelem- és
Társadalomkutatásért
Közalapítvány. A testület - amint arról
az ülés után az MTI-t tájékoztatta - „bízik a miniszterelnök ígéretében, hogy a költségvetési tartalék terhére visszaadja a múzeum működéséhez szükséges őszszeget".

Az állítólagos első emberi klónozás negatív visszhangja
WASHINGTON, VATIKANVAROS (MTI)

Az első klónbébi állítólagos megszületése után George Bush
amerikai elnök újólag szorgalmazta az emberklónozás betiltását. - Az elnök nagyon aggódik a
klónkísérletek miatt - mondta
Scoft McClellan fehér házi szóvivőhelyettes. - A kiónozott cse-

csemő születésének híre, a szakértők minden kétkedése dacára
aláássa a tilalom szükségszerűségét. Ezért Bush elnök gyors
cselekvésre szólítja fel az új öszszetételű kongresszust - közölte
McClellan. '
Brutális mentalitást lát a Vatikán az emberklónozás mögött,

és azt teljes mértékben elítéli jelentette ki szombaton a Szentszék szóvivője. 1oaquín Navarro
Valis szóvivő arra a pénteki bejelentésre reagálva, miszerint karácsony második napján kiónozott csecsemő született az Egyesült Államokban, kifejtette: „e
minden bizonyítékot nélkülöző
bejelentés kétkedést és erkölcsi

bírálatot váltott ki a nemzetközi
tudóstársadalom nagy részében".
- A bejelentés már önmagában is
a mindenféle etikai és emberi
megfontolást nélkülöző brutális
mentalitás kifejeződése - hangoztatta a Szentszék szóvivője. A
katolikus egyház története során
mindig ellenezte az emberi embriók klónozását, úgy a gyógyásza-

ti célú, akár a tudományos kutatást vagy a szaporodást szolgáló
formájában.
A Vatikán egyértelmű álláspontja szerint semmi nem igazolhatja emberi embriók szándékos elpusztítását. (A katolikus
egyház tanítása szerint az élet a
fogantatás pillanatában kezdődik.)

RÖVIDEN
SZINDIKALT HITEL
Exportcélú termelésének finanszírozására 11,8 milliárd forintos szindikált hitelről írt alá
megállapodást a Dunaferr Dunai
Vasmű Rt. egy banki konzorciummal. A hitel 2005. január
3-án jár le, s tőkeösszegének 85
százalékára garanciát vállalt az
Eximbank Rt. A megállapodással
nem csökkent ugyan a Dunaferr
csoport 64 milliárd forintos hitelállománya, de egy részének
2003. február 28-án esedékessé
váló visszafizetését 2005. január
3-ig sikerült meghosszabbítani.
DEFEND-TAGGYŰLÉS
A Defend Kft. megismételt taggyűlése a többségi állami tulajdonosok, a Magyar Fejlesztési Bank
és a Magyar Posta döntése értelmében úgy határozott, hogy a cég
végelszámolással megszűnik. A
taggyűlés is megerősítette a december 3-i taggyűlés határozatát, miszerint a Defend Kft. jogutód nélkül végelszámolással befejezi tevékenységét.
LEDÖNTÖTT FAKERESZT
Ismeretlen tettesek szombatról
vasárnapra virradó éjszaka ledöntötték a Moszkva téren, a
metró kijáratával szemben felállított ötméteres fakeresztet. A
keresztet állító Ifjú Magyarok
Egyesületének elnöke szerint a
„Boldog Karácsonyt a keresztény
Magyarországnak!"
feliratot
széttépték, a mécseseket összetörték, s mindezeket a fenyőágakkal együtt szétszórták.
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Az idén is főleg virslivel és pezsgővel búcsúzik az óév

Angyalok
szárnya

Szilveszter előtti várakozás
Az üzletekben pusztán néhány
fenyőág és fényfüggöny idézi a
karácsonyt, a szaloncukrot már
felváltották a virslifüzérek és a
pezsgős palackok. A kisebb és
nagyobb boltok hatalmas árubőséggel várják a szilveszter
előtti rohamot.
A kereskedők úgy gondolták, inkább több, mint kevesebb áru legyen boltokban, így a kis garázsbolt, vagy a csillogó hipermarket
is a lucullusi lakomák előkészületeit idézi. A kis boltok kínálatát a jobban tárolható szilveszteri „kellékek", alkohol és személyre szóló hitellehetőségek alkotják, míg a nagyoknál a friss
fogyasztású élelmiszerekből is
széles a választék. Abban minden üzlettípus vezetője egyetért,
hogy a szezonális termékekből év
végén
minimum
háromszor-négyszer annyit kell rendelni, mint az esztendő más időszakában, s a dömping december
közepétől január elejéig tart.
A slágertermék változatlanul a
virsli, amiből a gyártók marketingesei csodás leleményességgel
csinálnak standardot, minit, maxit, premiumot és sok egyéb jelzővel illetett értékesíteni valót.
Van csinos, karcsú üvegbe zárt
frankfurti sós lében, csaknem
ezer forintért, van bükkfán füstölt, sajttal töltött, kilója közel
ugyanannyiért. Persze a legtöbben az „igazi" virslit részesítik
előnyben: a műbeles kilójáért
319-659 forintot kérnek, míg a
juhbeles változat drágább, a kilónkénti 600-1200 forintos árával. A virsliféleségek ára egy esztendő alatt 8-10 százalékkal nőtt'.
Csiszár István, a Csiszár Mesterszakács Kft. vezetője szerint
egy bizonyos réteg számára szinte semmi sem drága. Egyre többen döntenek úgy, hogy még egy

PANEK SÁNDOR

A karácsonyi vásárlási láz után megkezdődött a szilveszteri roham.
szűk családi vagy baráti összejövetelre is igényesen elkészített
hidegtálat rendelnek.
Az év ezen időszakában kelendő

2002: UTOLSÓ VACSORA
A vendéglátóhelyek többsége rendez óévbúcsúztatót. A szilveszteri menüsor iránti igények még mindig hagyományosnak mondhatók: sertésült, malac, párolt káposzta, éjfél után virsli, hurka és
kolbász, hajnalban korhelyleves, másnap lencsefőzelék. Egy szilveszteri vacsora ára 5 ezer 500 forintnál kezdődik, s a határ természetesen csillagos ég. A vendéglők kínálatából összesített átlagár
szerint 2002 végén egy személy óévbúcsúztató menüje minimum
4 fogásból áll, s része még egy aperitif, valamint egy pohár pezsgő,
s ezért 6-8 ezer forintot kell fizetni.

a malachús is, s bár sokan szeretik az egyben sütött malacpecsenyét, mégis inkább darabolva kerül a szatyrokba, kilónként
600-750 forintért. E döntés oka
nem abban rejlik, hogy ízlésünk
nem tolerálja az egyben sütött, almával-pezsgővel készített, vagy
éppen sörrel locsolt malacot, sokkal inkább az anyagiak okolhatók
a „hanyatlás" miatt - véli a Pick
márkaáruházának egyik munkatársa, aki szerint kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy
10-12 kilós csemegéért egyszerre
kifizessenek 8-12 ezer forintot.
Csakis az év ezen időszakában
veszünk kocsonyahúst, a köröm

Mádl Ferenc köztársasági elnök a héten visszaküldte a parlamentnek az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló
„salátatörvényt"., kifogásolva, hogy a szociális intézményt fenntartó egyházak és civil szervezetek csak akkor jutnának támogatáshoz, ha az adott önkormányzat saját intézményei útján nem
képes ellátni ezt a feladatot. Válaszul a javaslatot előterjesztő szociális tárca a törvény „visszadobásának" értékehe Mádl döntését.
A vita egyszerű törvényelőkészítői vita lenne, ha a törvény salátája nem volna sajátos recept szerint kavarva. A vitás részt
ugyanis nem lehet külön elutasítani, a salátatörvény összeköti a
nagymamagyest az egyházi kérdéssel, s bárki próbálna érvelni: a
nagymamákkal találja magát szemközt.
Az állam és az egyházak viszonya olyan kérdés, amely megosztja a társadalmat, hiszen egyformán vannak vallásos és nem vallásos adófizetők. Végső soron minden kormány világnézete szerint
foglal állást a vitában, de az mégsem mindegy, minek is nézi a vele szemben állókat. Az Orbán-kormány ellenszenves, de nyílt,
operatív arroganciával hárította el az ellenfeleket. Medgyessy
kormányának éppenhogy angyalkaszárnya nem pelyhedzik a jóindulattól, miközben felépített stratégiával igyekszik rossznak beállítani azokat, akik másképp gondolják. Régi trükk pénzéhes papokra, hatalomvágyó egyházra célozgatni; emellé most kitakumn
a szegényeket semmibe vevő, a Fidesz által mozgatott köztársasági elnök mutatványát is.
Megtanulták, hogyan kell az ellenfelekkel szembeni megvetést
diplomáciai nyelven, szabatosan közölni. A csapatmunkának
több fokozata van: legalul Gál J. Zoltán kormányszóvivő áll, aki
kioktatja az államfőt, s nála jóval magasabb közéleti (és szellemi) rangban álló személyek rovására humorizál, persze azok távollétében. Fölötte következik a harcos MSZP-frakcióvezető,
Lendvai Ildikó, aki sajnálkozásba burkolja a vádat, hogy Mádl
Ferenc miatt nem jut majd el nyolcszázezer család gyermekvédelmi támogatása. Gondosan mellőzi persze az előzményeket,
miszerint az MSZP-frakció nagyon is fel lehetett készülve arra,
hogy az államfő visszautasíthatja majd az aláírást, ha a törvénybe belekerül a diszkriminatívnak vélhető rész. Alighanem ezért
is került az a pozitív intézkedések közé, mert úgy kalkulálták,
hogy Mádl kétszer is meggondolja a visszautasítást, ha ilyen vád
érheti miatta. Végül pedig, a csapatmunka csúcsán Medgyessy
Péter áll, aki semmilyen konfliktust nem vállal a nyilvánosság
előtt. Személyre szabott státus: karizmája ennyire futja; akkor
Fotó: Miskolczi Róbert szólal meg, amikor jót lehet közölni. Szépséghiba, hogy a köztársasági elnök szerint Medgyessy személyesen tett ígéretet a hátrányos megkülönböztetést előidéző törvényrész módosítására. Sajkilója 220 forint körüli, a szerennos az idő rövidsége ezt „nem tette lehetővé"...
csét hozó kunkori sertésfarokhoz
pedig kilónként 250-300 forinA public relation könyvek bizonyára így tanítják a problémák
tos áron lehet hozzájutni.
kommunikálását. A sunyiság civilizálható. Az embernek mégis
S óévbúcsúztató nincs alkohol
hiányzik valami, amit egész másutt tanítanak. Hol is?
nélkül, pezsgőféleségekből például ilyenkor fogyasztjuk el az éves
mennyiség több, mint egyharmadát. Az országban úgy 15-16
millió palacknyi gyöngyöző nedűt. A pezsgőből egyébként jellemzően 4-500 forintos árú kate- Több tevékenység is kikerül jövő kizárólag ügyvéd által végezhető
gória kelendő, ám kapható ennél évtől az általános forgalmi adó tevékenység, a jogi képviselet, az
jóval
olcsóbb > „tömegáru" tárgyi mentességének köréből, az igazságügyi szakértői tevékeny200-250 forint közötti áron, s ezekkel foglalkozóknak december ség. Szintén kikerül e körből az
széles a választék a több tízezret 31 -ig jelezniük kell az adóhivatal- önálló bírósági végrehajtó, a műnak, hogy kérnek-e alanyi áfa- emlékvédelmi szakértés, valaérő igazi különlegességekből is.
O.K.K. mentességet, vagy sem. Kikerül a mint a lakóingatlanok kezelése.

Áfa és mentesség

A felmentett rendőr ügyvéd segítségével akar elégtételt A gyógyszerpiacon február l-jén lesznek jelentős változások

Eddig nyomozott,
most vádol
Folytatás az 1. oldalról

Kumbor kollégáit ért állításai,
vádjai azért meglepőek, mert az
osztályvezetőt nem szakmai
munkája miatt kezdték ki, hiszen az ellene lefolytatott eljárást az indokolta, hogy több bejelentés is érkezett ellene, amelyek
külön-külön is indokolták a vizsgálat elrendelését. Valamennyi
bejelentő azt állította, hogy az alezredes pénzt kért tőlük kölcsön,
amit jóval a határidő lejárta után
sem fizetett vissza.
A kölcsönök nagysága információink szerint több százezer forint. Úgy tudjuk, Molnár Imre ez-

redes, bűnügyi igazgató éppen
azért kezdeményezte az osztályvezető leváltását, pontosabban
felmentését, mert a vizsgálat szerint az egyre nagyobb adósságok
miatt Kumbor meghagyása a beosztásában, jelentős kockázati tényezőt jelenthetett volna az osztály munkájával kapcsolatban.
Az alezredes munkaviszonyát
nem szüntették meg, azt ő is elismerte, hogy két nyomozói beosztást ajánlottak fel neki.
Kumbor Tibor pénteken nem
nyilatkozott lapunknak sem felmentéséről, sem jövőjével kapcsolatos elképzeléseiről, a hét végén pedig „elérhetetlen" volt.

Baleset a híd lábánál
Tehergépkocsi ütközött össze
személyautóval szombat késő
este Szegeden a Bertalan híd
lábánál.
Újszeged felől egy Mitsubishi érkezett a Bertalan híd és a Szilléri
sugárút kereszteződéséhez szombat este, ahol a kocsi piros jelzésre a belső sávban állt meg. Szintén Újszeged irányából közlekedett a kereszteződés felé egy Mer-

cedes kisteherautó a külső sávban, ám mire a lámpához ért, az
zöldre váltott. Ekkor a belső sávból a Mitsubishi hirtelen jobbról
a kisteher elé vágott. A teherautó
vezetője már nem tudta elkerülni
az ütközést, így belerohant az autóba. A személykocsi jobb első
ülésén utazó nő súlyos, míg a sofőr könnyebb sérülésekkel úszta
meg a balesetet. A kisteher sofőrje nem sérült meg.

Drágább lesz néhány kúp, injekció
A gyógyszerárak nem emelkednek jelentős
mértékben január l-jétől, jelentősebb változást február első napja hoz.
A Magyar Gyógyszerész Kamara közleménye
szerint mintegy 130, a járóbeteg-ellátás körébe tartozó, társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszer fogyasztói ára
emelkedik január l-jétől. Általában azoknak
a fájdalomcsillapítóknak és fogamzásgátlóknak az ára emelkedik, amelyek kimaradtak a
legutóbbi, nyári árdrágulásból. Például a tízes
kiszerelésű Novalgin filmtabletta ára 179 forintról 256 forintra emelkedik, s nő többek
között a Daedalon és a Daedalonetta végbélkúpok, a Septofort, Strepsils, Detralex tabletta, a Panthenol injekció és tabletta fogyasztói
ára is. A nyolcszemes, 100 milligrammos Viagra 20 ezer 200 forint helyett 21 ezer 840 forintért vihető haza szilveszter után.
A kamara megyei elnöke, Blum Ferenc véleménye szerint nagyobb változás következik
be február 1 -jén, amikor is új készítmények
kerülnek forgalomba.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) tájékoztatása szerint jövő év elejétől
302 új készítmény kerül fel a támogatott
gyógyszerek listájára. A gyógyszergyártókkal
kötött hároméves megállapodás módosítása
nyomán az eredetileg rögzített 6 százalék helyett átlagosan 3,2 százalékkal nőnek a
gyógyszerárak a következő 3 évben. Mindemellett bizonyos szerek olcsóbbak lesznek.
Leginkább a szívet és érrendszert gyógyító
készítmények választéka bővül, e körben 83
termék bevezetését tervezik.
W.A.

A beharangozott áremelés a patikákban nem hozott zsúfoltságot.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Szilveszter: mindenki
Big Brothers, sztárokkal
másképp búcsúzik

Popeyt, Bálintot és Évit szeretik legjobban a szegediek

Másképpen búcsúzik az óévtől
az egyházi méltóság, másképpen a művész és másképpen a
politikus. Ami közös bennük
az, hogy valamennyien ezer
szállal kötődnek Szegedhez.
MUNKATÁRSAINKTÓL

KULKA JÁNOS SZÍNMŰVÉSZ
- Szilveszterkor általában a barátainkkal kibérelünk egy házat, s
ott várjuk az új év beköszöntét,
de most mindannyian annyira
elfoglaltak vagyunk, hogy ezt az
idén nem sikerült megszervezni.
Egyébként ez az ünnep nem tartozik a kedvenceim közé. Idén
kisebb baráti társasággal a fővárosban szilveszterezünk.

Folytatás az 1. oldalról

A gála műsorvezetője, Tilla kiesési sorrendben, egyesével hívta fel a játékosokat a színpadra.
A legnagyobb tapsot és éljenzést
Popcy, Bálint és Évi kapta a szegediektől. A műsorvezető mindenkivel váltott néhány szót,
l\>ngó és Tara pedig dalra is fakadt a színpadon. Nekik január-

ban jelenik meg lemezük, azokból adtak elő rövid ízelítőt a közönségnek. Zsanett és Szabi
együtt énekelt, a dal kettőjük
kapcsolatáról szól. A házlakókon kívül több sztárvendég is
fellépett az este: az Animal
Cannibals, Sub Bass Monster, a
Unique, Timo és Király Linda is
színpadra lépett. Ók közreműködtek a Big Brother's Hits című

Két ünnep közt

albumon,
amely
mostanra
újabb eladási rekordot döntött
meg. A bekeretezett és névre
szóló platinalemezeket a gála
végén átnyújtották minden házlakónak és előadónak.
A rendezvény 11 órakor ért véget, a játékosok és a legkitartóbb
rajongók a Cocktailban folytatták, ahol reggelig buliztak.
TÍMÁR KRISZTA

nak rám a barátaink, együtt kóstoljuk meg az általam készített
kocsonyát, amelynek elmaradhatatlan kiegészítője a torma.
Szokás szerint másnap a feleségem főztje kerül az asztalra: malacsült és orjaleves.

ahová menni szeretnénk. így
most vélhetően nem utazunk el,
inkább itthon maradunk, s a
szilvesztert baráti társaságban
töltjük. Az időjárásnak köszönhetően kezdjük megszokni a szegedi évbúcsúztatókat.

SZÍV ERNŐ
(DARVASI LÁSZLÓ) ÍRÓ:
- Biztosan Magyarországon leszek. Lehet, hogy Szegeden, lehet,
hogy Törökszentmiklóson, s nem
lehetetlen, hogy Budapesten bukkanok majd fel. A szilveszter
egyébként nem könnyű nap: figyelni kell arra, hogy józan maradjon az ember, emlékezzék a
hazafelé vezető útra, ügyeljen az
elfogyasztott alkohol mennyiségére, s fontos, hogy mindig lássa a
fényt az alagút végén.

BARTHA LÁSZLÓ, SZEGED
ELŐZŐ POLGÁRMESTERE
- Jelenleg Ausztriában síelek a
családommal, de szinte nincs is
hó... Immáron második alkalommal töltöm az Alpokban a
szilvesztert. Igaz, tavaly polgármesterként megszakítottam a
pihenést december 31 -én és hazaautóztam, hogy üdvözölhessem a szegedieket.

GYULAY ENDRE
SZEGED-CSANÁDI
MEGYÉS PÜSPÖK
- Szilveszterkor hálaadást végzek
és vezetek majd a templomban,
ugyanúgy dolgozom, mint máskor. A vacsora sem különleges
szilveszterkor. Éjfélig a szobámban leszek magányosan, átgondolom az elkövetkező évet. Éjfélkor köszöntöm majd a házbelieket. Másnap délelőtt 10 órakor
már Békéscsabán várnak rám a
hívek.

BOTKA LÁSZLÓ SZEGEDI
POLGÁRMESTER
- Idén ünnepeljük ötesztendős
házassági évfordulónkat. Az én
választási ígéretem az volt a feleségemnek, hogy a két ünnep között jó messzire elutazunk. A
két választási kampány miatt
eddig ugyanis nem túl sok időnk
volt az ünneplésre. Betartottam
a szavam: külföldön szilveszterezünk, de, hogy hol, nem árulom el.

GREGOR JÓZSEF
OPERAÉNEKES
- Szilveszterkor is dolgozom: az
Erkel Színházban lépek fel a Denevérben, utána pedig sietek haza gárdonyi házunkba. Ott vár-

SZERI ISTVÁN,
A TISZA VOLÁN RT.
VEZÉRIGAZGATÓJA
- A tél nagyon csábító akkor, ha
hó is van, ám ebből a fehér áldásból évek óta nem jut elég oda,

PÁSZTI ÁGNES TANÁCSNOK
- Szűk, baráti körben búcsúzom
az óévtől, Budapesten. Szerény,
családias körülmények között
ünnepelünk. Az eddigi szilvesztereim többségét Szegetlen töltöttem, de most úgy alakult,
hogy a fővárosban leszek.
KUNZ PÉTER, A NOVOTEL
SZEGED IGAZGATÓJA
- Ez lesz a negyedik szilveszterem Szegeden, s mint mindig, ezúttal is dolgozom az év utolsó és
első napján egyaránt. Tehát itthon maradok, mégsem leszek
otthon. Persze az éjféli koccintás
családi körben történik, ám a jókívánságok, a köszöntés után
szólít a kötelesség, hiszen egy ünneplő vendégeknek otthont adó
négycsillagos szállodában illik,
hogy ott legyen az első ember.

Internetes információs központ Makón

A két ünnep között azért csendesebbek a napok, mint máskor.
Vásárhelyen kora reggel már nem állnak annyian a Kossuth téri
buszmegállóban, nem tömegeinek az utcán, s akik kimennek, a
hideg ellenére sem rohannak, komótosan, de felgyűrt gallérral haladnak a dolguk után. A kismamák és a kispapák buzgón sétáltatják alaposan felöltöztetett, bebugyolált gyermekeiket, akik már
megunták annyira az ajándékokat, hogy képesek az utcára menni. Nem nyafognak csak egy kicsit, de még mindig megbámulják
a város karácsonyfáját.
A megkoimsztott karácsonyfák még nem tűntek fel tömegével a
járdákon, de azért egyet kettőt már megreptettek a magas házakban élők. (Persze, hiszen a liftben vagy a lépcsőn lehurcolva az
összes tűlevelet elszórnák.)
Szemétbe, vagy mellé került az ajándékok csomagolása, a kartonjMpírok, a tévé, a videó vagya DVD doboza, a fekvő-, alvó-, pisilő babák csomagolása, s minden egyéb.
Mert az idei karácsony, a betlehemi jászollal, tévé-fézuskával
mákosgubával, szaloncukorral, pulykával már végképp elmúlt,
hogy csöndesen átadja a helyét a harsány, vidám konfettis, pezsgős; virslis szilveszternek.
B. K. A.

Villamos, új ruhában

Romaweb - nem csak romáknak
Nemzetközi támogatással országszerte harminc internetes
roma információs központ kezdi meg januártól a működését.
Csongrád megyében a makói roma önkormányzat nyerte el az
iroda üzemeltetésének jogát. A
www.romaweb.hu-n így a cigány kisebbséggel kapcsolatos
naprakész információkhoz juthat bárki.
A Nemzeti Etnikai Kisebbségi
Hivatal a Soros Phare-iroda kutatásai alapján állapította meg:
országszerte igény van a cigánysággal kapcsolatos információs
hálózatra. Ennek jegyében mintegy harminc kisebbségi iroda
számára biztosítottak informatikai eszközöket, amelyek segítségével az irodák dolgozói napra
kész információkat rögzíthetnek
az interneten. Csongrád megyében a makói kisebbségi irodán
működik majd a központ. A
www.romaweb.hu január elején
lép működésbe.
- A hivatalnál számos megyei
szervezet pályázott, közülük a
Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége nyerte el
egyedül az információs központ
működtetésének jogát - tudtuk
meg Lakatos Gyulától, a szövetség helyi elnökétől, aki egyben az
iroda vezetését is vállalta. - A
központ a makói cigány kisebbségi önkormányzat irodájában, a
közösségi ház földszintjén mű-

A makói irodában viszik majd fel az internetre a Csongrád megyei cigánysággal kapcsolatos információkat.

Fotó: Illyés Szabolcs

ködik, a tervek szerint először január hatodikán kapcsolódunk a
rendszerbe. A helyi irodák adatai
a központi, budapesti adatbázisból is elérhetőek lesznek.
A központ működéséhez a kormányzat egy NEC típusú számítógépet és színes nyomtatót biztosít, mintegy háromszázhar-

mincezer forint értékben. A számítógép segítségével minden helyi, cigánysággal kapcsolatos esemény és pályázat részletes leírása lehetővé válik, az iroda dolgozói mindennap frissíthetik a
központi adatbázis információit.
Lakatos Gyulától megtudtuk: a
projekt célja, hogy mind a cigány

kisebbségi önkormányzatokat,
mind pedig az érdeklődőket folyamatosan és napra készen tájékoztassák a kulturális, oktatási
és pályázati lehetőségekről. A
központ működését az önkormányzat is támogatja; biztosítja
a telefon- és internethasználatot.

I. sz.

Jakab Tamás kezét a szünetben műtötték meg
Üdítőital-reklám helyett korhű, sárga színű festés borítja a negyvenéves tuját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A napokban volt negyvenéves az a
Szegeden közlekedő F W típusú
villamos, amely a négy évtized
alatt mintegy kétmillió kilométert tett meg. A „tuja" az 1960-as
évek végén érkezett Szegedre Bu-

Fotó: Miskolczi

Róbert

dapestről. A jármű az 1 -es vonalon szállította az utasokat. Az eltelt évtizedek azonban nem múltak el nyomtalanul, ezért a Vivaép
Rt. szakemberei felújították, azaz
visszaállították a jármű eredeti
külsejét. A villamoson korábban
üdítőital-reklám volt látható.

