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LÁZÁR JÁNOS A 47-ESÉRT
Miért bünteti a szocialisták kormánya Hódmezővásárhely lakóit? - interpellált a parlamentben
Lázár János polgármester. A gazdasági miniszter szerint nem állt
le a 47-es út négysávúsítása, az
elhúzódó kisajátítások miatt
nem tudják folytatni a munkát.
3 . oldal
EGYEZTETNEK A PIACOKRÓL
Folyamatos az egyeztetés a Szent
István és a Mars téri, valamint a
nagybani piac jövőjével kapcsolatban a szegedi városháza és a
kereskedők között. A Tisza Volán elköltözését a Mars téri vállalkozók nem nézik jó szemmel.
5. oldal
A DEÁK GIMIBŐL A KISPÁLBA
A Turisták bárhol című lemezének anyagát már az új taggal vette
fel a Kispál és a Borz. Michael
Zwecker tavaly óta dobol az
együttesben. Az amerikai két
éven keresztül a szegedi Deákban
tanított, felesége pedig makói.
Randevú
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Százezer plusz havonta
M i n d a tizennégy Csongrád
megyei képviselő vesz fel költségtérítést és - egy kivétellel szállásköltséget, fizetése mellett. Az adatok néhány napja
nyilvánosak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Országgyűlés hivatala az
adatvédelmi biztos állásfoglalása
nyomán nyilvánosságra hozta a
képviselők költségtérítési átalányáról és szállásköltségéről szóló
adatokat. A képviselőknek ettől
az évtől már nem kell számlákkal igazolniuk költségeiket. Az
erre a ciklusra megválasztott
képviselők tavaly májustól decemberig összesen 564 millió forintot vettek fel költségtérítésre,
148 milliót pedig szállásköltségre. Az utóbbi csak azoknak a
képviselőknek jár, akiknek Budapesten vagy a főváros környékén
nincs lakásuk.
A törvény szerint a szállásköltség-térítés nem haladhatja meg a
198 ezer forintos képviselői alapdíj felét. A képviselők többsége
620 ezer forint körüli összeget
vett fel nyolc hónapra, vagyis havonta csaknem 80 ezer forintot
költöttek szállásra.
A költségtérítési átalányra már
minden képviselő jogosult, mértéke a lakóhely és Budapest távolságától függ. Ebből nemcsak a
benzinköltséget fedezik, hanem
a telefont és más kiadásokat is.
(A képviselőknek ingyenes a tömegközlekedés.]
Csongrád megyéből a legutób-

Kimutatás a Csongrád megyei országgyűlési képviselők
költségtérítési átalányáról és szállásköltségéről
KEPVISELO

NEVE

Balogh László (MDF)

A hetven kérdésből csupán kettőre küldött hibás választ a székkutasi ifjú Vígh Viktor az RTL
Klub IQ - Az ország tesztje című
vetélkedőjében. A fiatalember
ezáltal az összes tévénéző közül
a legjobban szerepelt. „Nem ugrott be, hogy mit jelent a bekötik

kifizetett
szállásköltség

214 500

620 081

264 000

206 250

214 500

Botka László (MSZP)

214 500

620 081

214 500

620 081

Gazdag János (MSZP)

264 000

577 500

Géczi József (MSZP)

214 500

620 081

Kozma József (MSZP)

214 500

486 000

Lázár János (Fidesz-MPP)

264 000

620 081

Martonosi György (Fidesz-MPP)

264 000

620 081

Nógrádi Zoltán (Fidesz-MPP)

264 000

618 750

Rákos Tibor (Fidesz-MPP)

264 000

620 081

Újhelyi István (MSZP)

214 500

685 330

214 500

620 081

bi választásokon 14 országgyűlési képviselő jutott be a parlamentbe, egyikük, Dobó László a
Fidesz-MPP Bács-Kiskun megyei
listájáról. Közülük nyolcan májustól decemberig 214 ezer 500
forintot vettek fel költségtérítés
címen, ennél a szegedi Bartha
László és Rákos Tibor, a vásárhelyi Lázár János, a makói Gazdag
János és Martonosi György 49
ezer 500 forinttal többet.
Szállásköltséget a szegedi Botka László nem vett fel, a többiek
206 ezer 250 és 620 ezer 81 fo-

Vígh Viktor lett
a tévés IQ-bajnok
A székkutasi ifjú Vígh Viktor
érte el a tévénézők közül a legjobb eredményt az RTL Klub
SMS-ben játszott intelligenciaversenyén.

költségtérítés

a fejét kifejezés, valamint egy
szorzással is meggyűlt a bajom"árulta el a két hibát nevetve Viktor, a Szegedi Tudományegyetem
másodéves matematika szakos
hallgatója, aki jelenleg Bodrogkőváralján egy matematikuskiránduláson vesz részt.
A fiatalember kimagasló teljesítményének köszönhetően ígéretet kapott arra, hogy tagja lehet
a Mensának, a legintelligensebb
emberek klubjának.
T.A.

rint közötti összeget számoltak
el, kivéve a szegedi Újhelyi Istvánt, aki 685 ezer 330 forintot
költött májustól decemberig albérletre. A nyilvánosságra hozott
adatokból kitűnik, hogy például
Botka egyáltalán nem költött albérletre, Bartha 33 ezret, Nógrádi Zoltán 77 ezer 510, Újhelyi
pedig több mint 85 ezer forintot
fizetett havonta.
Egyetlen Csongrád
megyei
képviselő sem lépte túl a törvényben biztosított szállásköltségkeretet.

A költségtérítési átalány, aminek mértéke a lakóhely és Budapest távolságától függ, csupán
annyi érdekességgel szolgál, hogy
a Szegeden lakó Bartha László és
Rákos Tibor ugyanannyit - havonta 33 ezer 62 forintot - vett
fel, mint például a fővárostól
messzebb lakó makói Gazdag és
Martonosi, a mórahalmi Nógrádi, a vásárhelyi Lázár. A többi
szegedi képviselő, a szentesi Farkas Sándor és a csongrádi Vincze
László ezen a címen havonta 26
ezer 812 forintot vett igénybe.

Paloták
között
harcolnak
Bagdad kormányzati negyedében, a diktátor palotakomplexumainak környékén heves harcok
folytak tegnap. Sokáig tartotta
magát az az információ, hogy
Szaddam meghalt egy légicsapásban. A hírt később visszavonták.
Az új Irakot nem a szövetségesek
és nem az ENSZ fogja kormányozni - jelentette ki kedden a
brit kormányfő. Tony Blair, aki
az észak-írországi Belfast közelében George Bush amerikai elnökkel tárgyalt, a keddi közös
sajtóértekezleten azt mondta: a
szövetséges erők egy nappal sem
fognak tovább Irakban maradni a
szükségesnél. George Bush egy
fél mondatban elismerte, hogy az
ENSZ-nek fontos szerepe lesz a
rendezésben.
Az amerikai légierő csapást
mért egy olyan bagdadi épületre,
amelyben egyes értesülések szerint Szaddám Húszéin iraki elnök is tartózkodhatott. Bár Washingtonból először azt jelentették, hogy az iraki elnök meghalt
az ellene megkísérelt újabb szövetséges támadásban, aztán ezt a
hírt később visszavonták.
Bombatalálat ért egy szállodát
Bagdadban, amelyben a külföldi
újságírók többsége lakik. Ketten
meghaltak a Palesztina Hotelban. Találat érte az al-Dzsazíra
katari műholdas televízió bagdadi irodáját is, a médium egyik
munkatársa életét vesztette.
Bővebben a 2. oldalon

Négyszázlakásos lakópark épül a laktanya helyén

Ifjabb Bába valósítja meg
ügyvéd édesapja álmát
Szegeden, az egykori Szabadkai
úti laktanya épületeit már lebontották, hamarosan megkezdődnek annak a lakóparknak az
alapozási munkálatatai, aminek építtetését a nemrégiben
elhunyt szegedi sztárügyvéd,
Bába István kezdte el. Az ügyeket a fia viszi tovább.

Szegeden, a Szabadkai úti katonai
bázis már évekkel ezelőtt megszűnt. Bába István sztárügyvéd
akkor álmodott meg ide egy minden igényt kielégítő, nyugat-európai mintára épülő lakóparkot. A
munkálatok tavaly elkezdődtek, a
bontás során 25 kisebb-nagyobb
épület tűnt el örökre. A munkások feltörtek 10 ezer köbméter betont, a teherautók 12 ezer köbméter téglát szállítottak el, a munkagépek mintegy 20 ezer köbméter
földet mozgattak meg ahhoz,
hogy egy 13 hektáros üres terület
fogadhassa az építőket.
Az alapozás kezdését már n e m
érhette meg Bába István. Halála
után Szegeden sokan feltették a
kérdést: talán szertefoszlik lakóparképítő álma is?
- Erről szó sincs, természetesen tovább folytatódnak a munkálatok, megvalósítom édesapám tervét - mondta a felvetésre ifjabb Bába István, aki szintén
A fiatal hölgyek vették az áprilisi meteorológiai tréfát. A gazdák viszont nem, ugyanis az éjszakai fa- ügyvéd. - A hosszúra nyúlt tél
gyok tovább pusztítják a gyümölcsfák épen maradt rügyeit. Részletek a 3. oldalon. Fotó: Gyenes Kálmán ugyan nem kedvezett a beruhá-