Jakab Tamás színművész szombaton este a
Kamara-Tántusz színpadán baleset szenvedett a Portugál előadása közben. A bravúros orvosi beavatkozásnak köszönhetően
a szünet után folytatódhatott a produkció.
Baleset történt a szegedi színház társulatának
egyik legsikeresebb produkciója, a Portugál
szombat esti előadásán a Kamara-Tantuszban.
- Elfogyott az a pohár, amivel eddig csináltuk
az előadást, ezért a kellékesek egy másik, vékonyabb fajtát tettek az asztaba. Amikor az első felvonás vége felé rácsaptam, összetörtem

és csúnyán, mélyen, ereket is érve elvágtam
vele a kezemet - mesélte tegnap a történteket
a Csipesz szerepét játszó fakab Tamás színművész, akit az ügyeletes orvosnő rögtön bekötözött, ám továbbra is annyira vérzett, hogy
a szünetben elvitték az új klinikára. - Ömlött
a vér a kezemből, de nem is ettől ijedtem meg
legjobban, hanem attól, hogy mi lesz az előadással. Nagy szerencsém volt, hogy épp egy
régi kedves ismerősöm volt az ügyeletes sebész a klinikán, aki hívott egy érsebészt, és
együtt rögtön kezelésbe vettek. Húsz perc alatt
bravúrosan összevarrták az ereket, az idegeket

és a bőrt, így rohanhattam vissza az előadásra,
ami a pár perccel hosszabb szünet után rendben folytatódhatott. Amikor színpadra léptem, olyan nagy tapssal és szeretettel fogadott
a közönség, hogy majdnem sírva fakadtam.
A produkció többi szereplője számára is
emlékezetes maradt az este, hiszen mindannyian nagyon megijedtek, amikor látták,
hogy ömlik a vér )akab Tamás kezéből. Az
előadás nem állt le, a publikum is megdöbbenve konstatálta, hogy ezúttal nem ketchup
folyik a színpadon.
H.ZS.

•
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Sorstalanság-ügyben
adatgyűjtés indult
Mint szombati számunkban írtuk, a Nobel-díjas író regényének nyolc-kilenc széttépett példányát lelte meg egy helybéli karácsony másnapján a vásárhelyi
Ifjúsági Park melletti hirdetőtábla tövében. A törvény betűje
szerint a könyv széttépése - sajnos - nem számít bűncselekménynek. Ám tegnap megtudtuk: a lapunkban megjelent írás
nyomán Lukács János megyei
főkapitány jelentést kért a történtekről, s ezzel kapcsolatban a
vásárhelyi kapitányság adatgyűjtésbe kezdett.

Csorba Mihály alpolgármester
szombaton délután lapunkhoz
eljuttatott közleményében sajnálkozását fejezte ki a vásárhelyi
önkormányzat nevében a történtek miatt: „Önkormányzatunk
sajnálattal fogadja ezt az eseményt, ám meggyőződésünk,
hogy nincs egyébről szó, mint felesleges hangulatkeltésről, és egy
diákcsínyről. Ez az esemény nem
ront Nobel-díjas írónk regényének értékén, és azon sem, hogy
ezekben a napokban sok ezer
más diáknak a polcán épen ott
van a Sorstalanság."

Riadó a Dixie-gálán
Egy ismeretlen férfi hívta tegnap este 7 óra körül a Szegedi Nemzeti
Színház telefonszámát, majd közölte, bombát helyezett el az épületben. A Szegedi Rendőrkapitányság bevetési alosztálya rövid időn belül a helyszínre érkezett, majd miután az épületet kiürítették, megkezdték a színház átkutatását. A vizsgálat lapzártánkig nem fejeződött be.

Szilveszteri program
Szeged önkormányzata szilveszteri bulira hívja a város lakosságát.
A program 21 órakor kezdődik a Széchenyi téren. Műsorvezető:
Száraz Ferenc.

A program:
21.10-21.45: Nyers együttes koncertje
21.45-22.15: Játék
22.15-22.45: Neo Tones zenekar fellépése
22.45-22.55: Kareoke
23-23.45: V-Tech zenekar fellépése
Éjfélkor: Himnusz, újévi köszöntés
00.05-00.15: Tűzijáték, zenei aláfestéssel.
00.15-00.25: Kareoke
00.25-02.30: Utcabál zárásig, a zenét a Mc Fresh
szolgáltatja.
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Segítséget kér fiáék támadójának hazahozatalához az egyik sérült apja

Fábián József nem adja fel
Hat éve a szegedi vidámpark
akkori tulajdonosa súlyosan
megsebesített három fiatalembert. A tettes jelenleg külföldön
bujkál. Az egyik áldozat apja
máig nem tudja megemészteni,
hogy a súlyos bűncselekmény
megtorlatlan maradt és a támadót senki nem keresi.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Miniszterelnökökhöz, országgyűlési képviselőhöz, bírókhoz, ügyészekhez, rendőrökhöz, végül az Interpolhoz fordult segítségért egy szegedi férfi, akinek fiát és gyermeke két
barátját hat éve a vidámpark
akkori, multimilliomos tulajdonosa súlyosan megsebesített. Fábián József azt szeretné
elérni, hogy a külföldön bujkáló)?) támadót a bűncselekmény elévülése előtt hozzák
haza és dugják rács mögé.
A tettest, S. Ferencet egyébként az említett bűncselekmény
elkövetése után őrizetbe vették, a
bíróság letartóztatta, de három
hónap múlva szabadlábra helyezték. S., kihasználva az alkalmat, megszökött az országból,
több, egymástól független forrás
szerint Izraelben telepedett le,
ahol évek óta éttermet vezet. S.
Ferenc családja továbbra is Szegeden él.
Fábián József, az egyik súlyosan megsebesített fiatalember édesapja nem érti, hat éve
hogyan helyezhették szabadlábra a többszörösen visszaeső
S.-t, hogyan juthatott a férfi
útlevélhez, hogyan hagyhatta
el az országot. S. Ferenc egyéb-

Fábián József nem akarja, hogy a három embert, köztük fiát súlyosan megsebesítő S. Ferenc megúszsza a bűncselekményt. Egyelőre nem csak ő tárja szét a kezét az ügyben.
Fotó: Karnok Csaba
ként a bűncselekmény elkövetése után pénzt ajánlott a három sérültnek, hogy módosítsák vallomásukat, mondják
azt, nem tudják, ki vágta el a
nyakukat, fülüket egy üvegkorsóval, de ők visszautasították az egyébként nem kevés
pénzt.
Fábián meggyőződése, nem
véletlenül történtek úgy a dolgok, ahogy. Megemlítette, egyszer jelenlétében beszélt telefonon egy magas rangú rendőrtiszt a három fiú támadójával, a

hangnem pedig inkább barátinak mondható volt, „nem a
nyomozó beszélt a bűnözővel",
mondta a férfi. (Az apa által említett tiszt már nyugdíjba vonult
- a szerk.)
Fábián József az elmúlt
években mindent ekövetett,
hogy a hat éve történt bűncselekmény ne maradjon megtorolatlanul. Személyes találkozót kért a Csongrád megyei
rendőrfőkapitánytól,
levelet
írt Horn Gyula, valamint Orbán Viktor miniszterelnöknek,

tőlük remélt segítséget. A napokban egy szegedi országgyűlési képviselőt kért meg arra,
hogy fia ügyében „hozza" öszsze Medgyessy Péter kormányfővel, vagy Kovács László külügyminiszterrel, vagy az igazságügyi tárca vezetőjével, Bárándy Péterrel. Választ eddig
nem kapott.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Interpol honlapján S. Ferenc neve tegnap nem
szerepelt a körözöttek listáján.

Utcakövek és papíiképek a szegedi alkotóművész tárlatán

Megújul a 15 éve működő egyetemi kollégium

Sejben - fehéren feketén

A Károlyi-kollégium
új ruhába öltözik

Filozofikus kisplasztikákká nemesített utcakövek és különleges finomságú papírképek láthatók a legprogresszívebb szegedi alkotók között számon tartott Sejben Lajos festő- és szobrászművész Fehéren feketén című kiállításán.
- Sokat gondolkodtam a tárlat címén, végül a legegyszerűbb megoldást választottam: Fehéren feketén. Az utcakövek feketék, a
papír pedig, amit magam készítek a képeimhez, fehér. A címben
van dráma és feszültség, ráadásul utal a felhasznált anyagra is mondja Sejben Lajos, aki azt is

elárulja: a kiállításán látható valamennyi utcakő valaha használatban volt Szegeden. A Szent
István térről, a Plaza környékéről
és saját szűkebb környezetéből
gyűjtötte össze, vagy barátaitól
kapta ajándékba. - Három évvel
ezelőtt, a Szombathelyi Textiltriennáléra készítettem el a Párnakő című munkámat, ami az első
volt az utcakövek sorozatból. Az
izgatott, hogyan lehet az egyik
legpopulárisabb formát, a kockát
egészen új módon felhasználni.
Az utcakövek hat oldalából csak
egyet, az egykori járófelületet
alakítottam át, a többit meghagytam olyan puritánul nyers-

nek, amilyen természetes állapotában. Egy tucat utcakő címmel
már korábban szerettem volna
önálló kiállítást létrehozni, ami
nem született meg, de a mostani
tárlaton együtt látható ez a térplasztika- sorozatom.
Míg az egyszerre ironikus és elgondolkodtató Tágulókő, Akadálykő, Nyitott kő és a többi kisplasztika átalakított természetes
anyagból, egyszerű bazaltkőből
született, addig a papírképek
alapanyagát különleges, egyedi
technikával maga a művész készítette. Régmúlt idők napsugara, Csongrádi nyár, Mirabeli képeslapok - olvashatjuk a címeket

a finom, sejtelmes, modern,
mégis archaikus
hangulatot
árasztó papírképek alatt, ame- Betiltották a mikrohullámú sütő használatát Szeged legnagyobb
lyek közül kitűnik egy komo- kollégiumában. Ennek az elavult hálózat az oka. Az egykori
rabb, fekete-fehér alkotás. - Az a Délép-munkásszálló 1987 óta kollégium, azóta kétszer volt résztragédia, ami 2001. szeptember fölújítás, mostanában viszont sok minden megváltozik.
11-én az Egyesült Államokban »
történt, a legkeményebb szívű Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton lévő tízemeletes és az előtte álló
embereket is mélyen megrázta. kis kockaépületben összesen 260 szobában nyolcszáz diák lakik, akik
Engem annyira foglalkoztatott, - akár pizsamában - sok mindent megvehetnek „saját" boltjukban, a
hogy egy szeptemberi naptárlap zenészeknek pedig külön gyakorlószoba jár.
felhasználásával készítettem egy
Az épülettel egykorú, negyvenéves fürdőszobákat jelenleg alapítvákompozíciót az áldozatok emlé- nyi támogatással újítják föl.
kére. Szerepel rajta a munkáiA hosszú, sötét folyosón két srác a fürdőből kilépve csoszog papucsmon gyakran felbukkanó sajátos ban szobája felé.
motívum, egy hatalmas komp- A kollégiumban a közös fürdőszobákat a legnehezebb megszokni
resszor lábszelepe is, ami olyan, - mondja az elsős Gábor. - Lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de mégis
mint egy célkereszt, de önmagá- komoly: a néhány zuhanyozó és vécé felújítása után minden sokkal
ba visszatérő jelnek, sajátos kele- jobb lett az egész házban.
ti motívumnak is lehet tekinteni
A Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány tizenkétmillió forintot adott
- mutatja a képet Sejben Lajos, a közös vizesblokkok fölújítására, négymillió forintot pedig a kollégiaki az elmúlt években alkotásai- um biztosított. Az alapítvány pénzén vettek új számítógépeket és
val sorra nyerte a rangos elisme- „rendbe hozták" a konditermet.
réseket. Legutóbb a Magyar FesLakatos Mihály, a kollégium igazgatója elmondta, hogy még ki keltők Társasága A hajó című kiállí- lene cserélni az összes nyílászárót, mert egy kiadós zivatar több szotásán a Magyar Alkotóművészek bát is eláztat.
Országos Egyesületének (MAOE)
Egyébként minden szobában van internetkapcsolat. A számítógédíját vehette át. A napokban érpek használata jelentősen terheli az elavult elektromos vezetékeket,
kezett a legújabb sikerről szóló
de a kollégium vezetése végül nem a komputerek, hanem a mikrohulhíradás: Petőfi születésének 180.
lámú sütők használatát tiltotta meg. Ezt a döntést az indokolta, hogy
évfordulójára az Országos Petőfi
ha sokan egy időben melegítették vacsorájukat, azt már nem „viselte
Sándor Társaság, a MAOE és a
el" a biztosíték.
kiskőrösi önkormányzat Petőfi a
A kollégium a beruházás egy részét bevételeiből fedezi, például búképzőművészetben címmel ortort
venni vagy festeni akkor tudnak, ha „jó volt" a nyári szezon,
szágos képzőművészeti pályázatot hirdetett, amelyen a szegedi ugyanis a diákszálló fizetóvendégeket is fogad.
- Tavaly fölvettük a kapcsolatot turisztikai közvetítő cégekkel, ezért
alkotó Júliához című művész-könyve ezüst érmet szer- idén ötven százalékkal több vendéget tudtunk fogadni - mondja Lazett. A díjat Szilveszter napján a katos Mihály. - A bevételből a tanulószobába új bútorokat vásárolPetőfi Irodalmi Múzeum kisgalé- tunk. Az alacsonyabb komfortfokozatú közös hálótermek árai kedveriájában nyíló kiállításon adják zőek. Nyáron egy ágy néhány száz forintba kerül, tizenkét elegáns
át. - Petőfi vágyakozásteli szerel- vendégszobába és hat nagyobb, közös hálóterembe pedig egész évben
mi állapotról szóló Júliához című érkeznek turisták.
MOLNÁR B. IMRE
versét dolgoztam fel. A' saját készítésű, lírai absztrakt papírlapjaimat kihajtogatható gyermekkönyvvé ragasztottam össze,
amit a gyermekkorunkból ismerős betűs gumibélyegzővel körbebélyegeztem. Akárhogy fordítjuk Japánban rendezték meg a 33. nemzetközi gyermekrajzversenyt, mea könyvecskét, a szeret - nem lyen a szegedi Múzsa Alapfokú Művészeti Iskola festészet tanszakászeret hezitálása olvasható ki be- nak növendékei szép sikereket értek el. Majdanics Bernadett (7 éves)
kiemelt aranyérmet, Tóth Horgosi Dániel (7 éves) aranyérmet, Borlőle.
széki Anikó (12 éves) aranyérmet kapott vegyes technikával készült
képeire, mindannyian Simon Edit tanárnő diákjai.
HOLLÓS! ZSOLT
Fotó: Karnok Csaba

Múzsások sikere

Sejben Lajos, a Juhász Gyula Művelődési Központban megrendezett kiállításán.
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Az idősebb Posta hívta a társulathoz

Elvesztek az ecser-dónátosok reményei

Jogerősen mutattak fityiszt
A felszámolás alatt álló cserebökényi Ecser-Dónát Szövetkezet tagjai bírósághoz fordultak,
mert úgv vélték, ők is jogosultak
a vagyonnevesítés szabályai szerint a külső üzletrészek után
járó juttatásra, ami összesen
több mint százmillió forintot
tett ki. A jogerős ítélet szerint
azonban követelésüknek nincs
alapja.
A nagy múltú Szentes környéki
Termál Szövetkezet, mely a vidéken a legnagyobb taglétszámmal
és a legnagyobb földterülettel
rendelkezett, a rendszerváltás
idején, az anyagi nehézségek közepette csak úgy tudta felvenni a
továbbéléshez szükséges hitelt a
Kereskedelmi és Hitelbanktól,
hogy szétvált. Négy részre oszlott. A Termál szétválása után
létrejött három gazdasági társaság esetében a jogosultak megkapták a külső üzletrészekről
szóló igazolásokat, valamint a
juttatásokat. Ám a megyei bíróság megállapítása szerint - egyedül az egyik utód, az Ecser-Dónát Szövetkezet esetében - kiválás történt, így a létrejött új társaság új típusú szövetkezetnek
számít, tagjai kiesnek a vagyonnevesítésre jogosultak köréből.
A tagok közül százan jelentek
meg júniusban a szövetkezet cserebökényi irodájában, s próbálták igazukat - mármint, hogy
nekik is jár a külső üzletrészek
értéke - elfogadtatni Molnár István felszámolóbiztossal, valamint Móra lózsef megbízott szövetkezeti vezetővel, aki korábban
elnöke volt a társaságnak. A gyűlésen elhangzottak szerint „jogszerűtlen módon" kerültek aláírások az alapítást igazoló ívekre,
erre említett akkor példát Bődi
Szilveszterné és Lukács Imre. A
megszólított vezetők viszont arra emlékeztették a cserebökényi

A taxis Bartók Gyurinak - akivel jó barátságot tart fenn - csak
névrokona Bartók Lajos, akit a csongrádiak többsége autószerelőként tisztel, vagy a Csongrádi Színtársulat jeles tagjaként.
Nemrég, Adácson kitüntették.

Százötven szövetkezeti tag a külső üzletrészek utáni jussát követelte - hiába.
gazdákat, hogy az összegyűlt plénum nem kompetens már dönteni e kérdésben. A szövetkezetben tíz esztendeje nem tartottak
közgyűlést, melyet a tagok is öszszehívhattak volna. A régóta húzódó tisztázatlan és megoldatlan
szituációban néhányan bírósághoz fordultak, annak reményében, hogy követelésük elismertetése a többiek számára is eredményt hoz. A külső üzletrészek
után járó összes vagyon, melyre
a volt tagok igényt tartottak volna, több, mint százmillió forint.
Elsőfokon a szentesi városi, másodfokon a Csongrád Megyei Bíróság utasította el keresetüket,
az utóbbi ítélet már jogerős.
A százötven szövetkezeti tag
keresete arra hivatkozott, hogy a
korábbi Termál Szövetkezet négy
részre oszlása az ő esetükben is
szétválásnak minősül, és a létre-

jött új társaság nem új típusú
szövetkezet, tehát beleesik a vagyonnevesítés körébe. A felperesek elsősorban tanúkkal kívánták bizonyítani igazukat. A bírói
indokolás azonban arról szólt,
hogy a jog szigorú értelmezése
szerint egyértelműen kiválásról
van szó, melyet ennyi idő után
vitatni nem lehet, a cégbírósági
bejegyzés alaposságát megkérdőjelezni szintén nem lehet.
A felperesek a jogerős bírói ítélet után még egy jogorvoslati lehetőséggel élhettek volna: felülvizsgálati kérelmet adhattak volna be a Legfelsőbb Bírósághoz. A
cserebökényi gazdák azonban
úgy döntöttek, Pestre már nem
mennek pereskedni.
Az alperes képviseletében Móra (ózsef, aki a vitatott jogi aktus
idején vezető szerepet töltött be a
szövetkezet élén, úgy nyilatko-

Fotó: Tésik

Karácsonyi dallamok

Erdei Madár énekel
a Cocktailban

Az est két kiváló szólistája, Dér Krisztina énekművész és Ianuj Anna
blockflöteművész az éneklő angyalok és furulyázó pásztorok egy-egy
küldöttének tűnhetett. A két félidő műsora ugyanazon rend szerint
alakult: egy nagy, oratórikus műből néhány tétel kiemelése után concerto következett, majd egy vonószenekari darab. Első művekként a
mindig élményszerű Händel Messiásának, majd Esterházy Pál Harmoniae caelestis című hosszú zenefolyamának négyes csokrokba válogatott tételeit hallottuk. Dér Krisztina sallangmentes egyszerűséggel énekelt ezekben a számokban; a dallam, a tiszta hangzás vezette.
Magától értetődő természetességgel formált érzékeny zenei fordulatokat és ritmikus lendületű részeket egyaránt.
A két versenymű különböző alakjait mutatta meg a barokk korban
rendkívül változatos concerto műfajnak. Az első közülük egy kamaraconcerto volt Alessandro Scarlattitól, amelyben a furulyához mindössze két hegedű társult a csembaló és cselló kíséretével, fanuj Anna
technikailag perfekt, zeneileg meggyőző, és előadásmódban, színpadi
jelenlétben is különleges szólóját sajnos néha kicsit elfedték a muzsikustársak. Gyönyörű szép volt a furulya és a hegedű duettje, amely
egy teljes tételét adta ennek az élvezetes zeneiségű műnek.
A Vivaldi Tél mindenki számára ismerős zenéje ezúttal hegedű helyett furulyán szólalt meg. Annak ellenére, hogy ez a darab köztudomásúan zenekari concerto, kevésbé volt zavaró a halk hangú - mint a
karmester műsorközlői minőségéhen hangsúlyozta: „édes szavú" (faluto dolce) - hangszer és a zenekar „erőbeli" különbsége. A stílust remekül birtokló szólista gyönyörködtetően szabad, finom megoldásai,
jeges hangszínei és viharzó gesztusai mellett a zenekar is szépen és
„tüzesen" kísért ebben a fázós zenében.
A vonószenekari müvek között elsőként egy lendületes Vivaldi-szimfóniát játszott el a Musica Parlante, majd a záró szám az elmaradhatatlan Karácsonyi concerto volt Corellitől. A zenekar különösen a lendületes tételekben csillogtatta meg tudását, ízes ritmusainak egyöntetű mozgása a karmestert is dicséri.
ILLÉS M Á R I A

St. Martin koncertje
életben is elismert előadó legújabb best of lemeze - amelyen
az elmúlt tíz évből származó válogatás mellett 3 új dal is szerepel - nemrégiben jelent meg, s
máris nagy siker.

Szegeden, a Cocktail Dance
Clubban szilveszterezik szentesi menyasszonyával, Boros
Edittel Erdei „Madár" Zsolt.
Az Universum félnehézsúlyú
veretlen kisvilágbajnoka, a
sportbarátok
körében
igen
kedvelt Erdei Zsolt az év utolsó éjszakáján kötetlen beszél-

Az járt a fejemben, amikor nemrégiben a „Kolombuc tojásá"-ban (Karinthy Frigyes népszínmű-paródiájában) láttam, hogy ez az ember,
akinek szolid polgári foglalkozása van, hogyan kerül az amatőr színészek bohém világába? A Csongrádi Színtársulat 1998-ban alakult újjá, akkor még ő kívülről nézte, mi történik ebben a kisvárosban.
- Színházi élet? - Én csak 1999-ben találkoztam Pista bácsival (azaz: idősebb Posta István nyugalmazott tanár úrral) feleségem érettségi
találkozóján, ahol eléggé melankolikus hangulat volt - mondja Bartók Lajos -. Nekem viszont vidám az alaptermészetem. Bedobtam
hát magam: elmondtam egy-két vicces verset, kedvderítő dolgokkal
traktáltam a társaságot. Erre azt mondja az „öreg" nekem: „Lajoskám
gyere, várunk! Színészhiány van." Nem kellett kétszer hívni. Mentem. Azért megkérdeztem az asszonytól: „nem haragszol?" Mire ő:
„nagyon jó, legalább nem a borklubba jársz".
S mi volt előtte? Sorolja: 1968-ban részt vett a Ki mit tud?-on. Később a Petőfi- meg az Ady-szavalóversenyeken nyert. Az irodalmat
szerette és szereti ma is. Szabad ideje egy részét olvasással töltötte.
Színészeket utánozott, gugyerákozott meg énekelt. Vagyis környezetét szórakoztatta, kéretlenül is. A színtársulatot jó csapatnak tartja,
ezért könnyen megragadt közöttük.
A színjátszás Bartók Lajos számára azért mindössze időigényes
hobbi, kenyérkereső foglalkozása ennél sokkal prózaibb. Balesetéig
vállalkozó autószerelő volt, majd rokkantnyugdíjas lett, mert a gerince és a keresztcsontja súlyosan megsérült, máig fájdalomcsillapítókon él. Úgy hogy szakmáját (technikusi vizsgát is tett) csak szűk körben gyakorolja, barátok, testvérek kocsiijait „gyógyítgatja". Csak
könnyebb munkákkal bíbelődik. Mindössze ötvenkét éves. Egészségének egy részét a szerencsétlen pillanatban elveszítette ugyan, de jókedvét, humorát és vidámságát nem.
Amikor a Heves megyei Adácson - az ott rendezett országos amatőr
színjátszó fesztiválon - nemrégiben átvette a legjobb férfialakításért
járó díjat, melyet a Kolombuc tojásában a Galiléji Mózsi megformálásáért kapott a zsűritől, illetve a hevesi művelődési irodától a különdíjat, azt hitte: álmodik.
Miként hatott ez a váratlanul érkezett díj ? Válasza ez volt:
- Nagyon örültem neki! Velem együtt mások is, mert vagy három
éve járunk Adácsra, sok az ismerős. Alig győztem fogadni a gratulálókat. Az elismerés különben, s ez nem szerénység, a mi kis csongrádi
csapatunk sikere. Nélkülük mi lennék én?
BÁLINT GYULA GYÖRGY

BLAHÓ GABRIELLA

Bunyós, ha bulizik

A Meszlcnyi László vezette Musica Parlante Kamarazenekar a
Tisza Szállóban rendezett bérletes koncertjén különleges karácsonyi hangulatú programmal kedveskedett közönségének, amely
népszerű, szinte slágerdarabok mellett ritkán hallható csemegéket
is tartalmazott.