Hóval tréfálkozik az április

Ifjabb Bába István szerint legkésőbb jövő tavasszal már beköltözhetnek az első lakók a Bába-lakóparkba.
Fotó: Karnok Csaba
zásnak, ám ennek ellenére már a
jövő hónapban megkezdődik a
terület közművesítése, ami előreláthatóan két hónapot vesz
igénybe. Ezt követi az alapozás,
terveink szerint legkésőbb jövő
tavasszal már az első lakók is beköltözhetnek a házakba.
Bába István elmondta, a 13
hektáros terület Szabadkai út

melletti szakaszára üzleteket,
szolgáltatóházat építenek majd.
Ezt részben a lakópark beruházását végző kft. - amelynek többségi tulajdonosa a Bába család - finanszírozza majd, részben pedig
az itt üzleteket kialakító vállalkozások adják hozzá a pénzt.
Folytatás az 5. oldalon
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Bagdad kormányzati
negyedéért folyt a harc Külföldi privatizálok?
Bartha László szerint elit- és szegénykórházak jöhetnek létre

Az MSZP szerint a kórháztörvény biztosítja az
egészségügyi ellátás megfelelő színvonalát és garantálja az ágazati célvagyon felhasználását, ezzel szemben a Fidesz az előterjesztés visszavonását kéri a kormánytól.

Bagdad belvárosában, a kormányzati negyedben, a diktátor
palotakomplexumai környékén
heves harc bontakozott ki az
iraki háború 20. napján. A szövetséges légierő folyamatosan
támadja a Tigris partján megjelenő köztársasági gárdistákat.
Közben a szövetséges haderő
több száz járműve eltorlaszolta
az iraki főváros útjait, közlekedési káoszt okozva.

BUDAPEST (MTI)

Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi
közszolgáltatások szervezéséről szóló törvényjavaslat keddi általános vitájában, az országgyűlésben Csehák Judit hangoztatta: nem a kórházak eladásáról, kötelező privatizációjáról, hanem a betegek számára közpénzből vásárolt egészségügyi
szolgáltatásokról szól az előterjesztés. Az egészségügyi miniszter a törvényjavaslat vitáját megnyitva
egyértelművé tette: az előterjesztés nem a tulajdonosváltást helyezi a középpontba. Az ellenzéki vádakkal szemben az állam nem vonul ki az egészségügy fenntartásából. A javaslat nem korlátozza az
egészségügyi szolgáltatásban, illetve közszolgáltatásban megjelenő szervezetek tulajdoni, gazdálkodási, vállalkozási formáit, viszont kijelöli az egészségügyi szolgáltatásokért felelős állami szerveket és
önkormányzatokat. A törvényjavaslat a társadalmi
szolidaritást megőrző, a közfinanszírozás domi-

BELFAST, LONDON, BAGDAD, NEDZSEF,
WASHINGTON (MTI)

Az új Irakot nem a szövetségesek
és nem az ENSZ fogja kormányozni - jelentette ki kedden a
brit kormányfő. Tony Blair, aki
az észak-írországi Belfast közelében George Bush amerikai elnökkel tárgyalt, a keddi közös
sajtóértekezleten azt mondta: a
szövetséges erők egy nappal sem
fognak tovább Irakban maradni a
szükségesnél. A szövetséges hatalmak a lehető leghamarabb átmeneti kormányzathoz fogják
hozzásegíteni Irakot; ezt is irakiak fogják irányítani. Szavait
megerősítette Bush is, aki egy fél
mondatban elismerte, hogy az
ENSZ-nek fontos szerepe lesz a
rendezésben.
•

Az amerikai légierő légicsapást
mért egy olyan bagdadi épületre,
amelyben egyes értesülések szerint Szaddám Húszéin iraki elnök is tartózkodhatott. Egy amerikai tisztségviselő a Reuter hírügynökségnek elmondta: kedden
hajnalban megbízható hírszerzési forrásból értesültek arról, hogy
iraki titkosszolgálati tisztségviselők tanácskozásra gyűltek öszsze, és a találkozón esetleg Szaddám Húszéin és két fia is megjelenik. A tanácskozást Bagdad
egyik lakóövezetében tartották,
olyan épületben, amely nem rendelkezik egy bunker ellenálló képességével. Az amerikai középső
parancsnokság rövidesen kiadta
a parancsot a légicsapásra. Egy-

nanciájára épülő egészségügyi szolgáltató rendszerből indul ki. A befektetők szabályozott keretek között lesznek jelen a szakmában.
A fideszes Bartha László szegedi országgyűlési
képviselő közölte, pártja nem támogatja a törvényt,
melyet vitára sem tartanak alkalmasnak. - Kérjük
a kormányt, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekében vonja vissza tervezetét, és kezdeményezzük az egészségügyi szolgáltatásokról és az
egészségügyi dolgozók jogállásáról 2001-ben elfogadott törvény újbóli hatályba helyezését - mondta
a Fidesz vezérszónoka. Mint hozzátette, az Orbán-kormány által elfogadott intézményi törvény
védte a betegek és az egészségügyi dolgozók érdekeit, biztosította a kórházak működéséhez szükséges
forrásokat, illetve védte az egészségügyi vagyont.
Úgy vélte, hogy a jelenlegi kormány a tavalyi 50
százalékos béremeléssel elterelte az egészségügyben dolgozók figyelmét, miközben ellehetetleníti
az önkormányzatokat, mert a helyhatóságok arra
kényszerülnek, hogy áron alul értékesítsék vagyonukat. Meglátása szerint a kórház-konszolidációval a külföldi érdekcsoportok privatizációját készítik elő. Úgy vélekedett, a rossz helyzetben lévő kórházakért nem fognak érdeklődni a befektetők, elités szegénykórházak jönnek létre.

A Legfelsőbb Bíróság kihirdette jogerős ítéletét

Tocsikot felmentették

Robbanás okozta füstfelhő gomolyog egy bagdadi elnöki palotakomplexum területe fölött, ahol heves csatát vívnak a szövetséges
és iraki egységek.
MTI Telefotó/EPA/RamziHajdar Lezárult a hét éve kipattant privatizációs botrány nyomán inelőre nem tudni, hogy a hirtelen A-10-es típusú amerikai csata- dul Tbcsik-per; a Legfelsőbb Bíelhatározott bombázás köve- gép Bagdad mellett. A katari róság (LB) kedden kihirdetett
telt-e áldozatokat, de a légicsa- amerikai parancsnokság jelenté- jogerős ítéletével felmentette
pás teljesen romba döntötte az se szerint a pilóta katapultált és Tbcsik Mártát a különösen nagy
épületet. Washingtonból először épségben földet ért az iraki fővá- kárt okozó csalás vádja alól,
azt jelentették, hogy az iraki el- ros repülőtere közelében. A Reu- ugyanakkor magánokirat-hamisítás miatt 400 ezer forintos
nök meghalt az ellene megkísé- ter szerint a gépet lelőtték.
relt újabb szövetséges támadásBombatalálat ért reggel egy pénzbüntetéssel sújtotta.
ban, aztán ezt a hírt később visz- szállodát Bagdadban, amelyben a
szavonták.
külföldi médiumokat tudósító BUDAPEST (MTI)
•
újságírók többsége lakik. SzemAz amerikai légierő is beavat- tanúk szerint ketten meghaltak, A megismétel eljárásban a legkozott a bagdadi Köztársasági Pa- legalább öten megsérültek a Pa- főbb bírói fórum Tocsik Márta
lotánál kedd hajnal óta tartó ösz- lesztina hotelban, közülük hár- nyolc társa közül négy vádlottat
szecsapásokba, az iraki főváros man a Reuter munkatársai, egyi- felfüggesztett szabadságvesztésfelett A-10-es csatarepülőgépe- kük pedig egy spanyol fotóripor- sel, egyet pénzbüntetéssel sújket és most első ízben Apache ter. A hajnali légicsapásokban ta- tott, míg három embert felmenharci helikopteket is lehetett lát- lálat érte az al-Dzsazíra katari tett. Az első fokon hűtlen kezelés
ni. Amerikai páncélosok jelentek műholdas televízió bagdadi iro- miatt 4 év börtönre és 640 millió
meg az egyik bagdadi hídon a dáját, s a médium egyik munka- forintos vagyonelkobzásra ítélt
Tigris folyón, s a keleti hídfőig is társa életét vesztette, egy másik Tocsik Márta az LB döntése szerint visszakaphatja vagyonát,
eljutottak. Lezuhant kedden egy pedig megsérült.

amelyet a büntetőeljárás megindításakor foglaltak le.
Az LB Szokat Imrét, az ÁPV
Rt. egykori igazgatótanácsi elnökét hanyag kezelés miatt 1 év hat
hónap, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A privatizációs szervezet volt
vezérigazgatóját és igazgatótanácsának egykori tagjait egy-másfél
év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a legfőbb bírói fórum; az
érintettek ugyanakkor előzetesen mentesülnek a büntetett előéletből fakadó hátrányok alól.
Bűncselekmény
hiányában
mentette fel az LB az ügy politikai szálával összefüggésben
előbb befolyással üzérkedéssel,
majd zsarolással vádolt Boidvai
László szocialista országgyűlési
képviselőt és Budai György szabad demokratákhoz közelálló
vállalkozót.

•

Egy fiatal irakinak van mersze utálatát kifejezni az elfoglalt Bászrában - a marcangolt bankjegyen a sérthetetlennek vélt Szaddám
Húszéin portréja látható.