Attila

zott lapunknak: rendkívül sajnálja, hogy a tagok munkájának
értéke ilyen módon kárba veszett. Ugyanakkor emlékeztetett
arra, hogy a jogszabályok értelmezése nem adja meg a szövetkezetnek a lehetőséget, hogy a
volt tagok igényeit teljesítse.
A követelők közül néhányan köztük Boros Ernő - felkeresték
Farkas Sándor országgyűlési képviselőt is panaszukkal. Farkas
három hete levélben fordult a
földművelésügyi miniszterhez,
melyben kifejtette, hogy indokoltnak tartja a külső üzletrészek után járó juttatások kifizetését, s kérte a minisztert, hogy
járjon el ebben az ügyben. Papírforma szerint legkésőbb tizennégy nap múlva kellett volna választ kapnia, azonban ez eddig
nem érkezett meg.

Meszlényi László és a Musica Variante koncertje

A sokak által kedvelt, népszerű
szaxofonművész St. Martin és
zenekara ad koncertet ma este 7
órától a Szegedi Nemzeti Színházban.
• A nemzetközi könnvűzenei

Bartók: autószerelő
és színjátszó

getésre várja a sportrajongókat, sőt még egy-két dalt eléneklésére is vállalkozik. A
bulihangulatról rajta kívül a
szegedi
kötődésű
Joshiva
együttes gondoskodik, de lesz
topless és sztriptízshow is. A
belépőkkel
mobiltelefonokat
és egész éves VIP belépőket lehet nyerni.

Bartók Lajos: A tapsnál is jobban örültem az adácsi kitüntetésnek, amit Galiléji Mózsiért kaptam...

Fotó: Bálint

Gyula

György

Községháza, bérlakások, raktárak, futópálya

Deszki milliók és az iparűzési adó
Negyven
építési
telket
értékesített
2002-ben a deszki önkormányzat, s nyárra
tervezik 15 bérlakás átadását. A szegedi
körzet egyik legdinamikusabban fejlődő települése iránt külföldi befektetők is érdeklődnek - tudtuk meg Simicz József polgármestertől.

sportcsarnok eszközeinek tárolására, valamint a kerékpáros turizmus elősegítése
érdekében raktárépületet és kerékpártárolót építettek, s „bicikligarázzsal" gazdagodott az óvoda és a szerb iskola is.

Négy éve már, hogy rossz emlékű a deszkieknek a január elsejei dátum. Ugyanis
1999. legelső napjával szűnt meg az a
hatalmas iparűzési adóbevétel, amivel a
Mol Rt. gazdagította ezt a települést.
Akkoriban úgy tűnt, a bőség évei után,
I14 nem is hét, de néhány szűk esztendő
köszönt a falura, ám Deszk fejlődése azt
mutatja, fölösleges volt a múlt század
végén annyira aggódni.

A szabadidőparkban salakos futópályán
gyakorolhatnak már az atlétika barátai,
megújult a régi sportcentrum is, míg
Csillag István gazdasági miniszter egy 15
családnak otthont adó bérház alapkövét
rakta le Deszken. Ehhez a beruházáshoz
a falu 95 millió forintos állami támogatást kapott, saját erejéből pedig 10 milliót biztosít a deszki önkormányzat. A vállakózás iránt óriási érdeklődés mutatkozott a településen. A tervek szerint, ha
minden az elhatározottak szerint valósul
meg, 2003. nyarán már be is költözhetnek a lakók.

Kerékpáros turizmus
- Településünk fejlődése töretlen, s tavaly is számos új létesítménnyel gazdagodtunk - szólt falujuk 2002-es teljesítményéről'Simicz József. A polgármestertől megtudtuk, felújították a községházát,
aminek irodáit - egy rámpának köszönhetően - ma már a mozgássérültek is akadálymentesen kereshetik fel. A községi

Megújuló sportcsarnok

Vonzó a település
Simicz József szólt arról is, hogy Deszk
változatlanul vonzó településnek számít a
szegedi körzetben, sokan szeretnének ebben a faluban letelepedni. 2002-ben 40

telket értékesítettek, 30 építési engedélyt
adtak ki, s a mesterek már emelik is az új
házak falait. A betelepüléseknek köszönhetően Deszk azon kevés község közé tartozik, ahol nő a lakosság száma 2003-ban a falu lélekszáma elérheti a
3300-at.

Befektetők kerestetnek
- Községünk további fejlődését segítheti,
hogy úgy hazai, mind külföldi befektetők érdeklődnek a deszki beruházási lehetőségek
iránt. Jelenleg három vállalkozói csoporttól
kaptunk ajánlatot. Egyikük százszemélyes
gondozóházat építene, a másik száz főt foglalkoztató összeszerelő üzemben biztosítana munkát a deszkieknek és a környékbelieknek, míg a harmadik egy nagykereskedelmi célokat szolgáló raktárközpont kialakítását szeretné - mondta el Simicz József.
Deszk polgármestere a 2003. évi terveket
említve kiemelte: már a nyáron elkezdődhet
a szennyvízelvezető hálózat kiépítése, s elkészül Deszk új rendezési terve is, amiben
kijelölik, hol alakíthatnak ki újabb, közel
száz építési telket az otthonteremtők számára.
BÁTYI Z O L T Á N

SZOMBAT,
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Kell-e újabb valóságshowí

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. Elveszett tárgyaikat
kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

KABELTEVE
Tóth I. sok szegedi diáktársával
együtt szeretné, ha olasz nyelvű
csatorna adását is lehetne fogni a
kábeltévén. Rajki Annamária, a
Matáv Kábeltelevízió marketingigazgatója tudatta szerkesztőségünkkel, hogy a januári csatornakiosztás már megtörtént. Ebben nem szerepel olasz adó, de a
második félévben igyekeznek a
nézők ezen igényét is kielégíteni.

Béla téren lakók nem tudnak
parkolni a házuk közelében,
mert az üzletek dolgozói, a vásárlók elfoglalják a parkolóhelyeket.

MAROSTŐ
A marostői kiskertesek nevében
telefonált olvasónk a 437-397-es
telefonról. Az ott lakó kiskerttulajdonosok szeretnék, ha mielőbb megoldódna a közvilágítás,
mivel reggel zseblámpával kell
menniük a buszmegállóhoz.

EGÉSZSÉGÜGY
P G. szerint jó lenne, ha az egészségügyi dolgozók mindegyike úgy
tekintene a betegekre, mintha saját hozzátartozójuk lenne. Olvasónk szerint a nővérek nem mindegyike hivatástudatból vállalta ezt
a nemes és nehéz munkát.

PARKOLÁS
K. F. kifogásolja, hogy a Bartók

PANNON G S M
aíí é l v o n a l .

MÁKDARÁLÁS
D. F.-né szerint jó lenne, ha volna
olyan üzlet Szegeden, ahol bárki
ledarálhatná a mákot, diót. Régebben volt ilyenre lehetőség, és most
sincs mindenkinek pénze a drága
darálók megvásárlására.
BALOGH JÚLIA
BOGA BALAZS
grafikus, festőművész:
szakács:
- Ne legyenek újabb valóság- - Nem szeretném, ha újból len- :
show-k! Nem néztem rendszere- i nének valóságshow-k. A legna- I
sen ezeket a műsorokat, de amit gyobb baj az ezekkel a műsorokláttam, az nem tetszett. Ezek az kal, hogy a fiatalok ezekből vá- :
adások csupán arra voltak jók, lasztanak példaképet maguknak,
hogy amíg mentek, nem kellett utánozzák a szereplőket. Közben
valódi műsorokat csinálni. Min- meg elfeledkeznek arról, hogy
denkinek megvan a saját élete. van saját életük, ami nem váltó- ;
Mi jó van abban, hogy kukkolom zik meg azért, mert úgy viselkedvalakinek a mindennapjait?
nek, mint Györgyi vagy Évi.

SOMFAI ISTVÁN
egyetemista:
- A valóságshow-knak egyetlen
szerepük volt: a nézettségnövelés.
Semmilyen normális, valós tartalmuk nem volt. A lakók nagyon
sokszor unatkoztak. Úgyhogy ebben a formában szerintem ne legyenek. Azt meg elég nehezen tudom elképzelni, hogy egy „intellektuális" valóságshow-t csináljanak. Arra nincs igény.

SÜVEGES BALAZS
gimnazista:
- Nem nagyon néztem ezeket a
műsorokat, mert idegesített a
primitívségük. Szerintem nem
volt abban semmi szórakoztató,
hogy emberek összezárva, gyermeteg feladatokat oldanak meg,
üvöltöznek egymással. Szóval
szerintem ne legyenek ilyen műsorok, de tudomáson szerint januárban újraindulnak. Sajnos.

H0R0SZK0P

P0STAB0NTAS

Cigánykérdés, más

Mára kérdeztük:

Kell-e újabb
valóságshow?

Következő

kérdésünk:

Otthon
szilveszterezik-e?
IGEN

•

Küldje el válaszét a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa szerint

NEM
történik.

06/30/30-30-921
MEGJÖTTÜNK
SZEGED

Sipos Hajnalka Krisztina és Fehérvári István

FERENCZI SZABOLCS

(Szeged).

December 27., 11 óra 8 perc, 2560 g. Sz.:
Hajdú Ildikó és Ferenczi Gábor (Tiszasziget).

DOBRONOKY VIKTOR
Országh Gyöngyvér és Dobronoky Dániel

BÓNUS MARCELL

(Budapest).

December 27., 14 óra 10 perc, 3150 g. Sz.:
dr. Lehoczki Anett és Bónus György (Orosháza).

TÓTH REGINA
December 27., 23 óra 25 perc, 3300 g. Sz.:
Ábrahám Edit és Tóth Gábor (Szeged).

NYÁRI MILÁN
December 28., 1 óra 15 perc, 3720 g. Sz.:
Tóth Katalin és Nyári Róbert (Szeged).

December 28., 17 óra 37 perc, 3380 g. Sz.:

MOLNÁR BÁLINT
December 28., 13 óra 42 perc, 3710 g. Sz.:
Szűcs Ildikó és Molnár Tibor (Szeged).

FEHÉRVÁRI KRISZTIÁN
ISTVÁN

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

idegeskedjen apró dolgokon!

Szabadidejét használja pihenésre, töltődjön
fel energiával! Ha barátai hívják, menjen el,
ne maradjon a négy fal között!
iBIKA: Teljesen
mas,

váratlanul

új találkozásra

izgal-

számíthat,

amely nagyon mély barátságot vagy őszinte
szerelmet tartogat. Csillaga olyan új helyzeteket teremt, amelyekkel érdemes élnie.
H K R E K : Szívesebben

vesz

részt

f egy jó falusi disznótoron, mint egy
füstös szilveszteri rendezvényen. Mégis érdemes elfogadnia a meghívásokat, mert talán Itt találkozhat azzal a testi-lelki jó baráttal, akit keres.
^ ^

RÁK: Ha összejövetelt tervez otthonában, kötelességének kell te-

kintenie, hogy Időt és pénzt fordítson környezetének csinosítására! Legyen szó akár
egy névnap, akár a szilveszter megünnepléséről.
1 O R O S Z L Á N : Meglehetősen

sok

* ^ i i d ő t és energiát fordít arra, hogy
kapcsolatait ápolja, illetve felelevenítse.
Még arra is vállalkozik, hogy vidékre vagy
külföldre utazzon. Rég látott ismerősei szívesen fogadják.

HARGITAI LAJOS,
. S Z Ű Z : Két ünnep között látogassa

NYUGALMAZOTT PEDAGÓGUS

KOLOZSVÁRI ÁDÁM

fészek, a megszokott ízek mindig gyermek-

December 28., 13 óra 40 perc, 3080 g Sz.:
Selmeczi Emília és Kolozsvári István (Makó).

OLÁH NÓRA
December 29., 6 óra 10 perc, 3220 g. Sz.:
Pásztor Edit és Oláh István (Hódmezővásárhely).
MAKÓ

BERTA KRISZTIÁN
December 28., 13 óra 30 perc, 3400 g. Sz.:
Juhász Edit és Berta Zoltán (Apátfalva).

FÖLDESI ÁRON
December 28., 14 óra 10 perc, 3700 g. Sz.:
Fazekas Gizella ás Földesi Csaba (Makó).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.

lelték, addig nem, míg én meg nem nézem. Kénytelen voltam elmenni, s az egyiket nyomban kizavartam az ágyból, mert csak szimulált, de a másiknál
azonnal intézkedtem, hogy orvoshoz kerüljön (pár
órával később az orvos nem tudott volna rajta segíteni).
Télen a cigány gyermekek közül többen nem jöttek iskolába, mert ruházatuk nem volt, s hogy ne
veszítsenek évet, én jártam ki tanítani. Egy érdekes
dolog: járt az iskolába két kislány, két testvér a cigányság legalsóbb fajtájából, úgynevezett oláh cigány család tagjai voltak. Cigányos öltözetben jártak, de minden tekintetben példamutatóak voltak,
így hát mintaképül állítottam őket az osztály elé.
Mikor családlátogatáskor felkerestem hajlékukat,
én magam is nagyon elcsodálkoztam. Kis házikóban az a tisztaság, rend, ami fogadott, engem is nagyon meglepett. Hát ilyen is akadt.
Soha nem különböztettem meg a gyermekeket
származásuk miatt. Mindannyian Isten teremtményei, gyermekei vagyunk, tehát minden emberi
lény testvérünk. Ne hovatartozásuk, hanem tevékenységük szerint kezeljük és ítéljük meg embertársainkat. A bűnös egyformán bűnhődjön bárki legyen is az. Csalódás engem is ért, bizalmammal
csúnyán visszaéltek, ilyenkor az ember levonja a
tanulságot.
De meggyőződésem, hogy szeretettel, neveléssel,
jó példával és jóindulattal sokat el lehet érni és sok
embert meg lehet változtatni.

^ ^ f m e g a szüleit, ha teheti! A családi

December 28., 8 óra 52 perc, 3110 g. Sz.:

BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

A televízióban közölt cigánykérdéssel kapcsolatos
vitához szeretnék hozzászólni. Valamikor Abonyban olyan iskolában tanítottam, amely a helység
szélén lévő cigánytelephez közel állt és így tanítványaim nagyobbik része cigány gyermek volt. Szokásom szerint a tanév első napján lemértem tanítványaim álló-, ülőmagasságát és testsúlyát. Ezt negyedévenként megismételve figyeltem növedékeim
fejlődését. Osztályomban az ülésrend a következő
volt: az első padban ültek a gyengén halló és látó tanulók, majd ülőmagasság szerint ültek padonként
8-10-en, aszerint, hogy mennyi volt az osztály létszáma, általában 60-80 fő. Az iskolánkban régimódi beépített padok voltak. Kivétel nem volt cigány
és nem cigány tanuló között. Ezt a tanulók egészen
természetesnek vették és a szülők közül sem volt
soha senkinek kifogása ez ellen. Naponta tartottam tisztasági vizsgálatot. Kiváló, nagyon szigorú,
erélyes orvosunk volt, aki hatóságilag nyomban intézkedett, hogy aki tetves volt, annak kopaszra nyíratta a haját és leborotváltatta a szőrzetét legyen az
akár nő, vagy férfi.
Az osztályt egy nagy családnak tekintettük, ahol
mindenki egyenlő volt. Névsor szerint naponta
más és más tanítványom otthonát kerestem fel és
részletes felmérést készítettem minden családról, a
felmerülő problémákat igyekeztem megoldani, ha
szükséges volt a hatóság segítségével is. A szülők
ezen kapcsolattartást annyira megszokták, hogy
például egyik alkalommal tanítás végén két szülő is
állt az iskola kapujában, hogy jöjjek el, mert beteg a
gyermekük. Azt mondtam, vigyék orvoshoz, azt fe-

: KOS: Vegye könnyedén a gondokat,
^Llne

VASÁRHELY

KARÁCSONYI PETRA
December 28., 2 óra 30 perc, 3720 g. Sz.:
Gyulai Szilvia és Karácsonyi Jenő (Szeged).

szemszögből

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.
s.o.s.

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.

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

Miért hallgatnak az illetékesek ?
Az Olvasói rovatban több írás je :
lent meg a készülő új drogtörvényről. Magam is leírom véleményem egy részét, még pedig
olyan oldalról megközelítve,
hogy miért hallgattak, hallgatnak az illetékesek. Ezért úgy gondolom, hogy a törvény előkészítését mindenképpen szóvá teszem.
Akkor csapjunk bele a közepébe. A kábítószer megjelenése és
elterjedése hazánkban elsősorban a fiatalkorúakat érinti, ezért
kikerülhetetlen, hogy az iskolákat kihagyjuk. Biztos vagyok
benne, hogy a megyénkben már
valamennyi középszintű iskolában találkoztak a kábítószer
problémáival. Vajon miért hallgatnak az iskolák igazgatói, tanárai? Az egyik ismerősöm erre
azt mondta, hogy hogy azért,
mert a szocialista kormány
megvásárolta őket „kilóra" és
örülnek, hogy ha jövőre megkapják a megemelt bérüket, túlóra pótlékaikat.
Következő, akit illetékesnek
tartok az a magyar állami rendőrség. Kíváncsi lennék rá, hogy
csak a megyénkben milyen bűnügyi statisztikák vannak a droggal kapcsolatban. Mit jelent ma
Csongrád megyében a droggal
összefüggő szervezett bűnözés?
Az utóbbi 10 évben mennyi ügyről van tudomásuk, bejelentésük
és mennyi a felderített, s mennyi
a felderítetlen ügyek száma? Va-

jon hány drogdíler ül büntetés-végrehajtási
intézményekben? Mi a tendencia a drogfogyasztással a nagyvárosokban
(Szeged, Szentes, Makó, Csongrád, Hódmezővásárhely) és a
községekben? A rendőrség komolyan foglalkozik a drogmegelőzéssel, pl. a DADA-program.
Milyen nagyságrendben és milyen hatékonysággal? Egyáltalán
mérhető-e az eredmény? Tisztában vagyok vele, hogy a rendőrség nem foglalhat állást politikai
kérdésekben, nem is ezt várom.
Kérdéseimre, ha választ kapok,
az már jól mutatja a jelenlegi állapotot.
Következő, akit illetékesnek
tartok az a magyar egészségügy!
Tessék mondani tisztelt illetékesek, mennyibe kerül ma Magyarországon egy súlyos drogfüggő
gyógyítása, rehabilitációja? Kíváncsi lennék rá csak a megyénkben hány drogfüggőt (már
akiről tudnak) tartanak nyilván?
Vajon haltak-e meg kábítószer
túladagolásban?
Egészségügyi
szempontból vajon mi a jobb:
egy kis kábítószer nem nagyon
árt, vagy az a jobb, ha egyáltalán
nem kábítószereznek?
Kíváncsi lennék rá, hogy a kábítószer fogyasztása milyen maradandó károsodást okoz az emberi szervezetben? Vajon hány
terhességet kellett megszakítani
kábítószer-fogyasztás miatt? Vajon sok olyan csecsemő szüle-

korát idézik. Lesz bőven beszélnivalójuk, s

tett, akiknek születési rendellenessége az anya drogfogyasztásának „köszönhető"?
Következő, akit illetékesnek
tartok az ifjúságvédelem. Vajon
hány fiatal, ígéretes életpálya
tört ketté kábítószer-fogyasztás
miatt? Vajon hány család ment
tönkre, vált nincstelenné a kábítószer-fogyasztásának köszönhetően? Van-e az önkormányzatoknak az ifjúságvédelemre kidolgozott koncepciója, konkrét programja? ]ó lenne tudni, hogy az
összes illetékes között van-e
együttműködés? Ha van mit
tesznek? Jó lenne tudni, hogy a
megyénkben az általános, középés felsőfokú oktatási intézményekben van-e drogmegelőzési
program? Elegendő-e? Hatékony-e? Ha nem, miért nem?
Nagyon fontos illetékesek a megyénkből származó országgyűlési
képviselők. Ok azok, akik szavaznak. Vajon mire szavaztak,
szavaznak?
Tudom, hogy nagyon sok kérdést feltettem az illetékeseknek.
Úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül, aki kíváncsi a hiteles, pontos válaszokra. Nagyon
remélem, hogy lesznek olyan illetékesek, akik kérdezni és válaszolni is mernek. És akkor ki fog
derülni, hogy a drog jelenléte milyen bonyolult társadalmi probléma.
BUCSÁNY1 LÁSZLÓ,
CSONGRÁD

ön kellemesen kikapcsolódhat.
A~A

M É R L E G : A szerencse kezére ját-

W W I s z i k , egy véletlen folytán nagyon
előnyös ajánlathoz jut. Használja ki! Nem
szereti a nyüzsgő, személytelen összejöveteleket.
SKORPIÓ: Befolyásos emberekkel
^ / I k e r ü l kapcsolatba. Karrierje felfelé
ível, és ami még fontosabb, ön megtanulja,
miként lehet leghatékonyabban dolgozni.
Munkabírását egy disznóvágás alkalmával
is bemutathatja.
¿ s , NYILAS: Anyagi és érzelmi ügyekI ben is boldogító fejleményekre számíthat. Kényeztesse magátvitalitást fokozó
tevékenységekkel.

Szépítkezzen,

ússzon,

szaunázzon! Izgalmas szerelmes este várja.
x É T * ; BAK: Növelje műveltségét, olvasZ Z k I son, ezzel Is hozzájárul ahhoz, hogy
fejleszti személyiségét és a karakterét! Figyeljen nagyon az egészségére, mert semmi
sincs olyan fontos, mint az.
V I Z O N T O : Gond

lehet

a

fizikai

erőnlétével, ezért érdemesebb beállni egy energiatakarékosabb üzemmódra.
A meditációs módszerek sokat segíthetnek
lelkiállapota helyreállításában. A szokásosnál is jobb kedélyű.
g s HALAK: Bevásárlás közben renge* ^ l t e g új ismeretséget köthet különösebb erőfeszítés nélkül. Egészen furcsa emberekkel Is kapcsolatot teremthet. Szokásával ellentétben nem veti meg a zajos, vidám
társaságot sem.
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Mi történt a nagyvilágban 2002-ben?
A kizárólag Magyarország történelmével foglalkozó könyvekbe is bekerülnek olyan idei események, amelyek a világhíradók vezető hírei voltak, például hazánk további kilenc országgal együtt az EU tagja lesz,
vagy Kertész Imrének ítélték
oda az irodalmi Nobel-díjat. A
világ sajnos az idén sem nyugodhatott meg, a terrorcselekmények folytatódtak, emiatt az
öbölháború után újabb háború
kezdődhet a térségben: az USA
egyedül vagy szövetségeseivel
bármelyik pillanatban megtámadhatja Irakot. De több száz
ártatlan áldozatot követelt az
izraeli-palesztin
konfliktus.
Mamutcégek tűntek el egyik
pillanatról a másikra a világ
gazdasági térképéről, először
rendezték meg a Föld-csúcsot,
de volt orosz-amerikai, oroszkínai és amerikai-kínai csúcs
is. Carter felkereste Fidel Castrót, Milosevics a hágai bíróság
előtt mindent tagad és 101 éves
korában meghalt a brit anyakirálynő. Az év elején számos
európai országban a hivatalos
fizetőeszköz az euró.

nök kihirdette a Palesztin Hatóság alaptörvényét.
28.: A NATO és Oroszország
csúcstalálkozóján aláírták az új
együttműködést meghirdető Római Nyilatkozatot és a NATO-Oroszország Tanács működésének céljait és szabályait rögzítő okmányokat.

Június

Január
1.: Mexikó, Szíria, Bulgária,
Kamerun és Guinea a Biztonsági
Tanács nem állandó tagja lett
kétéves időtartamra.
- Hat hónapra Spanyolország
vette át az Európai Unió soros elnökségét. Ugyanezen a napon
bevezették az eurót.
2.: Megérkeztek Kabulba az afganisztáni nemzetközi biztonság-elösegítő erő első katonái.
10.: George W Bush amerikai
elnök vizsgálatot rendelt el az
Enron energia-nagykereskedelmi
óriásvállalat 2001. decemberben
bejelentett csődje nyomán.
13-17.: Csu Zsung-csi személyében egy évtized után először
járt hivatalos látogatáson Indiában kínai kormányfő.
15.: Az Európai Parlament az ír
fíat Coxot, a liberális demokraták
pártcsoportjának vezetőjét választotta elnökévé.
16.: Nicosiában Gláfkosz Kleridesz, Ciprus görög elnöke és
Rauf Denktas, a török közösség
vezetője az ENSZ közvetítésével
negyedszázada először közvetlen
tárgyalásokon egyeztetett a sziget megosztottságának megszüntetéséről.
23.: Pakisztánban elrabolták
Dániel Pearl amerikai újságírót,
akit február 21-én meggyilkoltak. A bűntettet megszervező

Ahmed Omar Szajed sejket július 15-én halálra ítélték.
29.: George W. Bush amerikai
elnök az unió helyzetéről mondott beszédében Észak-Koreát,
Iránt és Irakot „a gonoszság tengelyének" nevezte a világban.

Február
2.: A volt olasz királyi család
Genfben élő tagjai hűségnyilatkozatot tettek az Olasz Köztársaság alkotmánya mellett, így lehetővé vált visszatérésük hazájukba.
4.: A szerbiai parlament elfogadta a vajdasági autonóm hatáskörök visszaszolgáltatásáról
szóló törvénycsomagot.
4.: Igor Ivanov orosz külügyminiszter személyében először
járt magas rangú moszkvai politikus Afganisztánban a szovjet
csapatok 1989-es kivonulása
óta.
12.: A hágai Nemzetközi Törvényszéken megkezdődött Slobodan Milosevic volt jugoszláv államfő pere.