MTI Telefotó/EPA/Simon Walker

A Bagdadba benyomuló amerikai tengerészgyalogosok kedden
délután több ezer páncélozott
harci járművükkel, terepjárójukkal és harckocsijukkal eltorlaszolták az ötmilliós iraki főváros
utcáit és hídjait, közlekedési zűrzavart okozva. Tony Garda katonaorvos szerint - akit az AFP
francia hírügynökség idéz - a váratlanul nagy forgalom rendkívül
súlyos hatással van az éjszakai
bombázások sérültjeinek kimentésére. „A rengeteg katona, aki a
hidakon át akar haladni, mindenkit feltart" - mondta az orvos. Több, a közlekedési dugókban rekedt járművön olyan személyes üzenet volt látható, mint
„Tavaszkezdet Irakban, 2003".
Egyébként a város főútjain várakozásra kényszerült katonák
nem látszottak izgatottnak. Sokan alvásra használták a közlekedési dugót, vagy kávéztak és
nyugodtan ették tábori élelemadagjukat.

Tbcsik Márta rendkívül elégedett munkája eredményével, amit
keddtől bírósági ítélet igazol.

Sertéspiaci zavarok és a lehetséges kezelés
A Fidesz-Magyar Polgári Párt mezőgazdasági
kabinetje szerint nevetségesen cinikus, hogy
a sertéstenyésztőket hibáztatja saját nyomorúságos helyzetükért Szanyi Tibor, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
politikai államtitkára. Közleményük szerint
felháborító, hogy az államtitkár a tenyésztőket vádolja felelőtlen piaci magatartással.
Ezek a gazdák semmilyen hibát nem követ-

tek el azon kívül, hogy hittek Medgyessy Péter miniszterelnöknek, aki a választási kampányban 350 forintos sertésfelvásárlási árat
ígért. A kabinet megdöbbentőnek találja,
hogy most maga Szanyi Tibor világított rá arra, amit a kormány eddig tagadott, miszerint
nagy mennyiségű fagyasztott sertéshús került az országba. A közelmény szerint az államtitkár továbbra sem adott választ arra,
hogy hogyan fogják a kérdést megnyugtatóan
rendezni, eddig ugyanis semmilyen ellenin-

SZOKOTTFOGOLY
Megszökött egy fogva tartott férfi
kórházi kezelése alatt hétfőn, a
budapesti Árpád kórház első
emeleti ablakán keresztül. A férfi
korábban többször kísérelt meg
öngyilkosságot. A fogva tartott
férfi azért volt kórházban, mert
orvosi ellátását nem tudták másutt megoldani.
RENDŐRI KORRUPCIÓ
Korrupciós jellegű bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vett
a Fejér Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal 13 rendőrt és előállított 12 polgári alkalmazottat
a dunaújvárosi rendőrkapitányság állományából.
DEÁK-EMLÉKÉV
Megkezdődött a Deák-emlékév;
a politikus születésének 200. évfordulója alkalmából, Közmegegyezéssel Európába szlogennel
meghirdetett eseménysorozatot
Medgyessy Péter miniszterelnök, Görgey Gábor kulturális
miniszter és Kosáry Domokos,
az emlékbizottság elnöke nyitotta meg kedden Budapesten.
ELALUDT A SOFŐR
A rendőrségi vizsgálat adatai szerint valószínűleg elaludt a volánnál az M3-as autópályán kedd
hajnalban balesetet szenvedő
pénzszállító autó vezetője. A
gépjármű a jobb útpadkára hajtott. A sofőr visszarántotta a volánt, de nekicsapódott a két útpályát elválasztó szalagkorlátnak, átpördült a menetirány szerinti bal oldalra, ahol nekiütközött egy személygépkocsinak. Az
ütközés során mindkét biztonsági őr kirepült a gépkocsiból, s életüket vesztették.

A tenyésztők nyomorúságos helyzete és a felvásárlási árak

BUDAPEST (MTI)

RÖVIDEN

tézkedést nem hoztak és nem várható a húsbehozatal szankcionálása.
«
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a piaci egyensúly fenntartása érdekében a félsertések exportját kilogrammonként 150 forinttal kívánja támogatni. Az FVM szerdai közleménye szerint a
támogatás igénylésével kapcsolatos, a termelőkkel egyeztetett részletes szabályozást a
szaktárca hamarosan meghirdeti.

MTI Telefotó: Koszticsdk Szilárd

POSTARABLÁS
Kiraboltak egy postahivatalt
Nyíregyházán. A tettes mintegy
400 ezer forintnyi készpénzt vitt
magával. Az elkövető a bankjegyek átvétele után elfutott.