17.: Szaúd-Arábia béketervet
dolgozott ki Izrael és az arab államok közötti kapcsolatok normalizálására.
17-22.: George W. Bush amerikai elnök ázsiai körútján felkereste Japánt, Dél-Koreát és Kínát.
28.: Kofi Annán ENSZ-főtitkár
személyében először beszélt a világszervezet vezetője a német
parlamentben.
28.: Brüsszelben megtartotta
ünnepélyes alakuló ülését az Európa jövőjével foglalkozó konvent, amelynek feladata, hogy
előkészítse a kibővülő unió következő, nagyobb szabású reformjait.

Március
4.: A pristinai törvényhozás Ibrahim Rugova politikust választotta meg Koszovó elnökévé.
6.: A Vatikán engedélyezte a
hívőknek, hogy egy korty bort is
magukhoz vegyenek áldozáskor.
12.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a Közel-Kelettel foglalkozó

határozatában először használta
a „palesztin állam" kifejezést, s
első ízben említette különálló országként Izraelt és Palesztinát.
14.: Belgrádban aláírták a megállapodást a jugoszláv államszövetség jövőjéről, amelyet a montenegrói, a szerbiai és a jugoszláv
parlament is elfogadott. A közös
állam neve Szerbia és Montenegró lesz.
15-16.: Az Európai Unió barcelonai csúcsértekezletén első ízben vettek részt egy munkaülésen a tagjelölt országok vezetői.
21-22.: Ötvennyolc állam- és
kormányfő részvételével rendezték meg a mexikói Monterreyben a szegénység leküzdésének
kérdésével foglalkozó ENSZcsúcsértekezletet.
24.: Az idei Oscar-díj kiosztásán négy-négy díjat kapott az Egy
csodálatos elme és a Gyűrűk
Ura: a Gyűrű Szövetsége című
film, de a legjobb film és rendezés díját az előbbi alkotás nyerte
el.
29.: Az izraeli kormány egy,

huszonegy áldozatot követelő
merénylet után ellenségnek nyilvánította lasszer Arafat palesztin
vezetőt, tankokkal záratta körül
Rámalláhban főhadiszállását.
30.: Százegy éves korában
Windsorban elhunyt Erzsébet
brit anyakirályné.

Április
4.: Hivatalos tűzszüneti megállapodást írt alá az angolai kormány és az ellene harcoló UNITA felkelőszervezet.
10-11.: A jugoszláv parlament
mindkét háza elfogadta a hágai
Nemzetközi Törvényszékkel való együttműködést szabályozó
törvényt.
14.: Xanana Gusmao, a függetlenségi harc vezetője győzött a
függetlenségét tavaly elnyerő Kelet-Timor első elnökválasztásán.
17.: Az al-Kaida magára vállalta a szeptember 11-i amerikai
merényleteket.
18.: Visszatért hazájába Muhammad Záhir sah, Afganisztán
huszonkilenc éve római száműzetésében élő volt uralkodója.
24.: Bosznia-Hercegovina az
Európa Tanács 44. tagja lett.
27.: Hivatalos látogatást tett
az Egyesült Államokban Hu
Csin-tao kínai alelnök.
29.: A strasbourgi Emberi lógók Európai Bírósága megtagadta
a kegyes halál jogát egy gyógyíthatatlan izomsorvadásban szenvedő brit asszonytól, aki május
12-én elhunyt.

Május

Február 12-én a hágai Nemzetközi Törvényszéken megkezdődött Szlobodan Milosevics volt jugoszláv államfő pere.

8-10.: New Yorkban rendezték
meg a gyermekek helyzetével és
jogaival foglalkozó világtalálkozót.
9.: Jacques Chirac nyerte a
franciaországi elnökválasztást.
12-17.: limmy Carter személyében először látogatott (már
nem hivatalban lévő] amerikai
elnök Kubába az 1959-es forradalom óta.
15-26.: Az 55. cannes-i nemzetközi filmfesztivál fődíját Román Polanski A zongorista című
alkotása nyerte, a rövidfilmek
között Mészáros Péter Eső után
című alkotása győzött.
22-26.: II. János Pál pápa
Azerbajdzsánba és Bulgáriába látogatott.
23-26.: Első alkalommal tett
hivatalos látogatást Oroszországban George W. Bush amerikai elnök, aki Vlagyimir Putyin
orosz elnökkel fegyverzetkorlátozási megállapodást írt alá.
28.: Jasszer Arafat palesztin el-

6.: Szentpéterváron tárgyalt
Vlagyimir Putyin orosz és Csiang
Cö-min kínai államfő a „sanghaji hatok" csúcstalálkozója előtt.
7-én ugyanott a két ország, valamint Kazahsztán, Tádzsikisz- *
tán, Kirgizisztán és Üzbegisztán
vezetői létrehozták a Sanghaji
Együttműködési Szervezet intézményi hátterét.
11-19.: Az afganisztáni a törzsi elöljárók huszonöt év után
összeülő hagyományos gyűlése
Hamid Karzait, az ideiglenes
kormány vezetőjét választotta
meg államfővé.
13.: Hatályát vesztette az
Egyesült. Államok és Oroszország közti, az átfogó rakétavédelmi rendszerek megteremtését
tiltó 1972. évi ABM-szerződés.
1-15.: Képviselőházi választást tartottak Csehországban. A
kormányt Vladimír Spidla, a
Cseh Szociáldemokrata Párt
(CSSDj elnöke alakította meg július 15-én.
21.-július 10.: Az orosz törvényhozás alsóháza, az állami
duma, majd a szenátus is elfogadta a földtörvény tervezetét,
amely 1917 óta először tenné lehetővé a termőföld magántulajdonát.
21-22.: Sevillában találkoztak
az EU állam- és kormányfői.
Augusztus 26.-szeptember 4.:
A dél-afrikai Johannesburgban
rendezték meg az úgynevezett
Föld-csúcsot. Minden idők legnagyobb
ENSZ-tanácskozásán
nyilatkozatot fogadtak el a fenntartható fejlődésről.
24.: George W. Bush elnök az
Egyesült Államok új közel-keleti
politikáját vázoló beszédében
olyan „ideiglenes palesztin állam" megteremtésére tett javaslatot, amelynek határait annak
létrejötte után tisztáznák.
25.: A WorldCom, a második
legnagyobb amerikai távolsági
távközlési és adatforgalmi szolgáltató az amerikai gazdaság legnagyobb csődjét jelentette be.
26-27.: Oroszország a G8 teljes jogú tagja lett.
27. Kubában az új alkotmányban rögzítették, hogy a szocializmus megmásíthatatlan.

Július
1.: A chilei legfelsőbb bíróság
bizonyítékok hiányában lezárta a
többrendbeli gyilkossággal és
emberrablással vádolt Augusto
Pinochet egykori diktátor elleni
eljárást.
- Hat hónapra Dánia vette át
Spanyolországtól az Európai
Unió soros elnökségét.
- Hágában megkezdte munkáját a Nemzetközi Büntetőbíróság
(ICC), amelynek feladata, hogy
kivizsgálja a népirtás, az emberiség elleni és háborús bűntetteket.
8-9.: Megszűnt az Afrikai Egységszervezet, helyébe az Európai
Uniót mintának tekintő Afrikai
Unió lépett.
15.: A 71 éves Abdul Kalamot
választották meg India 12. elnökévé.
16.: Az ír Köztársasági Hadsereg hivatalos nyilatkozatban kért
bocsánatot azoknak az északír
polgári áldozatoknak a hozzátartozóitól, akik fegyveres akciói során vesztették életüket.
Július 23.: II. János Pál pápa
amerikai körűtián Kanadában,
Guatemalában és Mexikóban
járt.
26.: Az amerikai képviselőház
megszavazta a terrorizmus elleni védelem céljából felállítandó
belbiztonsági minisztérium létrehozását, élére Tom Ridge,
Bush elnök bizalmi embere került.
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Mi történt a nagyvilágban 2002-ben?
Augusztus
2: A török parlament reformcsomagot fogadott el, amely eltörölte a halálbüntetést és elismerte a kurdok kulturális jogait.
5.: II. János Pál pápa a bűnbocsánat új lehetőségét teremtette
meg a hívőknek az isteni könyörület vasárnapjának bevezetésével.
16.: Holtan találták bagdadi
otthonában a világ egyik legkeresettebb terroristáját, Abu Nidalt,
aki állítólag öngyilkos lett, de elképzelhető, hogy az iraki titkosszolgálat végzett vele.
16-19.: Kilencedszer látogatott Lengyelországba II. János Pál
pápa.
20.: Az Európai Bizottság hivatalosan is piacgazdaságnak ismerte el Oroszországot.

Szeptember
10.: New Yorkban megkezdődött az ENSZ-közgyűlés 57.
ülésszaka, amelyen Svájc a világszervezet 190., Kelet-Timor 191.
tagja lett.
17.: Észak-Koreába látogatott
Koidzumi Dzsunicsiro japán kormányfő.
20-21.: Parlamenti választásokat tartottak Szlovákiában. Az
ismét Mikulás Dzurinda vezetésével megalakuló kormány november 14-én kapott bizalmat a
parlamentben.
22.: A németországi parlamenti választásokon igen kis többséggel győzött a kormányzó Német
Szociáldemokrata
Párt
(SPD) és Szövetség 90/Zöldek
koalíciója, október 22-én a parlament ismét Gerhard Schrödert
választotta kancellárrá.
23-25.: Koppenhágában rendezték meg a negyedik Európa-Ázsia csúcsértekezletet a tizenöt EU-tagállam és tíz ázsiai
ország vezetőinek részvételével.
24.: Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése feltételhez kötve javasolta fugoszlávia felvételi
kérelmének jóváhagyását. Eszerint Jugoszlávia a föderatív alkotmány elfogadása után válhat a
szervezet teljes jogú tagjává.

Október
2-22.: Washington környékén
tíz áldozattal végzett egy orvlövész. A rendőrség 24-én letartóztatta a sorozatgyilkosság elkövetésével gyanúsított fohri Allén
Mohammed háborús veteránt és
mostohafiát, a jamaicai állampolgárságú, 17 éves John Lee
Malvót.
5.: Bosznia-Hercegovinában a
nacionalista pártok erősödését
hozták az általános választások.
7—11.: Kertész Imre az irodalmi, Sydney Brenner és fohn E.
Sulston brit, valamint H. Róbert
Horvitz amerikai kutató kapta az
orvostudományi, az amerikai
Raymond Davis és a japán Kosiba Maszatosi, valamint az amerikai Riccardo Giacconi a fizikai,
lohn B. Fenn amerikai, Tanaka
Koicsi japán és Kürt Wiithrich
svájci tudós a kémiai, az amerikai-izraeli állampolgárságú Dániel Kahneman és az amerikai
Vernon L. Smith a közgazdaság-tudományi
Nobel-díjat.
limmy Carter volt amerikai elnök kapta a Nobel-békedíjat.
12.: Bali szigetén 190 áldozattal járó merényletet követett el
az al-Kaida iszlám terrorszervezet, az áldozatok többsége külföldi turista volt.
15.: Irakban népszavazáson
100 százalékos részvétel mellett,
100 százalékos támogatással
újabb hét évre megerősítették államelnöki tisztségében Szaddam
Huszeint.
19.: Az írek többsége népszavazáson igent mondott az Európai Unió bővítéséhez és az intézményrendszer reformjához nélkülözhetetlen, 2001-ben aláírt
nizzai szerződésre, amelyet így
az EU összes tagállama ratifikált.
20.: A Milo Djukanovic elnök
vezette Európai Montenegróért
nevű szövetség győzött a rendkívüli parlamenti választásokon.

December 7-én a svéd akadémia nagytermében mondott beszédet a Nobel-díjas Kertész Imre.
22-28.: Csiang Cö-min kínai
államfő az Egyesült Államokba
látogatott és részt vett az Ázsiai
és Csendes-óceáni Gazdasági
Együttműködés |APEC| mexikói
csúcsértekezletén.
23.: Moszkvában egy musical-elöadáson 50 csecsen fegyveres túszul ejtett több mint 700
embert. 26-án az orosz biztonsági erők gázt vetettek be a túszejtők ellen és visszafoglalták az
épületet. Az akcióban az összes
terrorista és 129 túsz vesztette
életét.
24-25.: Brüsszelben az Európai Tanács, az EU állam- és kormányfőinek testülete hivatalosan is felkészültnek nyilvánította a csatlakozásra tíz tagjelöltet
(Ciprus, Csehország, Észtország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia), a döntést november 20-án jóváhagyta az Európai Parlament. (A csatlakozási
szerződést előreláthatólag 2003.
április 16-án írják alá Athénban.)
November 18-án az EU külügyminiszterei 2004. május l-jét javasolták a jelöltek felvételi időpontjául.
27.: A baloldali Luiz Inácio Lula da Silvát választották Brazília
új elnökévé.
30.: Izraelben a kormány munkapárti tagjainak kilépésével a
kormánykoalíció
elvesztette
többségét a parlamentben. November 5-én rendkívüli választásokat írtak ki 2003. január
28-ra.

5.: Az amerikai félidős kongresszusi választások eredményeként a republikánusok fél évszázad után ismét többséget szereztek a szenátusban és a képviselőházban, republikánus az elnök,
George W. Bush is.
7.: A Spanyolországba ékelt,
brit fennhatóság alatt álló Gibraltár népszavazáson elvetette a
szuverenitást Spanyolország és
Nagy-Britannia között megosztó
tervet.
8.: Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1441. számú határozata előírta Irak lefegyverzését. Bagdad-

nak be kell engednie az ENSZ ellenőreit, akik 2003. február 21-ig
tájékoztatják
vizsgálódásuk
eredményéről a testületet. Irak
november 13-án feltétel nélkül
elfogadta a határozatot. Az első
ENSZ-ellenőrök
november
25-én érkeztek Bagdadba. A december 8-i határidőre elkészült,
az iraki fegyverkezési programról
szóló dokumentumban Bagdad
hivatalosan kijelentette: nem
rendelkezik tömegpusztító fegyverekkel.
8-14.: Pekingben a Kínai Kommunista Párt XVI. kongresszu-

sán szinte teljesen kicserélődött,
megfiatalodott a párt vezetése.
Az új főtitkár 15-én az 59 éves
Hu Csin-taó lett.
11.: Brüsszelben rendezték az
EU és Oroszország csúcstalálkozóját.
11.: Az ENSZ béketervet terjesztett elő az Európai Unióhoz
csatlakozni szándékozó, s 1974
óta megosztott Ciprus újraegyesítésére. A többek között területi
alkut kínáló javaslatot a ciprusi
görögök és törökök is elfogadták
tárgyalási alapnak.
13.: A jugoszláv szövetségi parlament felsőháza hét évvel a
megállapodás aláírása (1995. november 21.) után ratifikálta a
daytoni békeegyezményt.
14.: Az olasz állani történetében első ízben mondott beszédet a római katolikus egyház vezetője, II. János Pál pápa
a római törvényhozás épületében.
17.: Franciaországban megalakult a jobboldali egységpárt, a
Népi Mozgalom Unió (UMP).
19.: Spanyolország északnyugati partjai közelében kettétört
és elsüllyedt a Prestige nevű tartályhajó, amelyből 10 ezer tonna
olaj ömlött az Atlanti-óceánba, a
világ legnagyobb ilyen jellegű
környezeti katasztrófáját okozva.
23.: Az október 10-i választás
után megalakult pakisztáni parlament ülésén beiktatták Mir Zafarulla Hán Dzsamáli kormányfőt, ezzel véget ért a három éve
bevezetett katonai kormányzás.
21.: Jeruzsálemben öngyilkos
merényletet követett el egy palesztin, amelyben 12 ember
vesztette életét. 2000 szeptembere, a második intifáda kezdete
óta az izraeli-palesztin összecsapásokban 2732-en vesztették
életüket, ebből 2004 palesztin és
678 izraeli.
21-22.: Prágában rendezték a
NATO csúcstalálkozóját, amelyen hét kelet-európai országot Bulgária, Észtország, Lettország,
Litvánia, Románia, Szlovákia,
Szlovénia - hívtak meg, hogy
kezdjenek tárgyalásokat a NATO-hoz való csatlakozásról.
22.: Szentpéterváron találkozott a NATO keleti bővítéséről
határozó NATO-csúcs után Vlagyimir Putyin orosz és George W.
Bush amerikai elnök.
24.: Ausztriában az előrehozott parlamenti választásokat a
konzervatív Osztrák Néppárt
(ÖVP) nyerte meg. 26-án az addigi kancellár, Wolfgang Schüssel, az ÖVP vezetője kapott kormányalakítási megbízást.

December
1.: Janez Drnovsek kormányfő
nyerte meg a szlovéniai elnökválasztást.
1-4.: Vlagyimir Putyin orosz államfő Kínába, majd Indiába látogatott.
2.: A tanzániai Arushában kilenc év polgárháború után tűzszünetet kötött a burundi kormány az ellenzéki fegyveres
mozgalmakkal.
5.: Oslóban a Sri Lanka-i kormány és a tamil lázadók megállapodtak a szövetségi állam létrehozásában.
5.: Horvátország a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA) nyolcadik
tagállam lett.
7.: A spanyol Pedro Almodóvar
Beszélj hozzá című filmje kapta
az Európai Filmakadémia díját,
az „európai Oscart". Az év felfedezettjének járó Fassbinder-díjat
Pálfi György Hukkle című alkotása nyerte el.
8.: Szerbiában megismételték
a köztársasági elnökválasztást,
amely az előző, szeptember
29-én és október 13-án megtartott elnökválasztáshoz hasonlóan érvénytelen lett, mert a részvételi arány nem érte el az 50
százalékot.
9.: Csődbe jutott a világ második legnagyobb légitársasága, az
amerikai United Airlines.
12.: II. János Pál szerint az Úr
azért nem mutatkozik, mert kiábrándult az emberiségből.
13.: Az EU kritikát fogalmazott meg a kedvezménytörvénynyel kapcsolatban.
15.: Az amerikai elnök felhatalmazta a CLA-t, hogy adott
esetben végezzen mintegy kéttucat terroristával.
17.: Egyre súlyosabb a belpolitikai és a gazdasági válság a világ
ötödik legnagyobb olajexportőr
országában, Venezuelában a harmadik hete kirobban sztrájkhullám miatt.
19.: New Yorkban bemutatták
a tavaly lerombolt Világkereskedelmi Központ „újjáépítési" terveit.
22.:
Észak-Korea
nyíltan
szembeszállva a nemzetközi
szervezetekkel,
folytatja
az
atomfegyver kifejlesztését.
23: Kiszivárgott hírek szerint
az Egyesült Államok, az Európai
Unió, Oroszország és az ENSZ
újabb rendezési tervet készít elő
a Közel-Keleten.
25.: A pápa karácsonyi üzenetében a békére szólított fel.
AZ MTI SAJTÓADATBANK
ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA
OLÁH ZOLTÁN

November
1.: Egy amerikai szövetségi bíróság helyben hagyta a Microsoft
szoftvergyártó cég és az igazságügyi minisztérium 2001 novemberi megállapodását, így a monopolhelyzetével való visszaéléssel
vádolt Microsoft elkerülte a feldarabolást.
3.: Törökországban a mérsékelt iszlám irányultságú Igazság
és Haladás (AK) Párt nyerte meg
az előrehozott választást.

Október 26.: Túszejtő csecsen fegyveres nők a testiikre erősített robbanószerrel ülnek holtan a moszkvai kultúrpalotában.

•
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• NÉMETORSZÁGBA keresünk gyermekszerető fiatal
házaspárt gyermekfelügyeletre ós autószerelésre, 0630/455-9729. (21341014)

kínál

Autó
Bérlemény
Bútor

• SZEGEDI kft keres gépészmérnököt tervezési és
irányítási leiadatokhoz Jelentkezés
fizetési igény
megjelölésével
"Gépészmérnök 021138947" jeligére
a Sajtóházba (21240618)

Egyéb
Elíktronikí, muuakl cikkek

Építőanyag
Gép,

szerszám

Hagyaték

• SZOBAFESTŐ MÁZOLÓ
szakmunkásokat
keresünk
szegedi munkavégzésre, január 2 kezdéssel. 06-309873-626, Szeged. (21341222)

Haszonállat
Háztartási

gép

Játék
Könyv

• SZÁLLODA szobaaszszonyt
keres.
"Sürgős
21341105" jeligére a Sajtóházba. (21341105)

Közlemény
Magánház
Régiségek

• ÉLELMISZERBOLTBA
szakképzett, gyakorlott eladókat (elveszünk Tel.: 0630-9554-315,
Szeged
(21139842)

Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetités

T E L E F O N O S

Üdülő, hétvégi ház
• ÁTÍRATÁS leggyorsabban. biztosltáskötés 7.3017.00-ig. Madách 24/B, 62425-043 "Körgyűrű" (Szeged) (21139465)

Üzlethelyiség

• AUTOMATIZÁLÁSSAL
foglalkozó szegedi kft keres
villanyszerelót
Jelentkezés
tlzetésí igény megjelölésével
Automatizálás 021138949"
jeligére
a
Sajtóházba.
(212406361

• CITROEN Jumpy 2.0 Hdi.
fehér. 0 km-es, légkondicionálóval, sötétített ablakokkal, számlára, hitelátvállalással is autószalonból átadó
06-20-535-13-50(21341213)

• GÉPIPARI kisvállalkozás
keres adminisztrátort sokrétű
feladatkörrel
Jelentkezés
fizetési
igény
megjelölésével
"Adminisztrátor
021240639" jeligére a Sajtóházba. (21240639)

• EREDETISEG VIZSGÁ
LAT, Intermobil, Szeged.
Rákóczi tér, 62/541-410
(20936663)

• NEMZETKÖZI fuvarozó
cég többéves gyakorlattal,
nemzetközi, esetleg ADR
vizsgával rendelkező megbízható gépkocsivezetőt keres 7,5 tonnás gépjárműre
Kézzel irott önéletrajzokal
•Európa 2003 021240845"
jeligére
a
Sajtóházba
(21240845)
• NYELVTUDÁSSAL rendelkező nöi recepcióst és
gyakorlattal rendelkező szakácsot keresünk. Szilveszterre kisegítő felszolgálókat
felveszünk. Hotel Orchidea
Balástya Tel.: 62/278-272
(21341135)

• X RENT Autókölcsönző
személyautó, kisbusz 0630/445-6000,
Szeged.
(21037170)

...a legolcsóbb

Indítás!!

H I R D E T É S F E L V É T E L :

• SUZUKI Swift 95-ös fehér, riasztó, kp.-i zár, Sony
Hifi + 6 hangszóró, B and S
sport kipufogó, 15' Rover
alufelni + 4 db nyári gumi +
4 db téli gumi + 13' gyári
acél felni gumikkal. Szervizkönyves folyamatos szervizzel. friss műszaki, zöldkártya, vonóhorog. Irányár:
950 ezer Ft, hitel megoldható. Érd.: 06-30/24967-11, Szeged (21341028)

6

(üzenetrögzítő

• MOBILTELEFON, SonyEricsson T200-as, új, pannonos, garanciás, (digitális
fényképező csatlakoztatható) sürgősen, áron alul
eladó. (Uj ára: 37.000 Ft).
Most 30.000 Ft. Egész nap
hívható: 06-20/441-51-12.
(21341200)

T E R IIA KOTTA

Csempecentrum

M&9K

S z e g e d , l i é r k e r l ii. 1 2 9 . jj
Tel.:

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR s
DEPÓ,
0724 Szeged,
Bakay N. u. .">2.
Tel.: 62/467-647

• ANTIK bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása. azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(20936472)

JANUÁR 4-ÉN, 5-ÉN

• FEHÉR, szép, újszerű
üzleti berendezés fiókos kiszolgáló puli. vitrin, polcrendszer, kedvező áron.
62-431-556,
Szeged.
(21341239)

^

i

az Ingyenesen hívható
ZÖLD számon tehetik meg.

k á z g o t o r l

06-80/821-821

CSŰZDVEk

S z o m b a t o n k é n t a 466-847-es f ő v o n a l o n .

62/439-025

ZOMKO
Kereskedelmi Kft.
SZERSZÁMOK ÉS GÉPEK
AKCIÓS Á R A K O N ! ! !
6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32.

Nyitva: H.-P.: 8-17. Tel.: 62/542-950

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
R É G I S É G E K vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés 62/315-322.
06-30-9558-979. Szeged.
(20936911)

KG. VÁSÁRHELY ARANYÁGBAN. ÉRD: ELŐJEGYEZNI 06-30/2494-615.

• 12 db 8 hetes malac eladó. Érd.: Makó, Szikszai u.
12.
Tel:
62/215-830.
(21341171)
• KETTŐ db 180 kg körüli
hízó eladó hasítva Is. DomaSZék 62-266-130. (21240910)
• SZILVESZTERRE malacok eladók. Tel.: 62-416015, Szeged. (21341201)

í
Lgge

/vtvánne

^

Boldog születésnapot

^

Háztartási gép

• RÉGISÉGEK rézből, habüst, 40 l-es rézüst, tarhonyarosta. ágyúhüvely, virágnak, szobornak koloniál állvány Vásárhely, Petőfi 17.
(21341203)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehel romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30/383-7116,
Szeged. (20936494)
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IP'

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV GARANCIÁ-

Játék

VAL! SZEGED: 62/485-774.

80. születésnapja és névnapja alkalmából
sok boldogságot kíván:
Felesége, leányai, fia, menye, vejei, unokamenye,
unokaveje, unokái és dédunokái.

j í r

Közlemény

irodájának nyitva tartása
2003. január 01-tői az alábbiak szerint változik:
hétfő

7.45-16.45

kedd

7.45-15.15

szerda

7.45-16.45

csütörtök

7.45-15.15

péntek

7.45-12.15

Kérjük Önöket, hogy a fenti időpontokban

JtjjSü»

szíveskedjenek befáradni ügyeik elintézése céljából.