Antall emlékezete
BUDAPEST (MTI)

Antall József szelleme egyre erőteljesebben, felismerhetőbben és
példát mutatóbban vezérlő eleme lesz azoknak az uralkodó
irányzatoknak, amelyek nélkül a
jövő Magyarországa csonka, szegényes, vagy rossz utakra tévedő
lesz - mondta Boross Péter volt
miniszterelnök a Kerepesi úti temetőben, Antall József síremlékénél, a néhai miniszterelnök

születésének 71. évfordulóján.
Szűcs Ervin, a Magyar Piarista
Diákszövetség elnöke arról szólt,
hogy Magyarországon politikusnak lenni esetenként veszélyes
dolog, a „kissé huzatossá vált ország" mártírtípusból magasan az
európai átlag felett teljesít. Az
eseményen jelen volt özvegy Antall Józsefné, Dávid Ibolya, az
MDF elnöke és Jeszenszky Géza,
az Antall-kormány külügyminisztere.
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A szőlőkben több a remény, mint a gyümölcsösökben

A fagy elvitte a maradékot
A téli fagyok elpusztították a
barackfákon a termőrügyek 95
százalékát, a hosszan tartó hideg miatt pedig több m i n t két
hetet késik a megmaradt rügyek
kivirágzása. A szőlőkben csak a
téli fagy okozott jelentős károkat, a mostani hajnali mínuszokat átvészelik az ép rügyek.
Csongrád megyében az őszibarack a legjelentősebb gyümölcsfajta, 1800 hektáron foglalkoznak vele a termelők. A gazdák
most aggódva figyelik az időjárás
alakulását.
Megfelelő időjárási körülmények között március végén április elején kipattannak a barackfák rügyei. - Az idén azonban két
okból is késik a virágzás - tudtuk
meg Szél Istvántól, a Dél-alföldi
Őszibaracktermesztők Szövetségének elnökétől. Az egyik ok,
hogy a január 13-ai mínusz 28
Celsius-fokos fagy a rügyek 95
százalékát elpusztította. A folyamatos, tartós lehűlés pedig a maradék rügyeket is tönkretette.
Ezenkívül a hosszan tartó hidegnek köszönhetően több mint két
hetet csúszik a virágzás.
A kajszibarack téli fagytűrő képessége jobb, mint az őszibaracké. A meggy, a cseresznye, a szilva és az alma is viszonylag jó bírja a hideget. A kajszi rügyei jelenleg piros bimbós állapotban
vannak, ebben a fázisban a mínusz 5 - 6 fok már komoly károkat tud okozni.
Az összes gyümölcsfajta a teljes virágzás idején a legérzékenyebb. Ekkor a mínusz 1 - 2 fok is
tönkre teheti a gazda egész éves
munkáját. A csapadék, legyen az
eső vagy hó, nem árt annyira,
mint áprilisi éjszakákon a nulla
fok alatti hőmérséklet.

Tari László és felesége metszés közben alig talál ép termőrügyet a barackfa ágain.

SZESZÉLYES ÁPRILIS
Holnap várhatóan vége a tavaszi télnek. Pénteken erős déli szélre
és jelentős csapadékra kell számítani, utána azonban kellemes tavaszi idő következik. Éjszaka már nem lesz fagy, jövő hét közepén
pedig akár 20 foknál is melegebb lehet.
- Rendkívülinek mondható az időjárás, de nem példa nélküli fogalmazott Szudár Béla, az Országos Meteorológiai Intézet regionális képviselője a hétfői fagyra és a tegnapi hóesésre utalva. A
szakember elmondta, 10-15 évente előfordul, hogy áprilisban havazik. Ugyanakkor az is megtörtént már ebben a hónapban, hogy
30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála. Ezért mondják, hogy
április szeszélyes.
A régió szőleiben a tavaszi fagyok szinte semmi kárt sem
okoztak, mivel a téli mínusz 28
fok szinte mindent elvitt. - Kései rügyfakadásnak köszönhetően a januári fagyokat 10-15 cen-

tis hó alatt átvészelő rügyekből
lehet még termés - mondta
Géczi Lajos, a csongrádi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke. Persze a mennyiség jóval
alatta van a két évvel ezelőtti-

Fotó: Gyenes Kálmán

nek. Rajnai rizlingből, ottonel
muskotályból és kövidinkából
szüretelhetnek az idén, de a tájra jellemző kékfrankosból nem
sok maradt.
A borvidéken mintegy kétezer
hektárnyi területen foglalkoznak
szőlővel. A téli fagy tavaly és az
idén is jelentős károkat okozott a
termelőknek. Egy éve a három
alföldi borvidék hegyközségei
összefogtak és közösen képviselik érdekeiket. Káruk enyhítésére
segítséget kértek az államtól. Azt
szeretnék elérni, hogy hektáronként 200 ezer forint támogatást
kapjanak azok a termelők, akik
termésének több mint a felét elvitte a fagy. Ennek érdekében levelet írtak a szaktárcának és a
miniszterelnöknek.