18. s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

sok b o l d o g s á g o t és az é l e t b e n

V

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

Telefon: 425-555

EURmVOLÁN
488-488 TAXI m-m

Ön a

szegedi

Utazzon
kedvezményesen

EURO

csak 1 4 5

tel

Postabank Rt
11998006-06289010-10000001

|

Ft/km

444-888

20

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
CN
szállítása
1
SZEGED:
62/499-994,
60/450-430
18

10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!

VOLÁN

TAXIVAL

építéséhez

is hozzájárul

Tanfolyam

• INTENZÍV g é p í r ó t a n f o lyamok. 20/370-2087, Szabopress, Szeged. (20936946)

• CSABA 11. 13. alatt épülő
társasházban lakások, garázsok eladók. Érd.: 06-3094-59-187.
(Szeged)
(21341180)• ELADÓ Szeged. József
A. sgt.—i, panorámás sárgatégla sarokház társasház
építésre vagy felújításra,
esetleg kiadó. Tel.: 62-478656. (21341247)
• SZEGED, Ösz u. 43. sz.
és Tavasz u. 5. sz. alatt
épüló társasházakban lakások - garázsok szerkezetkészen vagy kulcsrakészen eladók. Erste Bank által lakáscélú állami támogatások és kamattámogatotl
hitelek igénybe vehetők.
Tel.: 30/9537-287. (20936985)
21

1 9 ! Társközvetítés
• CRONOS TÁRSKÖZVE
TÍTÉS korhatár nélkül,
diszkréten Vásárhely, Tel:
62/241-022, 30/326-41-28.
(21240590)

rovatokban javasoljuk
ax I R Á N Y Á R
feltűntetését.

Üdülő, hétvégi ház

• SZIKSÓSFÜRDŐN dupla
üdülőtelek sürgősen eladó
1.6 M Ft. 06-30-2050-559.
(21341224)
Az

apró-

hirdetések
tartalmáért

• NEM csak a húszéveseké
a világ! Társközvetltö Klub korhatár
nélkül.
Szeged,
Szent-Györgyi Albert u. 2.
62-430-814 (20936740)
A x Ingatlan i i a Jármű

Téglaépítésü lakás

a kiadó

nem

vállal
felelősséget!

ts Ms

,pvc

icsgumv

üzlethelyiség

mim»»«

üzlethelyiség és iroda
céljára alkalmas
helyiségek

KIADÓK,
esetleg eladók.
Érdeklődni:

« 2 / 4 2 2 - 8 8 « ,

0 « - 3 0 / » 3 8 2 - 7 0 0

sok sikert k í v á n n a k :
A p a , Anya, A n i t a , D á n i e l , v a l a m i n t
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (SZEGED) ÜNNEPI NYITVA TARTASA

DECEMBER 30. 8.00-18.00 VIDÉKEN: 8.00-16.00 • DECEMBER 31. 8.00-13.00
JANUÁR 1 . ZÁRVA • JANUÁR 2. 8.00-18.00

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

j j

• j j t a p p ^ c i

Volt ruhagyár területén
különböző méretű raktárak,

Értesítjük Önöket, hogy

fc^

£

2 2

| a N y i n k ó és az Ifi család

SUTI SZILVESZTERNEK

UM~Í

• REDŐNY, RELUXA,
szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló
TÉLI
AKCIÓ Csongrád megyében. 62-401-318, 06-30271-9697. (20936369)

a Szegedi Hőszolgáltató Kft. ügyfélszolgálati

3 éve ragyogsz nekünk, * ^ ^ ^ H
mint csillag az égen.
^^^^
Az kívánjuk, hogy e csillag fénye
mindörökké égjen!
Boldog születésnapot kíván anya,
apa, nagyszüleid és keresztszüleid

GABRIELLÁNAK

Könyv

TISZTELT F0GYASZT0NK!

HHH^

NYINKÓ

„Soha ne bánd, Édesapánk,
hogy nuilnak az évek,
Helyébe gyermekeid, s majd unokáid lépnek.
Életedre áldás szálljon, J ó szívedre nyugalom.
Legyél nagyon boldog, ezen a szép napon."

• HOMOKSZÓRÁS korrózióvédelemmel.
festéssel.
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (21240561)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged, 62315-322. (20936909)

.j f t r / s / r y

SZÜLETÉSNAPOT

Szolgáltatás

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelenlés: 06-20/3356-114, Szeged. (20936804)

Miklós
Fannikának!

Ágnes Nénit
mjr
95. születésnapján sok /
szeretettel köszönti
'
a család minden tagja

Régiségek

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye Tel.: 06
30/9457 577, 06 62/333
9 9 9 . SZÁSZ PÉTER.
(20936391)

<lm

10

Szeged, Teréz u. 42.

(20936599)

14

yzigetelöüvegek
Hő-, fény-, hangvédelem

• RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b, 10-17
Óráig. (13904077)

• "HÉLIA" Műszaki Bizományi azonnali készpénzfizetéssel vásárol korszerű,
tiszta, megkímélt porszívókat, mosóautomatákat, villanyvarrógépeket. grillsütőket, mikrosütöket, villanytűzhelyeket.
gáztűzhelyeket,
villanyfütötesteket,
villanybojlereket. gázkonvektorokat, 220 V-os villanymotorokat.
szerszámgépeket,
vízszivattyúkat,
hegesztőtrafókat, légkompresszorokai, darálógépeket, fűrészgépeket, fűnyírókat, rotátorokat. permetezőgépeket,
kertépítési, berendezési cikkeket, televíziókat, videókat,
kamerákat, hifiket, rádióerősítőket, rádiósmagnókat,
turisztikai, szabadidő cikkeket, lakberendezési kiegészítőket! „Hélia" Szeged,
Rókusi krt. 9. (hétfőtől
péntekig 8-12, 14-17-ig).
Telefontájékoztatás: 62/481646. 20/460-71-32. (21240747)

13

• Ú J ! Réz (kilincsek,
karnisok, küszöbök stb.) alkatrészek bevezető áron!
Csongrádi sgt. 54., 13-18ig Tel.: 06-30/271-9697.
REDŐNY MINTABOLT 06
62/489 603 (20936382)

Magánház

16

(21341094)

12

• TOLLTISZTÍTÁS, paplan, párnakészltés. Szeged, Algyői út 27. Tel.: 62/470041. (20835063)

állatmenhely

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek. Károlyi!
06-62-216-324,
30/3837116, Szeged. (20936489)

Gratulálunk
Gsanádpalotán

is)

• FONYÓDON 60 nm-es
családi ház teljesen felújítva
olcsón eladó. 06-30-2567981. (21240615)

FEHÉR HÚSHIBRID 270 FT/

11

j Építőanyag

15

AKKUMULÁTOROK

és a kézbesítéssel kapcsolatos észrevételeiket

Algyőrr, i.i

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

VÁGÓCSIRKE ELADÓ

Elektronika

wmfrv

VARTA, PERION. OPTIMA 850

Az előfizetéssel

ll(irűzik

HÉTFŐ, 2002. DECEMBER 30.

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
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Téglaépítésü lakás

•fofiYIfnl

NONSTOP

H I R D E T É S "

ÍSÍ

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTELÜNK ÜZENETRÖGZÍTŐJE (62/567-835) AZ ÜNNEPEK ALATT IS FOLYAMATOSAN MŰKÖDIK.

Társkereső hirdetését lapunkban
ingyen jelentetjük meg!
*
A megadó« s/ím eme« d,)as s/ím. í kívis dija percenkM 360 H + íla

esá

#

SZERENCSEJÁTÉK RT.
Szegedi Területi Igazgatóság

ü

y

lAmi

j

í

e

m

s

v

MINDEN HETFON

NAPI MELLÉKLETEK

DEL SPORTJA
SZERKESZTI: SÜLI JÓZSEF •

2002.

DECEMBER

Kedd

A
£P

fÓKl

BESZÉL,

TESTBEN

Szerda I
Csütörtök 1
Péntek 1
Szombat

30.

szksz1á

WWW.DELMAGYAR.HU

A kosaras Kajdacsi Judit harmadik lett a nők vetélkedőjén

Ajándék
A karácsony a szeretet ünnepe. Ezt a mondatot az év fenyőkorszakában unalomig ismételgeti a média, s elhisszük, mert ezt
nem kell bizonyítani. Bár időnként eszünkbe jutnak a hajléktalanok, nekik az ünnep melegségéből nem jut semmi - az is
ajándék, ha nem fagynak meg. Akadnak „hepiendesebb" történetek is.
Egy ilyet mesélek el. Jónás László gyúró neve a szegedi sportszeretőknek ismerősen cseng. Dolgozott a Medikémia férfi röplabdacsapatánál, a válogatottnál, az FC Szegednél és a Sole-Szedeák férfi kosárlabdacsapatánál. Hogy csak a legutóbbi évek állomásait említsük. Addig szolgálta a klubokat, amíg egészsége
engedte - talán nem titok (ne haragudj Laci, ha megsérteném
érzékenységedet és olyat beszélnék ki, amit nem szerettél volna), hogy érszűkületi problémák miatt fokozatosan amputálták
az egyik lábát. Mostanra már csak annyi maradt belőle, amivel
a járókeretre támaszkodhat. A meccsekre így is rendszeresen kilátogat, szurkol, találkozik a haverokkal és négy gyermeket nevel. fó kedélyét, sajátos humorát sem veszítette el. Bár mostanában egy kicsit mintha ironikusabb, keserűbb lenne, akadt,
hogy megjegyezte: - Nekem már mindennap jól kezdődik, soha
nem kelek fel bal lábbal...
A minap, még az ünnepek előtt, találkoztam vele a Tescóban,
éppen Mészáros Dömötörrel, a válogatott röplabdással beszélgetett. A kölcsönös üdvözlések után csatlakoztam hozzájuk.
Majd egyedül maradtunk - már amennyire lehetséges ez több
ezer ember társaságában egy bevásárlóközpontban. Ő mesélte
azt a sztorit, amit így utólag szeretnék mindenki karácsonyfája
alá odacsempészni. Laci nem dúskál az anyagiakban, de még
mindig teljes jogú tagja utolsó csapatának, a Szedeáknak. Ezt a
kosarasok úgy hozták tudomására, hogy „összedobtak" neki egy
kis pénzt (160 ezer forintot), s azt mondták: „tessék Laci, fogadd el, ez a mi karácsonyi ajándékunk". Csak így, egyszerűen.
Azt hiszem, ezt felesleges lenne tovább „turbózni". Annyi azért
megjegyzendő: ez igazi, sportemberi, baráti gesztus volt. S Jónás László tudhatja - rájuk mindig számíthat. Valószínűleg ez
az igazi ajándék.
A végére még annyit: nem az alkalomnak és ennek az írásnak
szól, de megérdemelte, mert kevés rendesebb és őszintén jó
szándékú embert ismerek, mint ő. A gyermekei büszkék lehetnek rá. Laci! Kicsit megkésve kívánok kellemes karácsonyt, s
azt, hogy az új esztendőben még több igaz barátod legyen.
IMRE PÉTER

Megválasztották
az esztendő legjobbjait
BUDAPEST (MTI)

Már hagyomány, hogy minden
esztendő végén a különféle szervezetek, szövetségek és médiumok megválasztják az év legjobb sportolóit. így történt ez
2002-ben is.
Reuter brit hírügynökség, férfi:
Ronaldo brazil labdarúgó, női:
Serena Williams amerikai teniszező; EFE spanyol hírügynökség, férfi: Lance Armstrong amerikai kerékpáros, női: S. Williams; El Pais című spanyol lap:
Armstrong; Sports Illustrated
című amerikai magazin: Armstrong; Nemzetközi Tfeniszszövetség, férfi: Lleyton Hewitt
(ausztrál), női: S. Williams;
Swimming World című szaklap:, férfi: Ian Thorpe (ausztrál),
női: Natalie Coughlin (amerikai); Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség, férfi: Ronaldo, női:
Mia Hamm (amerikai); Francé
Football szaklap Aranylabdája:
Ronaldo; Nemzetközi Újságírók Szövetsége, férfi: Ole-Einar
Björndalen norvég sílövő, női:
Janica Kostelic horvát alpesi síelő, csapat: a világbajnok brazil
labdarúgó-válogatott;
Európai
Újságírók Szövetsége, férfi: Michael Schumacher német Forma-l-es autóversenyző, női: J.
Kostelic; Nemzetközi Atlétikai
Szövetség, férfi: Hicham el-Guerrouj (marokkói), női: Paula
Radcliffe (brit); Track and Field
News atlétikai szaklap, férfi:
el-Guerrouj, a diszkoszvető Fazekas Róbert negyedik lett, női:
Radcliffe; Transworld Sport, férfi: Ronaldo, női: Janica Kostelic.

Haller Ákos a szuperbajnok

A Démász-Szegedi VE kétszeres világbajnok evezőse, Haller Ákos nem csak a vízben a legjobb.
Vidéken először rendezték meg a
Szuperbajnokok sportvetélkedőjét. A szegedi eseményen világhírű sportolók csatáztak. A remek
hangulatú esemény nagy közönségsikert aratott. A nőknél a kajakos Kovács Katalin, míg a férfiaknál a szegedi evezős, Haller
Ákos diadalmaskodott.

A közel 1500 néző vastapssal fogadta a versenyzőket a Szuperbajnok gálán. Tréfás feladatok, jó
Magyarországon a sportújság- hangulat, ez a jellemzője a verírók szavazatai alapján Kovács senynek. Csisztu Zsuzsa műsorKatalin kajakozó, Csollány Szil- vezető mutatta be a résztvevőket.
veszter
tornász,
a
Haller
A nők voltak a frissebbek. Az
Ákos-Pető Tibor evezőspár, Fábi- első feladat labdavezetés volt,
ánná Rozsnyói Katahn kajak- fekvőrendőrrel nehezítve, majd
edző, valamint Angyal Zoltán, a egy kényszerítőzés után kapura
kajak-kenu válogatott szövetségi lövéssel befejezve. A Fradi válokapitánya lett a 2002-es év leg- gatott kézilabdázója, Farkas Ágjobbja.
nes kezdett. A dániai Európa-bajA fogyatékosok között Kraj- nokság gólkirálynője szenzációnyák Zsuzsa vívó, Ponyori Sán- san vezette a labdát, s mint kédor atléta, a Varga Margit, Orsós sőbb kiderült, a leggyorsabbnak
Mária, Károlyi Veronika, Ács La- is bizonyult. A Szeviép-Szeged
josné összeállítású 4x100 m-es válogatott kosárlabdázója, Kajfutó váltó, valamint Felietát dacsi Judit elhibázta a ziccert, így
György vívóedző érdemelte ki az a hatodik legjobb idő lett az övé.
A „kajakkirálynő", Kovács Kati
elismerést.
Németországban a síugró Sven lett a második, az ausztráliai ViHannawald, az úszó Franziska lágkupán gólkirály pólós Primász
van Almsick és a labdarúgó-válo- Ágnes pedig a harmadik. Labdagyűjtögetés, párosával. Hazai
gatott az esztendő legjobbja.
Horvátországban a Kostelic győzelem a végén, Kajdacsi Judit
család diadalmaskodott: a nők hatalmas lendülettel hajtotta
között Janica, a férfiak mezőnyé- végre a „Tiki-takit", megelőzve
Kovács Katit és Farkas Ágnest.
ben Ivica győzött.
Jugoszláviában Dejan Bodiroga
A harmadik feladat ígérkezett a
kosárlabdázó és Mara Kovacevics legnehezebbnek. A kapura felszecselgáncsozó, Ukrajnában fana relt falra fúrt ici-pici lyukakba kelKlocskova úszó, Csehországban lett bedobni a teniszlabdát. Koa síakrobata Ales Valenta, Fran- vács Katinak nem sikerült, Farkas
ciaországban a L'Equipe című Ági szórta a pontokat, Kajdacsi
sportnapilap szerint az alpesi síe- csak a falat találta el. Primász Ági
lő Carole Montillet, Marokkóban lőtt egy tízest, a világbajnok öttuel-Guerrouj lett az év sportolója. sázó Simóka Bea a harmincas felA Balkán idei legjobbja Georgi sőbe bombázott, majd Évi, a Big
Markov bolgár súlyemelő.
Brother győztese is nullát ért el.
A Sportske novosti című horvát Összetettben Farkas Ági állt az
lap szerint az év labdarúgója a bra- élen ekkor, Kajdacsi a harmadik
zil Roberto Carlos. Dániában fon volt. Következett a kosárra dobás.
Dabl Tomasson, az AC Milán csaA sportlövő Igaly Diána kezdett
tára, Romániában Cristian Chivu, a legjobban, addig amíg nem jött
az Ajax Amsterdam védője a Kajdacsi, aki tíz pontig meg sem
2002-es esztendő futballistája. Ja- állt. Kovács Kati nagy meglepetéspánban a Hamburger SV-hoz iga- re tizenkettőt szórt, ő lett az első.
zoló Takahara Naoiűro győzött.
Előkerültek a kerékpárok. Szla-

Fotó: Gyenes Kálmán

SPORTOS NAGYTESHOW
A már esztendők óta zajló és méltán népszerű Szuperbajnokság az
idén több újdonsággal is szolgált. Először költöztek vidékre, Szegedre, az olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, hogy tréfás feladatok során döntsék el, melyikük a legszuperebb. A TV2 élőben közvetítette
az eseményt, s a Big Brother, a Nagy Testvér is családtag lett. A hölgyek között Évi, a férfiaknál pedig a szegedi Popey volt a „kakukktojás", a nagy teshow meglepetése. A kezdeményezés, a produkció
megújítására való törekvés dicséretes és folytatni kell. Jövőre is lehetne a házigazda valamelyik vidéki város - ott is szeretik a sportot,
a sportolókat az emberek - és gazdagodhatna újabb show elemekkel
a program. Hogy még szuperebb legyen ez a bajnokság.
i.p.

lom, billenőpalló, bújócskával nehezítve. Nem volt könnyű dolguk
a versenyzőknek, ezt Évi gyorsan
be is bizonyította. Kajdacsi Judit,
Farkas Ági és Kovács Kati volt a
leggyorsabb, utóbbi nyerte a számot. Az öt feladatot követően jött
az eredményhirdetés. A szegedi
közönség nagy kedvence, Kovács
Kati 41 ponttal nyerte a versenyt,
megelőzve a 37 pontot gyűjtő Farkas Ágnest és Kajdacsi Juditot.
A győztes, a szegedi kajak-kenu Európa-bajnokságon három
aranyérmet szerző Kovács Kati
természetesen boldog volt:
- Nagyon készültem a gálára,

tavaly ugyanis tökutolsó voltam.
Annak különösen örülök, hogy
Szegeden sikerült nyernem, nagyon szeretek itt versenyezni.
Kajdacsi Judit mosolyogva fogadta a gratulációkat:
- Nekem már az is nagy megtiszteltetés volt, hogy részt vehettem a gálán, híres sportolókkal versenyezhettem. Az, hogy
sikerült felkapaszkodnom a dobogóra, az plusz ajándék volt.
Kis szusszanás, és jöttek a férfiak. Az első szám, a labdavezetés a
Ferencváros válogatott labdarúgójának, Gyepes Gábornak nem
okozott gondot, a leggyorsabbnak

Kajdacsi Juditnak a bronzérem jutott.

Fotó: Gyenes Kálmán

bizonyult. A kétszeres világbajnok
evezős, a Démász-Szeged Vízisport Egyesület sportokba, Haller
Ákos lett a második, a sakkzseni
Lékó Péter túl nagy gólt akart lőni,
a labda a felső lécen csattant, így a
legrosszabb időt teljesítette. Gyorsan javított a világbajnokjelölt, a
„Tiki-takiban" Kovács „Kokó" Istvánnal hatalmas versenyt vívott, a
végén Gyepes mögött a második
lett. A kosárra dobásban is a szegedi versenyző játszotta a főszerepet, az olimpiai és világbajnok tornász, Csollány Szilveszterrel közösen tíz-tíz pontot értek el. A jégkorongkapura-lövésben Haller a
tíz pakkból hetet a kapuba bombázott, megnyerte ezt a számot. Ekkor összetettben Gyepes állt az
élen. A kerékpározás volt a záró
feladat. A játékosok közül többen
is remekül tekertek, ezek közé tartozott a Big Brother szegedi résztvevője, Popey is, azonban a leggyorsabbnak Haller (35 pont) bizonyult, s mivel Gyepes (34) rontott, így a végén az éhe ugrott,
megnyerte a viadalt. A második
Gyepes Gábor, a harmadik az
úszó Güttler Károly (30), a negyedik Lékó Péter (29) lett.
Haller Ákos az eredményhirdetés után a hatalmas serleggel a
kezében nyilatkozott:
- Nem gondoltam volna, hogy
sikerül a végén nyernem. Sokat
szoktam kerékpározni, így bíztam benne, hogy jól sikerül a feladat. Nagy buli volt, élveztem a
viadalt.
Lékó Péter éppen, hogy lemaradt a dobogóról, az utolsó számban előzte meg Güttlert.
- Nagy élményt jelentett megismerni azokat a sportolókat, akikkel eddig még nem találkoztam.
„Kokóval" és Gyepes Gáborral
gyorsan összebarátkoztam, velük
főként a fociról beszélgettem, ló
lett vohia megtartani a harmadik
helyet, igaz, ezen a délutánon nem
ez számított.
A Szuperbajnok gála cégeredménye, nők: 1. Kovács Katalin, 2.
Farkas Ágnes, 3. Kajdacsi Judit.
Férfiak: 1. Haller Ákos, 2. Gyepes
Gábor, 3. Güttler Károly.
SÜLI RÓBERT
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Az egykori sztárok Makón újra bizonyítottak

Kézilabdás klubszülinap

Faragó Istvánt ünnepelték
KOSÁRLABDA
Faragó István edző tanítványai
körében, kosárlabdával ünnepelte 60. születésnapját. A Hódtói Sportcsarnokban a vásárhelyi egykori élvonalbeli játékosok
a magyar öregfiúk válogatottal
játszottak, s fölényes győzelmet
arattak. A korábbi sikertréner
győzelemmel búcsúzott.

Szabó „Sonka" László makói és szegcdi színekben is pályára lépett.

KÉZILABDA
Tízéves a Makó KC. A Maros-parti városban mindig is
nagy hagyományai voltak a kézilabdának, és az 1992-bcn életrehívott klub az eltelt évtizedben már sok örömet szerzett a
sportág barátainak. A szülinapot nagyszabású gálával, nosztalgia- és nemzetközi barátságos meccsekkel ünnepelték meg
Makón.
Mintegy háromszáz makói kézilabdabarát foglalt helyet szombaton a városi sportcsarnokban, elfogadva az MKC születésnapi invitálását. A klub tízéves fennállását ünnepelte négy mérkőzést
felvonultató színvonalas gálával.
Mielőtt a krónikát elkezdenénk,
elevenítsük fel azt az évtizedet,
amelynek az apropóján mezt öltöttek az egykori és a mai kedvencek. A Makó KC 1992-ben
alakult, s a megyei bajnokságot
(1992/93) megnyerve feljutott az
NB II-be, a sportág harmadik vonalában három idényt (1993/94,
94/95, 95/96) töltött, majd következett az NB I/B két esztendőn (1996/97, 97/98) keresztül.
A második év végén búcsú, s ismét jött az NB Il-es tripla
(1998/99, 99/2000, 2000/2001),
de két esztendeje (2001/2002,
2002/2003) már újra második

vonalban vitézkednek a kék-fehérek. Ha a játékosok ragaszkodnának a „sormintához", akkor a
következő ősz megint egy osztállyal lejjebb találná őket. Reméljük ennyire azért nem „hagyománytisztelők"... De még a
feltételezéssel se legyünk ünneprontóak. A női szakág 1998-ban
csatlakozott az Makó KC-hez.
A programot a hölgyek, a rutinosabb korosztály képviselői
nyitották: a makóiak a Székkutassal játszottak nosztalgiamérkőzést. A félidőben még a vendégek vezettek 8-7-re, a találkozót
azonban a Horváth Katalin, Szabó Sándorné, Rozsnyai Katalin,
Bálint Erzsébet és Zombori Emőke vezérelte házigazdák 15-14-re
nyerték. Ezt követően a maiak
léptek parkettre, az ellenfél és a
győztes (25-20 lett vége, a félidő
10-10 volt) az Ónozó István
edzette Kistelek volt. A Makóból
Kaskötő 7, Erdei 6, Rozsnyai 3,
míg a Kistelekből Balási 9, Papp
6, Németh pedig 4 alkalommal
volt eredményes.
A Makó KC-Tisza Volán öregfiúk összecsapásra már forrponton volt a hangulat az arénában,
s ezt az egykori kedvencek szereplése csak fokozta. Az első félidőben még a Gilinger (6 gól),
Szabó „Sonka" (5), Bárány (4),
Fekete-Szabó, Balog (3-3) fémjelezte, hogy a makói gárdánál van
az előny (18-15), de a végére a felek kiegyeztek „békés" döntet-

Előnyös módosítás
BUDAPEST (MTI)

- A hétfőn aláírásra kerülő szerződésmódosítás előnyös az államra nézve, mert a jövőt illetően
a valamivel több, mint másfél
milliárdos kötbérnél sokkal értékesebb, kedvező feltételeket sikerült kicsikarni a Budapest Sportarénát építő, de átadásával az eredetileg tervezetthez képest mint-'
egy két hónapot késő francia cégtől - mondta fánosi György egy
nappal azelőtt, hogy pont kerül
az elmúlt hetek egyeztetéseinek
végére. A sportminiszter hozzátette, hogy a késedelem miatt a
GYISM által jogosnak tartott, a
kivitelező által viszont vitatott
napi 21 milliós kötbért egyébként
is csak hosszas és bizonytalan kimenetelű pereskedés útján lehetett volna érvényesíteni, ezért
döntöttek más pénzügyi konstrukció mellett.
- Az eredeti szerződés szerinti

20 naphoz képest 26 nap áll
majd évente az állam rendelkezésérc, hogy térítésmentesen vegye igénybe a létesítményt, ráadásul a plusz napok

minimum

72 milliós költségét is a Bouygues fizeti - folytatta a miniszter.
- Emellett 25 millióról 40-re
emelkedik az üzemeltető által az
államnak fizetendő éves bérleti
díj összege, ráadásul számos műszaki többletberuházást vállaltak
magukra a franciák a kötbér elengedéséért cserébe. Nem lehet
az az érdekünk, mint jelek szerint az ellenzéknek, hogy a csarnok „félkészen" álljon, míg tart a
pereskedés, s elmaradjanak a tervezett rendezvények.
A Budapest Sportaréna eredeti
átadási határideje december 15.
volt, a módosítás szerint a többfunkciós csarnok február 24-re
készül el, környékének rendezésére ezután még három hét áll a
kivitelező rendelkezésére.

HÉTFŐ, 2002. DECEMBER 30.

Szombaton a vásárhelyi Hódtói
Sportcsarnokba az egykori élvonalbeli kosárlabdasikerek főszereplői és az öregfiúk válogatott
csábította a sportágat kedvelőket. A lelátón mintegy háromszázan foglaltak helyet, s kíváncsian várták a kezdést: vajon a
régi kedvencek miként pattogtatják a labdát? Az apropót Faragó
István edző 60. születésnapja
szolgáltatta, aki ismét helyet foglalt a kispadon, hogy reményei
szerint győzelemre vezesse a tanítványaiból
verbuválódott
kék-sárga csapatot.
- Nagyon izgulok - árulta el a
Faragó
remélem nem fogok
nagyot bakizni, bár már a szabályokat is elfelejtettem és azt sem
tudom, hogyan kell cserélni fűzte hozzá kacsintva.
A házigazdák jelentős előnyben voltak, hiszen soraikat két
válogatott center, a még aktív
Fotó: Karnok CsabaGémes és Góbi is erősítette.
Mellettük a palánk alatt nem nalenben, 30-30. Szegedi részről gyon jutottak helyzethez a maÖrdög (7), Vizsnyicai és Avar gyar öregfiúk, az első játékrész(6-6) tett legtöbbet a pontmenté- ben csak szenvedtek. De szép
sért. Érdekesség, hogy Szabó megoldásokat láthatott a publiLászló a közlekedésiek mezét is kum dr. Borbáthtól, Kisstől, Pafelöltötte, s a makói hálóban is rádytól, Imrétől, dr. Vékonytól,
elhelyezett egy találatot. A záró Polányitól, Szűcstől és Lestártól
derbin a jelenlegi NB I/B-s Makó is. Czuprák nem rohangált fölösKC a román élvonal 6. helyezett- legesen, „vajkezét" bizonyítandó
jével, a Politechnika Temesvárral mind a 12 pontját triplából érte
„akaszkodott" össze. Bár a ven- el.
dégektől több kezdőjátékos hi- Hagytuk, hogy a fiatalabbak
ányzott, jól mutatja a magyar játszanak - mondta a főszervező,
második vonal erejét, hogy Bá- Valaczkay Győző - pedig még Parány Zsolt edző tanítványai magabiztos győzelemmel (36-23, a
félidőben 17-8 volt az állás) ünnepelték klubjuk 10. születésnapját. Avar 9, Somogyi 5, Bajorhegyi 4, Dombegyházi, Vörös,
Minik és Ignácz pedig 3 alkalommal - hogy csak a legszorgosabbakat említsük - mattolta a Temes megyeiek hálóőrét.
- Jól, dinamikusan kézilabdáztak a srácok - mondta Nagy
György Sándor klubelnök a sikerükhöz egy pillanatig sem fért
kétség. A bajnokság tavaszi folytatásában ehhez hasonló produkciót várnak a vezetők és a hűséges drukkerek is a csapattól...
Az esemény méltónak bizonyult
a születésnaphoz, nyugodtan állíthatom: a sportág igazi ünnepe
volt.
A napot a nem is olyan régi, de
szép időket, sztorikat, közös élményeket felidéző vacsora zárta.

taricza, Vincze és én is levetkőzhettünk volna, mi is kosaraztunk Pista keze alatt.
A második félidőben Hosszú
vezérletével hosszú hajrába kezdett a válogatott. A triplaspecialista nem hazudtolta meg hírét,
az első játékrészben szerzett 2
pontját 38-cal toldotta meg, se
nem egyszer a félpálya közeléből
süllyesztette el a labdát a kosárban. A végeredményt is ő állította be egy ilyen távoli, bravúros
kísérlettel, így összesen 21 pontot szerezve hármasból. A hazaiak 85-69-es győzelme is szép
ajándék volt, de ezenkívül a szülinapos Faragó István egy arany
pecsétgyűrűt kapott egykori vezetőtársaitól és tanítványaitól;
az öregfiúk válogatott pedig egy
dedikált labdával lepte meg. Az
ünnepelt nem tudta, de valószínűleg nem akarta titkolni meghatottságát: - Nagyon köszönök
mindent... Valóban megható,
hogy a tanítványaim nem felet-

keztek el rólam és ilyen szép ünnepséggel kedveskedtek nekem.
A sportcsarnokban nem fejeződött be megemlékezés, hajnalig
múlattuk az időt a sztorikkal a
halvacsora - mint megtudtam, a
szakács Bajáról érkezett - mellett. Biztos, hogy ezt a napot sohasem felejtem el...
A mérkőzés jegyzőkönyve:
VÁSÁRHELYI VOLT NB l - E S E K MAGYAR Ö R E G F I Ú K VÁLOGATOTT
85-69 ( 3 5 - 1 5 )
Vásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Guoth, Vincze.
Vásárhely: Gémes (5), dr. Borbáth (9/3),
Kiss (13/3), Góbi (9), Czuprák (12/12).
Csere: Parády (10/6), Imre (2), dr. Vékony (1), Polányi (6), Szűcs (7/3), Lestár
(11/9). Edzők: Faragó István és Valaczkay Győző.
Magyar öregfiúk válogatott: Hosszú
(40/21), Pálvölgyi (6), Likár (5/3), Köves
(7), Szabolcs (2). Csere: Gorjanácz (6),
Richter (3/3), Tóth ( - ) , Heinrich ( - ) ,
Sándor ( - ) .

I.P.

Faragó István edző jó hangulatban és győzelemmel ünnepelte 60.
születésnapját.

Fotó: Tésik Attila

Nyolc között a Szeviép
M EAFC-SZEVIÉP-SZEGED
69-109
(19-27,16-28, 9-31,
25-23)
Női kosárlabda Magyar Kupa-mérkőzés,
nyolcaddöntő, Miskolc, 300 néző. Vezette: Kóthay, Gergely.
Szeviép-Szeged: Bulatova (15/9), Mandache (16), Mészáros (4/3), Kajdacsi
(15), Varda (25). Cserék: Roczkov (12),
Szopkó ( - ) , Lódi (13), Pungor (5/3), Rajnai (4). E d z ő : Újhelyi Gábor.

Az év utolsó meccsét játszotta a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapata. Miskolcon, a helyi NB I/B-s
gárda ellen Magyar Kupa-mérkőzésen léptek pályára. A Szeviép végig a kezében tartotta a játék irányítását, esélyt sem hagyott ellenfelének. Az utolsó negyedben a fiatalok is pályára léptek a vendégeknél, ezt a felvonást megnyerték
a hazaiak. Ezzel a sikerrel a szegedi együttes már a legjobb nyolc közé került az MK-ban.

IMRE PÉTER

Kohl óhaja
ÖKÖLVÍVÁS
F R A N K F U R T (MTI)

A Klicsko-fivérek menedzsere,
Klaus-Peter Kohl azt szeretné, ha
a testvérek egyike Németországban összemérné erejét Mike
lysonnal, az amerikaiak klasszis
ökölvívójával.
Ha Vitalij áprilisban legyőzné a
brit Lennox Lewist, akkor ő léphetne kötelek közé a botrányhős
ellen, ellenkező esetben Vlagyimirvárna lysonra.
Vlagyimir Klicsko legközelebb
a következő esztendőben, március 8-án, a németországi Hannoverben kísérli megvédeni a WBO
nehézsúlyú világbajnoki címét.
Az ellenfél egyelőre még nem ismeretes: Dávid TTJa, Kirk Johnson, Fres Oquendo vagy Danny
Williams lehet a kihívója.

Lódi Eszter tizenhárom pontot szerzett.

Újhelyi Gábor: - A védekezésünkön látszott meg a legjobban
az ünnepi hangulat. A lényeg,
hogy simán harcoltuk ki a továbbjutást.
Fotó: Miskolczi Róbert
S.R.

Kétszer nyert a Nyugat
MUNKATÁRSUNKTÓL

Budapesten telt ház előtt rendezték meg a Yukos Kelet-Nyugat
férfi kosárlabdagálát.
Az eseményen először a fiatalok léptek pályára, a keleti gárdában három szegedi játékos is szerepelt. Hiába játszott jól Molnár
András, Molnár Miklós és Kováts
Róbert, a Nyugat 86-83-ra nyert.

Mindhárom tini termelte a pontokat, szebbnél szebb találatokkal szórakoztatták a nézőket.
A felnőttek mérkőzésén - ez
volt a tizedik összecsapás - a Sole-Szedeák csapatkapitánya, Nyilas István tizenöt percet játszott a
Kelet-válogatottjában. Csapattársai között volt az egykori szedeákos Ledon Green és Tanács Attila
is. A Szedeák bedobója nem sok

labdát kapott a többiektől, Patrick Lee és Green egymás közötti
dobóversenyt rendezett, legtöbbször csak örökölni lehetett tőlük
a játékszert. Látványosságban
nem volt hiány: zsákolások sűrűn előfordultak. Hiába vezettek
sokáig Nyilasék, a székesfehérvári Lapov vezérletével fordított a
Nyugat, s 125-107-re megnyerte
a meccset.
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Görög siker

Az ősszel piodukáltaknál lényegesen többre képes a Kontavill pólócsapata

Nincs krízishelyzet Szentesen
VÍZILABDA
Az előzetesen vártaktól jócskán
elmaradva csak a tizedik helyről
várja a január 10-i bajnoki folytatást a Kontavill-Szentesi VK
élvonalbeli vízilabdacsapata. A
gárda edzője, Kádár József annak ellenére jobb szereplésre
számított, hogy a szezon előtt
meggyengült az együttes.
A legutóbbi bajnokságot csak
azért zárta a nyolcadik helyen a
Szentes, mert a csapatból többen
tavasszal külföldi pontvadászatokba mentek pénz keresni.
Azonban ezek a pólósok a
200272003-as évadkezdetre viszszatértek, épp ezért fogadta a
közvélemény értetlenséggel a
gyengére sikeredett őszt a szentesiektől. A Kontavill 14 meccsből
mindössze 4 pontot begyűjtve
csak jobb gólkülönbségének köszönhetően foglalja el a tizedik
helyet a tabellán a Cegléd és a
Kecskemét előtt. Ennél mindenki többet várt a gárdától.
- Én is - szögezte le Kádár József vezetőedző. - Nem akarok
mentségeket keresni a gyengébb
szereplésre, de néhány dolgot
fontosnak tartok elmondani. Abban bíztunk a nyári felkészülés
előtt, hogy az előző szezonhoz
képest nem gyengül majd a játékosállomány. Sajnos ennek pont
az ellenkezője történt. Dallos Tamás visszavonult, a cserekapusunk, Végh László Budapestre
ment tanulni, a húzóembereink
közül pedig Csörgő Péter Franciaországban, Vologya Kameneckij
Oroszországban folytatja pályafutását, Pellei Csaba meg Németországba ment edzősködni. Pót-

Kádár József edző is jobb szereplésre számított.
lásukra mindössze ketten érkeztek: Szebeni Zoltán Olaszországból tért haza, Spencer Dornin pedig az Egyesült Államokból igazolt hozzánk. Összefoglalva a
nyáron történteket: gyengültünk,
a kezdőcsapat fele távozott.
Ez komoly érvágást jelentett
Szentesen, mégsem tűnt tragikusnak a helyzet. A szakmai munka
irányítói a klubvezetéssel egyetértve abban bíztak, hogy az egyébként rendkívül tehetséges fiatalok
fejlődnek majd annyit, hogy erősségeivé válnak a gárdának.
- Ez sajnos nem jött be, túl sokat vártunk tőlük - vallotta be a

Videoton: Bicskei
LABDARUGAS
Szerződést bontott a Videoton
labdarúgócsapatát működtető
kft. és Várhidi Péter vezetőedző.
Helyét Bicskei Bertalan egykori
szövetségi kapitány foglalta el.
SZEKESFEHERVAR (MTI)

Maráczi Endre ügyvezető úgy tájékoztatta az MTI-t, hogy közös
megegyezéssel váltak el, miután a
tréner felajánlotta lemondását.
A válás oka minden bizonnyal
az eredményekben, pontosabban
az eredménytelenségben keresendő. A Videoton 17 forduló
alatt háromszor győzött, hatszor
döntetlent játszott és nyolcszor
kikapott, 15 pontjával a 9. helyen áll, s csak 3 pont választja el
a sereghajtó Kispest-Honvédtól.
- Úgy érzem, mindkét fél számára az a legjobb megoldás, ha
szétválnak útjaink - nyilatkozta
Várhidi Péter, a Videoton labdarúgócsapatának immár egykori
szakmai irányítója. - Az elmúlt
fél évben sok minden történt, s
úgy gondoltam, az a helyes döntés, ha felajánlom a lemondáso-

mat. A vezetőséggel sikerült
megállapodnom és közös megegyezéssel távozom a klubtól.
Bicskei Bertalan lett a Videoton labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az egykori szövetségi
kapitány, aki az elmúlt évben Kínában dolgozott, éjszakába nyúló tárgyaláson egyezett meg Maráczi Endrével, a székesfehérvári
klubot irányító Kft. ügyvezetőjével. Megbízatása az idény végéig
szól, de ha a két fél úgy látja,
hosszabbíthatnak is.
Várhidi a 2002/2003-as első
osztályú labdarúgó-bajnokságban a hatodik edző, aki távozik
posztjáról.
Az eddigi változások, augusztus 23., Békéscsaba: Pásztor József helyett Garamvölgyi Lajos;
augusztus 25., Sopron: Bognár
György helyett megbízottként
Farkas József, majd szeptember
2-ától Komjáti András,- augusztus 27., Kispest-Honvéd: Fitos
József helyett Gujdár Sándor és
Ioan Patrascu, augusztus 30., Újpest FC: Molnár László helyett
Szabó András, november 8., Kispest-Honvéd: Ioan Patrascu helyett Szurgent Lajos, december
28., Videoton: Várhidi Péter helyett Bicskei Bertalan.

Collina Lyonban
PÁRIZS (MTI)

Az olasz Pierlulgi Collina vezeti január 10-én a francia labdarúgó-baj nokság 21. fordulójából előrehozott Lyon-Marseille mérkőzést. A
hazai bírók ugyanis január 5. és 11.
között regeneráló-felkészítő táborozáson vesznek részt Biarritz-ban.
Michel Vautrot, a francia játékvezetői testület igazgatója kérte
olasz kollégáit a segítségre.
- Collina franciaországi „vendégjátéka" kiváló reklám számunkra - mondta Pierluigi Pai-

retto, az olasz bírók szervezetének elnöke.
A világ egyik legjobb bírója,
Collina fújta a sípot a koreai-japán
közös rendezésű vb Brazília-Németország (2-0) döntőjében.
A La Gazzetta dello Sport szerint
Collina 200 ezer eurós fizetése
mellett 100 ezret kap az adidas
sportszergyártó cégtől, egy óragyártól és egy fizetős tv-csatornától
pedig 50 ezret. Hamarosan modellként is bemutatkozik, Laura
Biagjotti divattervező vele szeretné
népszerűsíteni új ruháit.

tréner. - Több időre van szükségük, hogy meghatározói legyenek az együttesnek. Magamban
azt gondoltam a bajnokság előtt,
hogy a nyolcba juthatunk, de az
elnökség előtt hivatalosan a
7-10. helyek egyikének megszerzése lett regisztrálva.
Szentesen tisztában voltak azzal, hogy a négy legjobb csapattal
szemben (Honvéd, Vasas, FTC,
BVSC) nem lesz, nem lehet esélyük, az viszont a balszerencsének tulajdonították, hogy az Újpesttel és a Szegeddel egyaránt
idegenben játszottak. így hát a
pontok szerzése, illetve gyarapí-

A szakmai vezető ezt kategorikusan cáfolta:
- Nem fogadhatom el ezt a kritikát. Korán, már július 15-én elkezdtünk dolgozni, minden játékos becsületesen tette a dolgát.
Három tornán vettünk részt,
egyiken sem szerepeltünk le. Korai még leírni bennünket, ha lesz
egy kis szerencsénk, a bajnokság
végén akár még a hetedik helyet
is megcsíphetjük. Mondom ezt
annak ellenére, hogy az egyetlen
balkezesünk, az amerikai Dornin
januártól már nem nálunk folytatja. Nyugodt szívvel ki merem
jelenteni: nincs krízishelyzet a
Szentesnél. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy más alapokra
kellene helyezni nálunk a pólót.
Mire gondolok? Más csapatokhoz hasonlóan jó lenne igazolni,
az értékeinket megtartani, csakhogy erre nincs pénz. Egyszerűen
képtelenek vagyunk lépést tartani ebben az árversenyben. Hiába
mondják, hogy Szentes a vízilabda városa, hosszú távon egyre nehezebb a helyzetünk.
Kádár az egyéni értékelésnél
Fotó: Tésik Attila kiemelte, senkiben sem csalódott, de olyan játékos akadt, nem
tása a maradék öt ellenféllel is egy, akitől többet várt.
- A kapusunk, Horváth Tamás
szemben várt Juhász Endréékre.
- Azt tartom az igazi problémá- ezúttal nem volt csúcsformában,
nak, hogy ebből az öt mérkőzés- nem tett jót neki a bajnokság
ből csak a Kecskemétet és a Ceg- előtti bizonytalanság. Szinte
lédet tudtuk legyőzni - sopánko- csak az utolsó pillanatban dőlt
dott Kádár. - Egerben és Szolno- el, hogy mégsem megy a török
kon is hatalmas csatában marad- Galatasarayhoz. A rutinos, időtunk alul egy, illetve két góllal. Az sebb játékosok, gondolok itt Berigazi kudarc az OSC-vel szembe- ki Andrásra, Kis Istvánra, Széni hazai vereség volt. De itt nászki Zsoltra és Szebeni Zolmegint meg kell jegyezni, míg mi tánra, jól teljesítettek, azzal a kia nyáron gyengültünk, ők jelen- egészítéssel, hogy az utóbbitól
több gólt vártam. A fiatalokról
tősen megerősödtek.
Hallani olyan véleményeket is, már volt szó, nekik még sokat
a megtorpanás oka a nyári elhi- kell fejlődniük.
bázott felkészülésben keresendő.
SZÉLPÁL L Á S Z L Ó

Ma helyosztók a Kék Mókus-kupán, az újszegedi sportcsarnokban

Az utolsó felvonás
TEREMLABDARUGAS
Szeged legnépszerűbb kispályás
labdarúgótornáján ma délután
15 órától rendezik a záróösszecsapásokat. A Kék Mókus-kupa
helyosztóinak
az újszegedi
sportcsarnok ad otthont.
Összeállításunkban igyekeztünk
bemutatni a legfontosabb összecsapások főszereplőit.
Kezdjük a sort az öregfiúk (azaz a 35 év felettiek) döntőjével!
Nagyon sok ismert arcot láthat
viszont az újszegedi sportcsarnok közönsége. A Finis a húsz
esztendeje működő sportbolttól
kölcsönözte a nevét. Az ötéves
múltra visszatekintő csapat több
alkalommal is bekerült a sorozat
fináléjába. A gárda két kapusa
Újhelyi István (klubjai többek
között a Szegedi Dózsa, a Szeged,
valamint a Békéscsaba) és Csehó
Tibor (ő is a Dózsa és a Szeged
mezében keserítette a csatárok
életét). A fiatalabb korosztályt
képviseli dr. Tóth János, Takács
Zoltán, Kemenes Zoltán, Batik
Sándor és Szabó Béla, míg Gerecz Péter, Simái Sándor és Dávid László méltán viselheti az
örökifjú jelzőt. Az ellenfél sem
akárkikből áll: a Rapidban az
egykori Egy százalék kitűnőségei
kapnak szerepet. Márki, Tárkány, Szrenka, Simon neve egyaránt jól cseng a kispályák környékén.
Térjünk át a 35 év alatti generációra! Már a bronzmeccs is igen
látványos és izgalmas csatát ígér
az FC Szeged és a Fergeteg között.
Az NB II-ben vitézkedő és a tavaszi felsőházi rájátszásba pályázó
Szeged teljes csapatával indult el
az eseményen. Kispályás specialistákat bőven találhatunk a Tisza-partiaknál, elég csak Dóra,

BUDAPEST (MTI)

Csak az utolsó 41 másodpercben
vezetett, mégis megnyerte a férfi
vízilabda Szuperkupát a BL-győztes Olimpiakosz Pireusz.
OLIMPIAKOSZ PIREUSZ (GÖRÖG)VASAS 6 - 5 ( l - l , 0 - 1 , 2 - 2 , 3 - 1 )
Budapest, Komjádi uszoda, 1500 néző.
Vezette: Caputi (olasz), Vuletic (horvát)
Olimpiakosz Pireusz: Deligiannisz Humbert 1, Kalakonasz 1, Haciteodoru 1,
Trbojevics, Pszihosz, Tomakosz. Csere:
Platanitisz 2, Hacisz 1, Marulisz. Edző:
Kásás Zoltán.
Vasas: Kósz - Madaras 2, Vindisch, Varga T. 1, Hesz, Steinmetz Á „ Binder. Csere: Tóth F„ Mátyás, Gombos, Varga D. 1,
Varga Zs. 1. Edző: Somossy József.
Gól - emberelőny: 6/2, ¡11.5/3.

Alig több mint 150 másodperc
telt el a mérkőzésből, amikor már
1-1-re alakult az állás, utána
azonban csaknem 11 perces gólszünet következett: mindkét oldalon kimaradtak a legnagyobb
lehetőségek is, a Vasas reményeit
ebben az időszakban Kósz kiváló
védései tartották életben. A 3. játékrész elején fordult elő egyetlen
egyszer, hogy két gól volt a különbség a küzdő felek között: ekkor növelte 3-1 -re az angyalföldiek előnyét szemfüles találatával
Varga D. A finisben lankadtak a
piros-kékek, már nem volt olyan
hatékony a védekezésük. így fordulhatott elő, hogy az utolsó negyed 5. percében előbb kiegyenlítettek a görögök, majd 41 másodperccel a befejezés előtt, gyors
egymásutánban lőtt második akciógóllal, a győzelmet és a Szuperkupa-elsőséget is megszerezték.

Milliós
Honvéd
BUDAPEST (MTI)

A Honvéd nyerte a Komjádi
uszodában a kétnapos, 2 millió
forint összdíjazású ünnepi vízilabdatornát, a Karácsony-kupát,
miután a döntőben simán győzött a BVSC ellen.
A döntőben:
HONVÉD—BVSC14-10
(5-3,4-1,3-5,2-1)
Budapest, Komjádi uszoda, 2 ezer néző.
Vezette: Szentgyörgyi, Németh.
Gólszerzők: Szívós 4, Biros, Vári 3 - 3 ,
Bereczky, Bárány 2 - 2 , ill. Zoufal 3, Császár, Péter, Nitsovits, Vincze, Fülöp, Kis
G. r Ibolya.