Mondhatnám, engem bizony egy csöppet sem érdekel,
mennyit
áldoz a magyar állam (vagyis mi, adófizetők) egy év alatt a politikára. így aztán az sem izgat, hogy ezen belül mibe kerül egyetlen
magyar országgyűlési képviselő, s mekkora számsor jelenik meg a
számológépen, ha összeadjuk a tiszteletdíját és a szállásköltségként, utazási térítésként felvett forintokat. Mondhatnám:
ugyan,
nehogy ezen akarjunk már spórolni, hiszen egy demokrácia költségekkel jár, s azt csak nem várhatjuk el, hogy a népet képviselő
honanyák és honatyák biciklivel tekerjenek fel Budapestre, az
aluljáróban aludjanak, hamuban sült pogácsával csillapítsák étvágyukat, majd másodikán még az asszonytól kérjenek kölcsön.
Mondhatnám, de nem mondom.
Mégpedig azért nem, mert a rendszerváltás óta mást sem hallok, mint az olcsóbb állam ígéretét. Ebben az országban még nem
szedett tagdíjat olyan párt, amelyik ne ígérte volna választások
idején, hogy megakadályozza a közpénzek herdálását, nem kötött nyakkendőt
olyan politikus, aki ne hangsúlyozta
volna,
mennyire ügyelni kell minden közpénzből költött forintra. Majd
azon kaptuk magunkat, hogy kormányváltás után az új hatalom
elődjeinek bűneit sorolva ki sem fogyott a herdálás példálózásból.
Az egészen kicsike állampolgár pedig fejét csóválta,
merthogy
pontos adatok hiányában még azt se tudta, mi számít felelőtlen
költekezésnek,
s mi az, ami nélkül a törvényhozás
moccanni
sem tudna.
Nos, adatok hiánya miatt nem panaszkodhatunk.
A korábban
sem titkolt országgyűlési képviselői fizetések mellett immár bekukkanthatunk
a szállásköltségek számerdejébe, de még azt is elmondhatjuk a szomszédasszonynak,
hány forintot vett föl képviselője útiköltség gyanánt. Üvegzsebprogramhoz dukál is az üvegköltség, nem gondolta ezt másként az adatvédelmi biztos sem. A
nyilvánosságra került számok szerint pedig nagy csalafintaságok
nem derültek ki, képviselőink a törvényes keretek között költekeztek.
Nagy lehet hát megnyugvásunk. S e békességben akár még ötleteket is adhatunk a befolyt pénzösszeg még hatékonyabb
elköltésére. jómagam például azt javasolnám képviselőinknek,
hogy
ugyan csippentsenek már el néhány ezrest a szállás-, netán utazási költségekből, és vegyenek belőle szépen habzó söröket. Aztán hívják meg legádázabb ellenfelüket, s addig kortyolgassák a
hűs nedűt, amíg kibékíthetetlennek
látszó ellentétükről ki nem
derítik: bizony, lehet mindkét félnek tetsző, közös megoldást találni, személyeskedések,
vádaskodások, gúnyolódások nélkül is.
Ám ha efféle beszélgetésre mégsem futná ama sokat emlegetett
közpénzből, egy-két honatya diskurzusának költségeit magamra
vállalom. S hitem szerint, a politikai békéltetés érdekében ilyen
áldozatra többen is hajlandóak
lennénk.

KORMOS TAMÁS

A miniszter szerint a leállás oka a kisajátítás

Megnyílt az ország legnagyobb építőipari kiállítása és vására

Lázár Jánosa47-es
miatt interpellált

Húsz megyei cég a Construmán

Csillag István gazdasági m i n i s z t e r azt válaszolta Lázár János
polgármester, országgyűlési képviselő interpellációjára, hogy
n e m állt le a 47-es négysávúsítása. A gond az, hogy egyelőre
n e m t u d j á k folytatni a m u n k á t az elhúzódó k i s a j á t í t á s o k m i a t t .
Lázár János n e m , a képviselők többsége viszont elfogadta a miniszter válaszát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Miért bünteti a szocialisták kormánya Hódmezővásárhely lakóit?
címmel nyújtott be interpellációt hétfőn a parlamentben Lázár János,
Vásárhely polgármestere, országgyűlési képviselője.
A város első embere kifogásolta, hogy leállították a 47-es főút Hódmezővásárhely és az algyői Tisza-híd közötti 10 kilométeres rész középső, körülbelül öt kilométeres szakaszán a négysávos átépítést,
pontosabban azt meg sem kezdték. Ráadásul az eredetileg ígért
2004-es befejezési határidőt 2006-ra tolták ki. Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter szerint azonban az útépítést n e m állították le, csupán nem tudják folytatni azt a Kishomoki kertek kisajátításának nehézségei miatt.
A miniszter elmondta, mihelyt az építkezés rendelkezésére áll a
szükséges terület, folytatódik a munka. Lázár János elfogadhatatlannak tartotta a miniszteri választ.
Mint mondta: az ügyben eljárást folytató közigazgatási hivatal
már a tulajdonosok nyolcvan százalékával megállapodott, a többiekkel pedig májusban folytatják a tárgyalásokat, ez tehát nem lehet
igazi akadálya a beruházásnak. Az országgyűlési képviselők többsége elfogadta a miniszter válaszát Lázár János interpellációjára.
A 47-es út középső, Kopáncs és Kishomok közötti kiskertgs szakaszán a tulajdonosok 60-70 százalékával sikerült eddig megegyezni tájékoztatta most lapunkat Rigó Mihály a Csongrád Megyei Közútkezelő Kht. főmérnöke.
Mint elmondta, velük már szerződést is kötöttek a telekrészük eladásáról. A közútkezelő a kisajátítási eljárást csak a legvégső esetben
indítja meg.