Amikor a harmadik negyedben a
szegedi Szuperbajnok gáláról érkező Szécsi Zoltán olimpiai bajnok
kapus állt be védeni, feltámadt a
BVSC, de ettől a játékrésztől eltekintve végű; magabiztosabb és
jobb volt a Honvéd. A bajnokcsapat a vártnál biztosabb sikerével
nemcsak visszavágott a november
3-i bajnokin elszenvedett 11-7-es
vereségért, hanem megszerezte a
győztesnek járó egymillió forintos
pénzdíjat is. A vasutasok félmillióval vigasztalódhatnak.
A 3. helyért:
A fehér mezes Szeged a harmadik helyért, a Nike az elsőségért
küzd ma a Kék Mókus-kupán.
Schmidt Andrea
Kulacsik, Mórocz, Puskás, Kurucsai vagy Csúri nevét említeni.
Az ellenfél sem akárkikből áll, hiszen a Fergetegben számos első
osztályú labdarúgó szerepel. Vasast Szegedről, Győrből és a Videotonból, Vöröst Szegedről és a
BKV Előréből, az MTK-nevelés
Kovacsicsot pedig a korábbi tornákról is jól ismerhetjük. Rajtuk
kívül a megyei kedvencek sora
[Brinszky, Süh L., Erhardt, Gábor
Z., Kiszner) található a gárda öszszeállításában.
A döntő főszereplői jó ismerősként köszönnek vissza a Kék
Mókus-kupát tavaly is figyelemmel követőknek. 2001-ben a
Makó és a Nike nem bírt egymással a makói fináléban, végül
hetesekkel a szegediek nyertek.
A Nike a Danone utódaként indult a sorozaton. A gárdát Hollós
Árpád és Molnár Gábor rakta
össze. A játékosállomány erősödött az elmúlt tornához képest,

FTC—ÚJPEST 1 0 - 6
(3-3,3-0,2-2,2-1)
Gólszerzők: Katonás 4, Nyéki 3, Lehmann 2, Hosnyánszky, ill. Ferkó, Suti

hiszen Udvari
(Békéscsaba), 2 - 2 , Kovács R „ Kéri.
Koncz, Bíró, Juhos, Tóth-Kovács
A torna végeredménye: 1. Hon(Szentes) és Hadár (Orosháza) véd, 2. BVSC, 3. FTC, 4. Újpest.
mellett Csordás Cs. (Siófok),
Lapsánszki (Békéscsaba), Kádár
(Nyíregyháza), Némedi (Videoton) és Faragó (ZTE) az első, ilBUDAPEST (MTI)
letve másodosztályt képviseli. A
Makó a masszív és fegyelmezett
Az 52. hét mérkőzéseinek eredményei:
csapatjátékot részesíti előnyben,
1. Aston Villa—Middlesbrough 1 - 0
1
és képes hátrányból is fordítani,
2. Blackburn-West Ham
2-2
X
nyerni. Az Első Beton-focisták
3. Chariton-West Bromwich
1-0
1
{Varga, Kovács K, Kazán) mellett
4. Everton-Bolton
0-0
X
további teremspecialisták is (Ma5. Fulham-Manchester City
0-1
2
róti, Magyar, Bagi, Krucsó) a gár6. Leeds-Chelsea
2-0
1
dát alkotják.
7. Man. United-Birmingham
2-0
1
A program (a belépő egyben
8. Southampton-Sunderland
2-1
1
tombola is!), 15 óra, öregfiúk, a
9. Newcastle-Tottenham
2-1
1
3. helyért: Dominó Loki-Kék
10. Crystal Palace-Preston
2-0
1
Mókus. 16, 35 év alattiak, a 3.
11. Nottingham-Portsmouth
1-2
2
helyért: FC Szeged-Fergeteg. 17,
12. Sheffield United-Coventry
0-0
X
dr. Csordás József utánpótlástor13. Watford-Leicester
1-2
2
na döntője. 18, 35 év felettiek,
Pluszmérknzés:
döntő: Rapid-Finis. 19, 35 év
14. Arsenal-Liverpool
1-1
X
alattiak, döntő: Nike-Makó FC.
M. J.

Totó

14

• M Ű S O R
szélóshow [12118.05 Találkozások Sztármagazin
[12118.30 Híradó -Esti kiadás

TELEVIZIOMUSOR

18.55 Fókusz
19.30 Legyen ön Is milliomos!

MTV

20.25 Barátok közt

5 . 3 8 Hainali gondolatok 8 . 3 8 Agrártilradó 8 . 5 0
Napkelte 9 . 0 0 Popzenei válogatás A magyar popzene múltjából 9 . 1 0 Ún mun Magyar film 112110.55
Kérem a következőt! Magyar raizfilmsorozat. Krokodilkönnyek 1 1 . 1 0 A Guldenburgok öröksége Szomorú
győzelem 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó
délben 1 3 . 0 0 San Francisco utcáin A rettegés iskolája 112113.55 Romamagazin 1 4 . 2 0 Domovina Szlovák nyelvű nemzebségi magazin 1 4 . 5 0 Srpski
ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 1 5 . 1 5 Magyar ház Palackposta 1 5 . 4 0 Egy nap - egy szó
1 5 . 5 0 Szerelmek Saint-Tropez-ban Francia tévéfilmsorozat. 3 1 1 6 . 4 0 A klinika Késfii boldogság
1 7 . 3 0 Élesben Közéleti talkshow 112118.00
Híradó hatkor 1 8 . 2 5 Navigátor - A tudatlanság ideje lejárt! Ismeretterjesztő magazinmúsor 112! 18.55
Frédi és Béni Amerikai rajzfilmsorozat. 3 2 1 9 . 3 0
Híradó este 1 9 . 5 6 Sporthírek
2 0 . 0 5 Kék f é n y
21.05 24

Amerikai akciófiknsorozat, 5.
21.50 Pesty Fekete Doboz
2 2 . 2 0 Híradó, I d ő j á r á s
2 2 . 2 5 Egy nap - egy s z é
2 2 . 3 5 Vlgo - Egy s z e n v e d é l y e s

élet Angol-francia film.
0.20 Első francia kénkánom
Francia film
1.10 Kárpéti krónika

2 1 0 0 Szupermozi:
Áldatlan állapotban
Amerikai filmvígjáték.
2 2 . 5 5 Igaz t ö r t é n e t e k :

Egy férjnél jobb a kettő
Amerikai filmvígjáték.
0.35 Híradó - Késő esti kiadás
0.50 Autómánia

nő szivét ki ismeri? Szirmai Albertre emlékezünk 4 . 5 0
Kék fény Bűnügyi magazin [121

Szeged TV
7 . 0 0 Városháza (ism.). 7 . 3 0 Zenevonal. 1 3 . 0 0
Képújság 1 5 . 0 0 Zenevonal. 1 7 . 0 0 Dokumentum
Műhely. 1 7 . 3 0 Szentföldi szent helyek üzenete. 3
rész. 1 7 . 5 5 Esti Zóna. Válogatás.

19.00 Híradó.
19.30 Hírháló.
20.00 Sport.
2 0 . 3 0 Thalassa - t e r m é s z e t f i l m .

21.00 Nyomorultak.
Színes, m. b. francia film,
1. rósz.

Duna TV
5 . 3 0 8 . 3 0 Indul a nap 8 . 3 0 Hungarorama 8 . 3 5
Műsorismertetés 8 . 4 0 Téli matiné 8 . 5 0 Északi
madarak 8 . 5 5 Hódpapa meséi 9 . 1 0 Lolka és Bolka 9 . 2 0 Mesék a végtelen történetből 1 0 . 0 5 A
gyerekek figyelnek bennünket Olasz játékfilm 1 1 2 5
Emlékképek, régi híradók 1 1 . 5 0 Híradó 1 2 . 0 0
Déli harangszó, műsorismertetés, vers 1 2 . 1 0 Gazdakör (ism.) 1 2 . 2 5 Isten kezében 1 2 . 5 5 Heti hírmondó (ism.) 1 3 . 4 0 A tudomány kincsesháza
1 4 . 1 0 Magyarország kincsei 1 4 . 1 5 Verdi Olasz tévéfilmsorozat 15.25 Heuréka! Megtaláltam' 1 6 . 0 0
Szóra, magyar! 1 6 . 1 0 A szivárványtáncos 1 6 . 4 0
Belphegor. avagy a Louvre fantomja 1 7 . 5 0 Hej, hej,
helyes beszéd! 1 8 . 0 0 Híradó, sport 1 8 . 3 0 Határok fölött 19.30 Mese 19.10 Szívtipró gimi 19.55
Verdi Olasz tévéfilmsorozat 2 1 . 1 0 Napló helyett
2 1 . 4 5 Híradó, sport 2 2 . 1 0 Benkó Dixieland Band
2 3 . 0 0 Az utolsó pillanat 0 . 0 0 Mozart 0 . 0 5 Vers
0 . 1 0 A vatikáni rádió adása 0 . 3 0 Himnusz, műsorismertetés 0 . 3 5 Híradó, sport 1 . 0 5 Nevem:
Szilveszter 1.35 Profi táncgála 2 . 2 5 Duna Cabaret 3 . 1 5 Semper reformanda 3 . 4 5 Anziksz 4 . 0 0
Rendnagyd történelemóra 4 . 4 5 Emlékképek, régi
híradók 5 . 0 0 Határok fölött

2 2 . 3 0 Híradó (ism.).

Telin TV
2 2 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Hangos képújság. 1 8 . 0 0 Perla
Negra. Argentin filmsorozat. 1 0 3 1 0 4 rész.
1 9 . 3 0 Porsche Szeged. 2 0 . 0 0 Pick az EU
kapujában. 2 0 . 3 0 Legyen a vendégem: dr.
Garamhegyi Ábel. 2 1 . 0 0 Miénk a város. 2 1 . 4 0
Tudománye©etem.

TKTV
E-mail: info@tkN.hu
httpxAvwvn.tkh.hu
1 5 . 0 0 1 9 . 0 0 TKTV Képúiság.

VTV M a k ó

6 . 0 0 Gazdasági hírmagazin. 6 . 3 0 Dokumentum
Műhely. 7 . 0 0 A pénteki adás ismétlése. 9 . 0 0
Képújság. 1 7 . 0 0
Mindennapi tárgyaink.
Dokumentum Műhely. 1 7 . 3 0 Szippancsok.
3 . 9 d r atuvnag e . o o Propaganda Kulturális magaRajzfilmsorozat, 31. rész. 1 8 . 0 0 Testszépítés.
zin 6 . 3 5 ló reggelt. Magyarország! Hírmagazin 7 . 1 5
1 8 . 2 0 Belvárosi Általános Iskola és Művészetek
Laza(c) Szórakoztató, vidám reggeli csevej 8 . 4 5
Iskola Kicsinyek Kórusának koncertje. 1 9 . 3 5 GyeviCartoon Network Benne: Dexter. Beszóló kutyák. Pintörvény népi játék. 1 9 . 0 0 Szippancsok. 3 1 1 9 . 3 0
dur pandúrok. Süsükeselyű Tazmánia 1 0 . 4 6 A sárTelepülési Hírmagazin.20.00 Thalassa kány gyűrűje Olasz kalandfilm 1 3 . 1 0 Csupa balláb 5 . 3 5 Hajnali gondolatok 8 . 3 8 Agrárhíradó 5 . 5 0
természetfilm-sorozat. 2 0 . 3 0 DokumentumfilmAmenkai zenés víg|áték. 1 5 . 1 0 Szimatoló ellenség
Napkelte 9 . 0 0 Egy nap - egy szó 9 . 0 5 Viaszfigusorozat. 2 1 . 0 0 Picasso kalandjai. Svéd vígjáték.
Francia filmvígjáték.
rák és gondolatok Zrinyi Miklós 9 . 1 5 Delta 9 . 4 0 + 1 2 3 . 0 0 Képújság
16.45 Telitalálat
Kulturális háttérműsor (ism.) 1 0 . 3 5 A magyar zonAngol filmvígjáték.
gorázás diadalmas 1 2 0 éve Kroó György emlékének,
18.30 Tények Hírműsor
2. A na© építők: Szendy és Thomán 1 1 . 0 0 Tudós19.05 Aktív A tv2 magazinja
klub (ism.) 1 2 . 0 0 Déli harangszó Utána: Pillangó1 6 . 0 0 Szentföldi Szenthelyek üzenete. 1 6 . 4 0
19.50 Papa, én nő vagyok
sziget Ausztrál ifjúsági kalandfilmsorozat. 2 5 2 6
Kulturális magazin (ism.). 1 7 . 3 0 Híradó. 1 7 . 4 5
1 2 . 5 0 Éva és Ádám Svéd ifjúsági tévéfilmsorozat, A nap kérdése. 1 8 . 0 0 Menekülés. Amerikai
Amerikai filmvígjáték.
8. Az utolsó tánc 1 3 . 2 0 Mit akar e© író? Kézjegy
21.50 Életem a kabaré
kalandfilm. 2 0 . 0 0 Híradó. 2 0 . 1 5 A nap kérdése
- Tornai József (ism.) 1 3 . 4 5 Főtér Évzáró 1 4 . 3 5 (ism.) 2 0 . 2 0 Halálos barátság. Amerikai krimi.
Amerikai filmvígjáték
Kárpáti krónika 1 4 . 4 5 Me©eszem ezt a nót Mexi1.50 Napló
2 2 ^ 0 Híradó (ism.). 22.55A szeszélyes természet
kói tévéfilmsorozat. 4 9 5 0 1 5 . 2 5 Napnyugta
2.50 Aktív
0 . 0 0 Képújság
18.00 Héthatár 18.50 Hoppá, itt va©unk' 1 9 . 4 0
3.25 Vers éjfél után
Esti mese 2 0 . 0 5 Híradó este 2 0 . 3 0 Sporthírek
2 0 . 4 0 Ablak Benne: Hol-mi? Szabadidós magazin
2 1 . 0 5 E© nap - e© szó (ism.) 2 1 . 1 0 Zene határok nélkül Gustav Mahler Ifjúsági Zenekai 2 2 . 1 0
6 . 0 0 Fókusz Közszolgálati magazin (ism.) [121
SZEGEDI NEMZETT SZÍNHÁZ
6 . 3 0 Reggeli Benne: ValóVilág 9 . 0 0 Csak egy sza- Kapcsoskönyv Lapok a francia-ma©ar történelemből,
Este 7 óra: St. Martin-koncert. Bérletszünet, kiemelt
4 2 2 . 4 0 Ideglelés Amerikai horrorfilm. [1810.00
vadba kerül! Telefonos villámjáték 9 . 0 5 Receptklub
helyár.
(Ism.) 9 . 1 5 Moby Dick Animációs film 9 . 5 0 A ka- Záróra 1 . 0 5 Bors Kalandfilmsorozat. 1. Szervezzünk anarchiát! [1212.00 Ablak (ism.) 2 . 3 0 Malóz Amerikai kalandfilm. 1-2. [12113.20 Lucky
©ar ház Palackposta 2 . 5 5 English 4U Jilly Viktor taLady Amerikai kalandfilm [12115.30 Kölyökzsaru
nít (Ism.) 3 . 2 5 Hoppá, itt vagyunk! (ism.) 4 . 1 5 A
Amerikai akcióvfgjáték 1 7 . 1 0 Mónika A kibe
Gyermekszilveszter.

SZÍNHÁZMŰSOR

RTL Klub

H

I R D
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PETÓff
4 . 0 3 Folkóra 5 . 0 3 Kívánságreggel 8 . 4 5 Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt 9 . 1 6 Riport - interjú - stúdióbeszélgetés 9 . 5 2 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A vélemény
szabad 1 2 . 0 0 Nótakavalkád 1 3 . 0 0 Verkli
1 4 . 0 0 Kívánságműsor 1 7 . 0 0 Csúcsforgalom
1 8 . 0 1 Kölyökrádio 1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér
19.15 Mozizongora 2 1 . 0 4 Slágermúzeum 2 2 . 0 0
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Éjszakai őrjárat 2 3 . 1 5 Dzsesszportré: Tomsits RuDu. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Ponyvafilm - dolf 1 . 0 0 Éjfél után.. Farkas Évával
Sobri. Színes magyar film.

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

RADtO SZEGED
BELVÁROSI MOZI FKJKTÉKA

Szeged 93.1MHz 5 . 5 5 22.30. Szentes 6 6 . 2 9
Du. ne©ed 4, fél 6 és este háromnegyed 8 óra: Beszélj MHz 5 . 5 5 Alföldi hírmondó: Zenés hírműsor.
Szerkesztő: Szlavkovlts Rita. 5 . 3 0 Bejelentkezés hozzá! Színes spanyol film.
regionális hírek, meteor 5 . 3 5 Zene. 5 . 3 7 Falurádió
a Kossuthról - útinform. 6 . 0 0 Reggeli Krónika
BELVÁROSI MOZI KAMARA
(Kossuth). 6 . 1 8 Jegyzet- 6 . 2 8 Zene. 6 . 3 0 DélDu. 3. negyed 6 és este fél 8 óra: Vándormadarak.
alföldi krónika, útinform, meteor. 6 . 4 5 Reggeli
Színes francia természetfilm.
párbeszéd - a Dél-Alföld közéletéről. 7 . 0 0 Reggeli
Krónika (Kossuth). 7 . 1 8 Sportidő. 7 . 3 0 Dél-alföldi
PLAZA CINEMA CÍTY
krónika, útinform, meteor. 7 . 4 5 Riport, interjú,
Kincses bolygó: 12,14,16,18,20 óra. Hariy Potter és
lapszemle. 7 . 5 3 Sportidő - zene, búcsú. 8 . 0 0
a Titkok Kamrája (14 éven aluliaknak nem ajánlott):
Kapcsolás a Kossuth adóra. 15.00 Délutáni magazin.
11.30,14.30,17.30, 20.30 óra. Jégkorszak: 11.15,
Szerkesztő: Reigl Endre. 1 5 . 0 5 Hírek, meteor.
13.15,15.15 óra. XXX: 18 óra. Csillagkutya: 12,14,16, 15.10-16.00 Délutáni magazin. 16.00 Délutáni
18 óra. Stuart Little: 11.15, 13.30,15.45 óra. Halj
Krónika - Kossuth. 1 6 . 2 0 MOJ - Kossuth. 1 7 . 0 0
meg máskor: 12.30, 15, 17.30, 20 óra. Asterix és
1 7 . 0 0 Regionális hírek. Riportok, hírháttér
Obelix: 11,13.15,15.30 óra. A szállító: 17.15,19.45
beszélgetések - zenében. 1 7 . 4 5 Dél-alföldi krónika.
óra. A vörös sárkány: 20 óra. A szmokinger: 12,14,
1 8 . 0 0 Esti Krónika (Kossuth) 1 8 . 3 0 tói 2 2 . 3 0
16, 20.30 óra. Jelek: 18, 20.15 óra. Hangyák a
ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón
gatyában: 17.15,20.15 óra. Mindenütt Nő: 11,13.15, és a Regionális Stúdiók frekvenciáin. Regionális
nemzetiségi műsorok 9.00-12.00-ig Szentes
15.30,17.45,20 óra.
6 6 . 2 9 MHz Kornádi 6 6 . 1 4 MHz. 9.00-10.30
Szlovák nyelvű- és 10.30-12.00 Román nyelvű
VÁSÁRHELY
nemzetiségi műsor.
Du. 3 és háromne©ed 6 óra: Harry Potter és a Titkok
Kamrája. Színes, m. b. amerikai film; este 8 óra: A
Bourne rejtély. Színes amenkai film.
EM 9 5 . 4 Tel. 6 1 4 4 4 - 0 8 8 www.radio88.hu
Címünk: 6 7 2 1 Szeged, Madách u. 6
SZENTES
5.55-től 8 . 5 5 ig félóránként. 9 . 5 5 t ' 1 8 . 5 5
Du. fél 6 óra: Jégkorszak. Színes, m. b. amerikai
ig óránként hírek, időjárás. 6.40. 7.40. 8.40.
rajzfilm; este 8 óra: Mérges pókok. Színes amerikai
1 1 . 4 0 es 15.40-kor sporthírek.
horror.
6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese és Sövény Tibor).
1 0 . 0 0 Száraz Ferenc. 1 4 . 0 0 Bede Gábor. 1 7 . 0 0
Kívánságműsor. 1 9 . 0 0 Szonda (Patkós Attila).
2 0 . 0 0 Kulturális Kalauz. 2 1 . 0 0 Kilátó (Vass Imre
és Szabó C. Szilárd). 2 2 . 0 0 Éjszakai zenemix.

RADIOMUSOR

JUVENTUS RADtO

KOSSUTH
4 . 3 4 Határok nélkül 5 . 0 0 Reggeli krónika 9 . 0 4
Napközben 1 0 . 0 0 Délelőtti krónika 1 1 . 0 4 Tudomány 2 0 0 2 (ism.) 1 1 . 3 5 Az MR Karinthy Színpada: Mennyei riport. V I . 1 2 . 0 2 Déli krónika 1 2 . 4 0
Ki nyer ma? 1 3 . 0 5 Vendég a háznál 1 3 . 3 0 Krisztus közöttünk! 1 4 . 0 4 Zenélő városaink 1 5 . 0 5
Szóljon hozzá! 1 6 . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 2 0
„Magyarországról jövök..." Réglók 1 7 . 0 5 Pénz piac - profit. Válogatás 1 7 . 4 5 Kék bolygó 1 8 . 0 0
Esti krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0 Sportvilág 1 9 . 5 0 Mese 2 0 . 0 4 Halász Judit színművész 2 0 . 3 5 Karinthy Gábor versei 2 1 . 0 5 A Szabó család 2 1 . 3 5 Értsünk szót! 2 2 . 0 0 Késő esb kró-

programajánlónkat!

RAOtd 7 VÁSÁRHELY
Naponta 5.00-től 2 4 óráig szerkesztett műsorok a
9 7 . 6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.: 533-677.

5 . 0 0 Jó reggelt - zenés információs műsor,
félóránként hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati
magazinműsor. Téma: A feltételezett hódmezővásárhelyi
alagútrendszer Vendég: Na© Róbert. Rózsa Róbert,
Czurkó Szilárd és társaik. 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló.
1 3 . 0 0 A nap kérdése. 1 3 . 3 0 Humorpercek.
1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Sportturmix.
2 0 . 1 5 Humorest. 2 3 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó
(ism.).

RADTO 7 KISTELEK
F M 1 0 7 MHz-en (12.00-8.00 óráig a Rádió 7
FM 9 7 . 6 műsora)
8.0016 reggelt! - zenés, információs műsor. 9 . 3 0
Napraforgó közszolgálati magazin. Téma: A Kisteleki
Városvédő és Szépítő Egyesület munkája. Vendég:
Mészáros Gábor titkár.

RADtO SZENTES
A Rádió Szentes műsora a nap 2 4 órájában hallható
a 1 0 6 . 0 MHz-en. Interneten: www.szentes.
hutadioszentes.ram. Az adás ideje alatt hívható
telefonszámok: 6 3 3 1 5 - 4 7 2 és 3 1 5 - 4 8 2
E-ma il: radioszentes@mail.tiszanet.hu Állandó
műsorok: Helyi és térségi hírek - minden óra 3 0
percében Tisza Menti Krónika - hétköznap 17.15től 17.45-ig. 6 . 0 0 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő.
Benne: naptár, évfordulók, útinform, lapszemle. 9 . 0 0
Riportok-interjúk. 1 0 . 0 0 Zeneóra. 1 1 . 0 0
Programajánló. 1 2 . 0 0 Zene-özön. 1 3 . 0 0
Szerkesztik a hallgatók. 1 4 . 0 0 Gólok - méterek eredmények. Sport. 1 7 . 1 5 Tisza Menti Krónika. A nap
hírei. 1 8 . 0 0 Zene - érdekességek. 1 9 . 0 0 Esti
mese. 2 0 . 0 0 Zenés éjszaka.

ORIENT RADtO SZENTES
Adás naponta 04- 0 7 és 1 0 - 1 3 óra között a
95.7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik
percében hírek, sport, időjárás. 5 . 1 0 Színes
események, érdekességek. 6 . 0 0 Gazdapercek. 6 . 1 0
Valaki mondja meg... 6 . 1 5 Boldog névnapot! 6 . 4 0
Terefere a stúdióban 6 . 5 0 Sorsolás. 1 0 . 1 5
Lapszemle. 1 0 . 4 0 Aktuális interjú. 1 1 . 0 0 Játék.
1 2 . 0 0 Zene délidőben. Szombaton 11.35-től
Fiatalok kívánságműsora e© órában, és minden hónap
első és harmadik szombatján: „Az élet védelmében..
- külön program.

MÉDIA-6 SZENTES
FM95.7MHZ Adásidő: naponta 7 . 0 0 és 1 0 . 0 0
valamint 1 3 . 0 0 és 4 . 0 0 óra között. Cím: Szentes,
Petőfi u. 5. Tel 6 8 3 1 2 - 1 4 8 . tel/fax: 6 3 4 4 0
8 8 0 E-mail: media6@szentes.media6.hu SMS:
2 0 3 5 7 5567
7 . 0 0 Start napindftó magazin. Naptár. 7 . 3 0 BBC
hirek, friss információk. 1 3 . 0 0 Délutáni magazin,
benne: receptajánló. 1 7 . 0 0 Kora esti Koktél - az első
órában üzenetrögzítős kívánságműsor 6 3 4 4 0
8 8 0 , aktuális információk riportok, játékok, este
mese. 2 0 . 0 0 Zenehld.

februárjában,
a Kelengye Kiállítással egy időben
ismét megjelenik
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SZEGED FM100.2MHZ
Cím: 6 7 2 4 Szeged. Kossuth L. sgt. 4 8
Adástel: 6 2 4 4 2 2 4 4 Kívánságműsor: 0 6
3 0 3 0 30 244
E-mail: juventus@juventus.szeged.hu
www.juventus.szeged.hu
0 . 0 0 Csak zene. 6 . 0 0 Reggeli Juventus D. Tóth
Júliával és He©esi Sándorral. 1 0 . 0 0 Juventus Plusz
Kovács Mber Lászlóval. 1 4 . 0 0 Vas Manann. 1 7 . 0 0
Kívánságműsor. 1 9 . 0 0 - 2 4 . 0 0 óráig Csak zene.

telefax: 5 3 3 - 6 7 8 . Az adás ideje alatt hívható
telefonszám: 533-777 és 5 3 3 778. SMS 30267-7777. E-mail radlo7@deltav.hu Címünk:
Hódmezővásárhely. Szabadság tér 71., (piaccal
szemben).

Ami nélkül nincs esküvő
hetedhét országban!

SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS

DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ

nika 2 2 . 3 0 Emlékek szárnyam 2 3 . 0 0 Kenó
2 3 . 0 4 Ottó Klemperer vezényel

MOZIMŰSOR

Decembertől keresse új

•

HETFO, 2002. DECEMBER 30.

"M i

i

magazin

Ha szolgáltatása a házasulandók
f i g y e l m é r e számot tart, Ön s e m
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, leány
ZARÁNÉ PUSKÁS GYÖRGYI
40 éves korában hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt. Temetése december 30-án,
15 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér és rokon
DR. MÁTHÉ JENŐ
76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003.
január 3-án, 13 órakor lesz a Református temetőben.
„,„,,
Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk,
BUS MIKLÓS "
volt Aíit-nyugdíjas, 2002. december 15-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kívánsága szerint elhamvasztottuk, szúk családi körben a Belvárosi temetőben eltemettük.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
sógornőm, keresztanyám, nagynénénk
MIKLÓSI (SCHIDEK)
MÁRIA
kisteleki tanítónő,

életének 76. évében türelemmel
viselt hosszú betegség után Kecskeméten elhunyt. Temetése január 3-án, 15 órakor lesz a Kisteleki temetőben. Gyászmise a temetés után 17 órakor a katolikus
templomban.
A gyászoló család
miuiui

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérem és nagynénénk,
VÖRÖS FERENCNÉ
TÓTH MATILD,
Makó, Szent J. tér 1/B. (volt Hódmezővásárhely, Dobozi utcai lakos) súlyos betegségben elhunyt.
Temetése 2003. január 3-án, 11
órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
Gyászoló testvére
és unokahúgai
m i a.i i > i c

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szerettünk,
KORMÁNYOS
SÁNDORNÉ
MÉSZÁROS PIROSKA
hirtelen elhunyt. Temetése
Algyőn, január 2-án, 14 órakor
lesz.
Gyászoló fia és családja

„Nem bánt már fájdalom, megnyugszom csendesen. Földi vétkeim bocsásd meg Istenem."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
PÉLI MIHÁLYNÉ
temetésén részt vettek és súlyos
betegsége alatt látogatták, vigaszt
adó szavakkal segítették. Köszönetet mondunk orvosainak, ápolóinak.
Gyászoló család
1
miuiny

Szomorúan tudatjuk, hogy
DERKÁCS JÁNOS
kocsigyártó bognármester

96 éves korában 2002. december 19-én csendben elhunyt.
Hamvait 2003. január hó 3-án,
11 órakor helyezzük hűséges Felesége mellé a Dugonics temető
ravatalozójából.
Derkács család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér és
rokon
BIHALY SÁNDOR
2002. december 26-án 64 éves
korában váratlanul elhunyt. Temetése 2003. január 3-án, 13
órakor lesz a sándorfalvi Alsó temetőben.
Gyászoló család, Sándorfalva

021341317

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KOTOGÁN FERENCNÉ
75 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése
a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

ID. ÁCS JÓZSEF
temetésén részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
FOGAS
ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönetet mondunk a ház öszszes lakájának együttérzésükért.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
ÖZV NAGY
ANDRÁSNÉT
utolsó útjára elkísérték, részvétüket kifejezték.
Gyászoló család

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÚRÓCZKI SÁNDORNÉ
MANDÁSZ ROZÁLIA,
Hódmezővásárhely, Király u. 4.
szám alatti lakos 83 éves korában
csendesen elhunyt. Temetése
2003. január 2-án, 10.30 órakor
lesz a katolikus temetőben.
«1341202
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KÓKAI-VARGA
SÁNDOR
Batida, Gárdonyi u. 24., volt Tanya 3233. szám alatti lakos 71
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 2án, 9 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
02134U09
Gyászoló család

„Szívedben nem volt más csak
szeretet, szorgalom és munka
volt az egész életed. A fájdalmat
leírni nem lehet, csak letörölni a
könnyeket."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZUROMI IMRE,
Székkutas, Dózsa Gy. u. 25. szám
alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése december 31 -én,
de. 10 órakor lesz a Székkutasi temetőben.
02134 M7S
Gyászoló család

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmetél tőlünk
hirtelen, de gondolatunkban és
szívünkben örökké velünk maradsz."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, szeretett édesanya,
nagymama, testvér és rokon,
TŰHEGYI ZOLTÁNNÉ
MAGYAR ERZSÉBET,
Hódmezővásárhely, Széchenyi
utca 25. szám alatti lakos 54 éves
korában váratlan hirtelenséggel
elhunyt. Temetése 2003. január
2-án, 13 órakor lesz a Dilinka
temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ERDEI SÁNDOR
53 éves korában elhunyt. Temetése 2003. január 3-án, 9 órakor
a Kincses temetőben lesz.
023
,41233
Gyászoló család

„Adhat az élet márványkőből
palotát, egyet nem adhat, kétszer
drága jó édesanyát."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér és rokon,
ÖZV KELEMEN
IMRÉNÉ
VARGA ETELKA,
Hódmezővásárhely, Kalap u. 7.
szám alatti, korábban maroslelei lakos 92 éves korában elhunyt. Temetése december 31én, délelőtt 11 órakor lesz a Maroslelei temetőben.
Gyászoló családja
Hódmezővásárhely, Maroslele

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk hálánkat kifejezni
mindazok felé, akik legdrágább
szerettünk,
HORVÁTH ISTVÁN
temetésén megjelentek és velünk
éreztek. Ugyanakkor köszönetet
mondunk az onkológiai osztály
orvosainak és ápolóinak, akik áldozatos munkájukkal segítséget
nyújtottak nehéz óráiban.
02,34,077
Gyászoló család
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A Csongrád megyei fiókjaink 2003. évi nyitva tartása
módosításra kerül az alábbiak szerint:
TA r r A s
N Y1 T V A
Fiók megnevezése
Hétfő Kedd-Csütörtök Péntek
Csanádpalota

7.45-12.30

7.45-12.30

7.45-12.30

Csongrád

7.45-16.00

7 45-15.00

7.45-15.00

Hódmezővásárhely

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Kistelek

7.45-16.00

7.45-15.00

7.45-13.30

Makó

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Mindszent

7.45-16.00

7.45-15.00

7.45-13.30

Mórahalom

7.45-16.00

7.45-15.00

7.45-13.30

Rúzsa

7.45-14.00

7.45-14.00

7.45-13.30

Szeged, Takaréktár u. 7.

7.45-18.00

7.45-17.00

7.45-16.00

Szeged, Aradi vértanúk tere 3.

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Szeged, Kiskundorozsma

7.45-17.00

7.45-15.00

7 45-12.30

Szeged, Vértói u. 1.

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Szeged, Klauzál tér 5.

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Szentes

7.45-17.00

7.45-16.00

7.45-16.00

Tisztelettel:

PÁLYÁZATI

OTP Bank
Délalföldi Régió

FELHÍVÁS!

B é k é s s á m s o n K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény és a hulladékkezelő közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatói szerződésről szóló 241/2000.(XII.23.) Korm.rendelet alapján nyilvános p á l y á z a t o t hirdet a települési szilárdhulladék-gyűjtési-, szállítási
és elhelyezési szolgáltatás ellátására a község belterületére kiterjedően.

• A részletes ajánlati felhívás átvehető: Polgármesteri Hivatal Békéssámson,
Hősök tere 1 0 - 1 2 . sz. alatt az 1. sz. irodában. Ára: 10 000 Ft + áfa

Munkanapokon: 8-12 óráig
• Az ajánlatok beérkezési határideje: 2003. február 13., 11.00 óra
A késve érkezett ajánlatok érvénytelenek.

• Az ajánlatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Békéssámson,
Hősök tere 1 0 - 1 2 . sz. alatt az 1. sz. irodában.
• Az ajánlaton feltüntetendő: „Ajánlat szilárdhulladék elszállításra"
Ajánlattevő neve és címe.
• Ajánlatok bontása: 2003. február 13., 13.00 óra
• Ajánlatok elbírálása: összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül
elfogadásra.
• Eredményhirdetés

várhatóan: a képviselő-testület döntését követően

2003. április 14. A z ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban értesíti.
• Egyéb: az önkormányzat a nyertes ajánlattevővel a közszolgáltatás
ellátására 10 éves közszolgáltatási szerződést köt.

Barna Jánosné
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GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
BÉKÉSI SÁNDORNÉ
KÁDÁR IRMA,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KEREKES B. JÓZSEF
apátfalvi lakos 82 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése december 31-én, 9 órakor lesz az
Apátfalvi temetőben.
Gyászoló család, Apátfalva

(ny. főnővér)

Makó, Hunyadi utcai lakos 83
éves korában hosszan tartó betegség után hirtelen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása január 3-án, pénteken, 14
órakor lesz a makói belvárosi
református Ótemetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet. Sirattatok csendesen, én
a szívetekben élek."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon testvéreknek,
közeli és távoli rokonoknak, jó

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
GÖRBE GYÖRGY
makói lakos, 88 éves korában súlyos betegség után csendben megpihent. Temetése december 31én, 13 órakor lesz a makói belvárosi református Ótemetőben.
Gyászoló felesége, gyermekei
és családjaik

barátoknak, szomszédoknak és
ismerősöknek, akik a szeretett
férj és családapa
ID. KEREKES FERENC
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönet illeti háziorvosát,
aki fájdalmát igyekezett enyhíteni. Köszönetünket fejezzük ki
a Makói Vízmű Kft. minden dolgozójának a küldött koszorúkért.
A gyászoló család, Makó

SZENTES

KABÓK JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

életének 88. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
későbbi időpontban lesz.
A
021341276
gyászoló család

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
KOCSIS
ISTVÁN SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
Május 1. Tsz. vezetőinek, és dolgozóinak, háziorvosának áldozatos munkájáért, a Szathmáry Kertészetnek a szép koszorúkért, a temetkezési kft. munkájáért, és a
szép búcsúbeszédért.
Gyászoló család,
Szentes, Lapistó

nyugdíjas ápolónő,

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

A RENAX-CAMION Kft., a RENAULT haszon-gépjárművek
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei márkakereskedője és
újonnan nyíló szervizébe keres szegedi munkahellyel:
Műhelyvezető 1 fő pozícióba
Az ideális pályázó rendelkezik:
- műszaki (és kereskedelmi) végzettség (minimum középfok)
- haszongépjármű-ismeretek
- dinamikus személyiség
- j ó kommunikációs készség
- gépjármű-vezetői jogosítvány B, C
-számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, internet)
Kiemelt feladatai közé tartozik:
- műhely menedzselése
- ügyfelek látogatása
Haszongépjármű-szerelő 2 fő pozícióba
Az ideális

pályázó

rendelkezik:

- haszongépjármű-szerelői gyakorla
- j ó kommunikációs készség
- gépjármű-vezetői jogosítvány B, <
Haszongépjármű villamossági szerelő 1 fő pozícióba
Az ideális pályázó rendelkezik:
- haszongépjármű-szerelői gyakorlat
- j ó kommunikációs készség
- gépjármű-vezetői jogosítvány B, C
- számítógépes felhasználói ismeretek
Amit kínálunk:
- kreatív munkavégzés
- biztos munkahely
- versenyképes fizetés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
PITI TERÉZIA

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

í

Tisztelt Ügyfeleink!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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2003. január 3-án, 14 órakor lesz

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek és
szomszédoknak, akik drága
szerettünk,

m

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
HÓDI ISTVÁN JÁNOS
életének 68. születésnapján elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása és ravatalozás 2003.
január 3-án, 12 órakor lesz a mórahalmi templomban.
Egy szál virággal búcsúzunk.
A gyászoló család
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H I R D E T É S «

RENAULT
TRUCKS

Beküldési határidő: 2003. január 10.
Érdeklődni: 30/2987-184
A pályázatokat és a szakmai önéletrajzokat
a következő címre kérjük eljuttatni:
RENAX-CAMION Kft.
6701 Szeged, Pf.: 497.

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrlkné. 6754 Újszentlván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i Kegyele« Kft., 6791 Szeged, Széksósi ut 6. Tel: 62/461-039 6900 Makó,
Verebese. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u 2. Tel.: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay
u, 16.feb/lax:62/534-985,62/534-986 Márvány KH. 6760 Kistelek, Temetó sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz
'90 Temetkezési KH., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád. Fó u. 17-19. Tel:
63/483-975 Flóra Center KH, 6722 Szeged, Ttsza l. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet. 6900Makó, Megyeház u. 1. Tel. 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás. 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424
992 Rekviem Wtkezést Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Tárók u
9/B. Tel: 62/420-414 Rekvtum Temetkezés, 6900 Makó, Korház u. 13 Tel 62/213-514 Szeged. Temetkezés.
KH., 6722 Szeged. Attila u. Tel: 62/543-747 Szógi és Társa Temetkezési Iroda Szeged. Tárók u. 11/B Tel.:
62/425-847 Gyeviáp Kht. Álgyó, Kastélykert e 16 Tel: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezávásárhely, Hósök tere 7 Tel : 62/246-605, 62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt
6 6 0 0 Szentes, Sima F, u. 31, Tel /fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 . Mecses 2001 Bt. - (Temetkezési Szolgáltató Bt.) - csongrádi fióktelephelyének cfme: 6640, Csongrád, Fő u. 3 4 / A . Tel./fax: 0663/481-125

16

•

AKTUÁLIS*

HÉTFŐ, 2002. D E C E M B E R 23.

Intelligens
lámpa

Félisten
P O D M A N I C Z K Y SZILÁRD

De nem gondolhatta tovább, mert galamb röpült a párkányára, s úgy szakította félbe, mintha
azt kérné, jelezve megjelenésével, kérlek szépen,
itt most ezt hagyd abba, szamár úton jársz, mert
szamár gondolatokat követsz, ergo nem szamárkodhatsz tovább.
Márton kivonta magát a forgalomból, nem volt
benne egészen biztos, hogy helyes, amit csinál, de
egy régi ismerőse, aki a klinikán dolgozott, azt
ajánlotta Mártonnak, hogy ha valamit is meg szeretne érteni az emberből, akkor egy megoldása lehet, 48 órán keresztül, étlen és szomjan szexfilmeket kell néznie, a legvadabb pornótól a legkivonatoltabb érzelmes testjelenetekig. Barátja magyarázatként csak azt felelte, ez semmi
más,
mint a világ buddhista módszerrel kifejtett szexuáíkapujú megismerése. És nem részletezte.
Józsi bácsi egy felhőt pillantott meg az égen,

mely a nap sugarával kevéssé dacolva egy szempillantás alatt vált semmivé. Lesújtóan gyönyörű,
gondolta az öreg, s mintha mozgása koordinálását, annak gyeplőjét immár nem ő tartaná. Lábai
bevitték egy templomba, ahol a roppant padsor
szélére telepedett, s várta, mit is akar ő e helyütt,
ám a falak csöndessége mindegyre
átszivárogott
belé, fázott és csendben várt. És valahogy nem
maradt kétsége semmi felől, mintha egy hatalmas gépezet része lenne, amely jól tartva kegyelmével olajozza őt.
Pesztonka szemét újra a galambra
engedte,
amely furcsán pislogva félre tartotta a fejét, toporgott, mintha türelem kérdése lenne bármi, aztán
hirtelen mégsem, a galamb elkurjantotta
magát.
Mit mond. kérdezte magában Pesztonka,
mit
akar? A kurjantás újra elszállt, a galamb ott maradt, s a lány próbált könnyedén
koncentrálva
magára hatni, s mint mikor felhőből olvas az'ember fantáziaábrát, úgy próbálta a galamb szavait
érteni. Hogy megfejtette volna, az túlzás, de
mintha azt kérdezné, hogy te, Pesztonka, vajon
mit kérdeznél az istentől, ha egyszer a színe elé
keveredve egyszer csak ott állnál, s minden bonyodalom nélkül feltehetnéd ? Hogy mit, gondolkodott Pesztonka, majd hagyta, hogy ne gondoljon semmire, ne a gondolat adja a kérdést, hanem
csak várta, szóljon belőle egy kérdés. És megvolt.
Azt kérdezném az istentől, ha elébe állnék, azt,
hogy van-e isten ? Mit válaszolna ó, vajon ? Pesztonka nézte a galambot, és várta a választ, de válaszul semmi más, valami kis utcai vadász, aztán
a galamb vére az ablakra csapódott...

A piros és a zöld jelzés váltakozását a forgalomhoz igazító, intelligens közlekedési lámpát fejlesztettek ki olasz mérnökök. A készülék szenzorok segítségével kíséri figyelemmel a forgalom
áramlását és nyilvántartja a kereszteződéshez érkező járművek
számát. Az intelligens lámpa ráadásul még olcsó is, mert nem
igényel központi felügyeletet.

Brüsszeli
Mohamed
BRÜSSZEL (MTI)

HOORN (MTI)

Aki szeretne börtönbe kerülni,
de evégett nem szeretne bűnt elkövetni, Hollandiában megteheti, ám csak, ha előre foglaltat magának cellát. Hoorn városának
Ostereiland elnevezésű büntetés
végrehajtó intézetében a szállás
vacsorával, reggelivel és elbocsátó okmánnyal együtt 50 euróba
kerül a kedves vendégnek. A befolyó pénzeket a gyógyíthatatlan
rákbetegeket gyámolító Roparun
Alapítványnak utalják át. A börtönnek amúgy meg vannak

Lottószámok
OTOSLOTTO
3 , 1 7 , 2 0 , 3 7 , 4 0 • Jokerszám: 296571
HATOSLOTTÓ
1 , 5 , 8 , 2 0 , 4 2 , 4 3 . Pótszám: 17

A NAP VICCE
A nagyfőnök megszólítja
osztottat:
- Kedves Kiss kolléga,
szereti a meleg sört és az
Kuala Lumpurban extrém ejtőernyős verseny zajlik - a Petronas nőket?
-Egyiket sem...
ikertornyokról kell a mélybe ugrani. A malajziai főváros január
- Rendben, akkor télen
6-ig ad o t t h o n t a több számból álló vetélkedőnek, amelyen hatvan
bátor ember vesz részt.
MTI Telefotó/AP/Teh Eng Kaon szabira...

a bemaga
izzadt

megy

Sikeres a pornószínész-tanoda
színész-tanfolyam
elindítója.
120 jelölt iratkozott be a kurzusra. A kulturális szféra különböző
területeiről jöttek. A többség
nem kezdő, a pornó köréből került ki. A hallgatók 390 euróért
tíz elméleti és gyakorlati előadást

kapnak. Leckéket adnak nekik
testbeszédből, relaxációból, az
aktus lefolytatására alkalmas
testhelyzetekből. Nagy a kereslet
a profik iránt. Kevés az olyan színész és színésznő, aki jól tud szerepelni a kamerák előtt.

Túlnyomóan borult lesz az ég, északon és keleten sokfelé, délen csak néhol lehet
esd. A megélénkülő délnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik.

Szagad
Hodmwzövásárhsly
Szentes

számlálva a napjai: jövőre a kellő
biztonság hiánya miatt bezárják.
A „cella kiadó" akció a börtönőröknek jutott az eszükbe. A
nagyközönség így megtudhatja,
hogy egy fegyintézet nem szálloda. „Nem olyan vicces a dolog. A
cellák parányiak, a bent levők
még felállni sem tudnak egykönnyen, pszichikailag nehezen
viselhetők el" - magyarázta az
igazgató. Az éjszakára önként jelentkezők szombatonként 16.00
órától vasárnap 11.00 óráig tartózkodhatnak a börtönben, ebből
tíz órát ülnek cellájukban.

ISTEN ELTESSE!
DÁVID
Dávid héber eredetű név, jelentése: kedvelt, szeretett, esetleg:
egyesítő. A biblia szerint Dávid,
az egyszerű pásztorfiú azért került a már beteg Saul király mellé, hogy szép hárfajátékával megnyugtassa annak idegeit. A filiszteusok támadása idején egyedül
Dávid mert kiállni a félelmetes
Góliáttal, akit parittyájával legyőzött, és ezért elnyerte a király
leányának kezét. Növekvő népszerűsége miatt Saul király féltékeny lett rá, ezért bujdosnia kellett. Először Júda területén lett
király, majd Saul halála után
egész Izraelben. Egyéb névnapok: Anikó, Aníziusz, Dénes,
Hermina, Honóriusz, Hunor, Ignác, Libériusz, Lotár, Margit,
Szabin, Zalán, Zoárd.
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Brüsszelt elárasztják a Mohamedek: az EU fővárosában, Brüszszelben immár ez a leggyakoribb
név az újszülöttek körében - természetesen csak a fiúkéban. A
másodiktól a hatodik helyen a
következők állnak: Alexandre,
Ayoub, Thomas, Bilal és Mehdi
- adta közre a Le Soir című belga
lap. Az „elmohamedesedés" oka,
hogy a sok etnikumú metropolisban több külföldi él, mint az ország többi részeiben, ahol a Thomas vezeti a keresztnévtoplistát.

Előre foglalt cellák

„A férfiak bizonyulnak a gyengébb nemnek a pornófilmekben"
- állítja Antonio Marcos. Tapasztalatból: ó a spanyol X-csatorna
producere és az első pornófilm-

Kísatette

ROMA (MTI)

Pesztonka azon gondolkodott, milyen lehet egy
félistennek. Nem volt egészen biztos benne, hogy
ezen akar gondolkodni, mégis ott állt előtte ez az
egész, ez az egész félistenség, amely felességével,
átmeneti jellegével hol a csalás érzetét hívta elő
benne, hol azt, hogy ha az ember és az isten keveréke valami ilyen torz szüleményként
jelenhet
meg, akkor ott az eredeti alapanyagok se lehetnek
túl biztató állapotban. Amúgy pedig félistennek
lenni egyben önbecsapás is, az
identitáskényszer
abszurd negligálása, amely sem az emberi, sem
az isteni fél akaratának nem felelhet meg. Legalábbis az emberinek nem, gondolta
Pesztonka,
mert én ember vagyok, és nekem nem felel meg,
ergo...

MADRID (MTI)

Enyhe, de borús idő
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További kilátások
Szilveszter napián soktele valószínű eső. amit eleinte északon, északkeleten, majd
másutt is havas eső, havazás válthat fel. Újévkor átmenetileg naposabb, de hidegebb idő várható.. Később ismét enyhébb, de nagyrészt borús időre számíthatunk.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 72 cm (hőfoka 1,6 C"), Csongrádnál -78 cm,
Mindszentnél -1 cm. A Maros Makónál -60 cm.
A Nap kel: 7.32, nvugszik: 16.01. A Hold kel: 03.31, nyugszik:
13.17.

Eladták az egész falut
BRIDGEVILLE (MTI)

Egy egész falu kelt el on-line árverésen az Egyesült Államokban
a hét végén. Ez volt az első ismert eset, hogy falut árvereztek
el a világhálón. Az észak-kaliforniai Bridgeville 1,8 millió dollárért cserélt gazdát az Ebay on-line aukciós ház árverésén, amelyen a rendelkezésre álló egy hónap alatt összesen 250 ajánlat
érkezett a világ minden tájáról.
Egyelőre nem tudni, ki az

1865-ben alapított, tíz omladozó
házból és 33 hektár földből álló
falu új tulajdonosa. A házak lakói többnyire idős bérlők. A faluhoz tartozik még egy postahivatal, a Van Duzen folyó több mint
két kilométeres partszakasza és
egy temető. Korábbi gazdái, Elizabeth és Joe Lappié nyugalomba
vonulnak, de nem az erdők övezte, eldugott faluban, hanem onnan 25 mérföldre vásároltak házat maguknak. Egyebek között
azért váltak meg Bridgeville-től.

Megnősül a remete
ISZTAMBUL (MTI)

Fél évszázados remetéskedés
után annyira torkig lett a magánnyal egy 83 éves török férfi,
hogy nősülésre adta a fejét. Képtelen vagyok tovább egyedül
élni - panaszkodott a média által
enezi Robinsonnak nevezett aggastyán, hozzátéve, hogy olyan
asszonyt keres, aki hajlandó lesz
felkapaszkodni hozzá a hegyekbe, mivel elköltözni nem akar. A

török Robinson a negyvenes
években összeveszett családjával, emiatt vonult el az Enez közeli hegységbe. Azóta is ott él egy
kecskével és egy lóval. Vadhúson
és maga termesztette zöldségen
él. Az elmúlt évszázad második
felében csak ritkán került kapcsolatba a külvilággal. Tévét még
sohasem látott és nézett, s az
utóbbi 56 évben a rádiót is kihagyta. N e m érdekli őt, mi megy
végbe Törökországban.

Az adott feltételek áttekintése
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 12. Célozva próbál eltalálni. 13. Rio de ... 14. Gyeplő, tájszóval. 15. Asztalitenisz-asztal márkanév. 16. Diplomáciai autókon olvasható rövidítés. 17. Maró anyaggal kezel. 19. A földre. 20. Ü.E.H. 21. Szántóeszköz része. 23. Délceg, szép szál harcos. 25. Riadó vége! 26.
Növekedő (népiesen). 28. Szomália hivatalos nyelve. 29. Előtag:
kettős-. 30. Fojtó szagú, mérgező gáz. 31. Shakespeare-alak a
Cymbeline-ből. 33. Nikkel és oxigén. 34. Omszk egyik folyója. 36.
Rimánkodik, könyörög. 37. Indulatszó. 38. Hevesi község. 40. A
dúr skála hetedik hangja. 41. Husz János követője. 43. Köszönés
szava.
FÜGGŐLEGES: 1. Betölthetővé váló (státusz). 2. A tetejére helyező.
3. Kezdettől, eredendően. 4. Cső vége! 5. Pottyant. 6. Osztrák folyó
(=GAIL). 7. Szófogadó. 8. A kukorica tudományos neve. 9. Kettőzve: cukorka. 10. Ilyen állat a medve. 1 1 . . . . Ferenc; Mária Terézia
férje. 15. Sokasodik. 18. Kereskedelmi értesítőlevél pl. pénz átutalásáról. 20. Csücsülő. 22. Ismételt tagadás. 24. Spanyol köszönés.
27. Páratlanul reális! 28. Szlovén autók jelzése. 29. Üzemanyag.
30. Növényt a földből eltávolít. 32. A fa belső, sötétebb színű
anyagrésze. 33. A közmondás másik fele. 35. Az egyik evangélista.
C a ^ M i ^ ^ j J V I a c s k a , angolul (=CAT). 42. Seb szé-

Bánkiiton a hó vastagsága sportolásra alkalmas. Nyolc felvonó üzemel és a hóágyúk is
a pályák karbantartására.
MTI Telefotó: Va,

Orosháza
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$ helyes megfejtése: Ahol nincs áldozatkészség, ott nincs igazi nagyság.