Hét végéig az építőipari ágazat színe-java randevúzik egymással a
budapesti Hungexpo területén. A kőbányai vásárvárosban szombatig tart az ország legnagyobb építési kiállítása, a C o n s t r u m a ,
amelyen húsz Csongrád megyei cég is részt vesz.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Immár 22. alkalommal nyitotta
meg kapuit kedden a Construma
Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás, amelynek kísérőrendezvénye a Hungarotherm 2. Nemzetközi Fűtés-, Szellőzés- és Klímaés Szanitertechnikai Szakkiállítás. A program szervezői - minden bizonnyal a tavalyihoz hasonló érdeklődésre számítva több mint 85 ezer látogatót várnak, hiszen az elmúlt egy esztendőben hazánkban tombolt a lakásépítési és -vásárlási láz.
Tegnap és ma még szakmai
programok voltak túlsúlyban az
idei Construmán, ám csütörtöktől szombatig az építőipar újdonságai iránt fogékony nagyközönségé az 1152 kiállító által uralt
45 ezer négyzetméternyi terület.
A tematika szerint minden látható lesz, ami tervezéssel, kivitelezéssel, műemlékvédelemmel,
ingatlan- és pénzügyi tanácsadással, kis- és nagyberuházások
építőipari vonatkozásával, épületgépészettel,
villamossággal,
hőenergiával, klímatechnikával
kapcsolatos. A szakma képvise-

lői mellett az otthonteremtés
előtt állók számára is program
kínálkozik: készházakkal, lakásés kertkultúrával, építéshez kapcsolódó pénzügyi tanácsadással
találkozhatnak a Hungexpo területére látogatók.
A Construmán 11 Csongrád
megyei cég szerepel, köztük a
szegedi Első Beton Kft., a Nyitrai
Euro-Center, az Alukonstrukt
Kft., a vásárhelyi Csomiép Kft.
vagy az ugyancsak várhelyi Takács Fémbútor Kft. A Hungarotherm kísérő kiállításon kilenc
megyei cég állít ki, többek között
a Főszer Elektroprofil Kft., a medencéiről is híres hódmezővásárhelyi Károlyi Kert, s a porcelánokat, szanitereket gyártó Willeroy
and Boch Magyarország Kft.
A kiállításokat konferenciák
kísérik, szó esik a lakásépítési
programról, az ágazatnak szóló
uniós pályázati lehetőségekről,
minősítésről és természetesen a
csatlakozás építőipari vonatkozásairól. A kiállításon átadnak
építőipari nívódíjakat is, amikkel a legszebb magyarországi
épületeket és azok alkotóit jutalmazzák.

A nemzetközi szakvásáron közel 1200 kiállító 45 ezer négyzetméteren m u t a t j a be kínálatát.
MTl-fotó

egészséges háztartás

a

Csatlakozunk Európához. Átvesszük az Európai Unió szigorú ellenőrzési rendszerét. Környezetbarát védjeggyel látjuk el azokat a termékeket, amelyek
kiváló minőségűek, és a környezetet kevésbé szennyezik. így segítjük, hogy a magyar
családok otthona egészségesebb legyen. Mert egy európai országban így természetes.

!?

Környezetvédelmi
és Vízügyi
Minisztérium

>
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Mallorca szigetén is fellép a Szegedi Szimfonikus

Zenekar

A spanyol király előtt
muzsikálnak
Tizenhat opcrakonccrtet adtak
az elmúlt hetekben Németországban, a ma esti alsóvárosi
ünnepi hangverseny után pedig
a spanyol királyi család előtt
lépnek fel Gyüdi Sándor vezényletével a szegcdi szimfonikusok.
Wiesbadenben, Wupperthalban
és még tizennégy német városban adott nagy sikerű operagálát
Gyüdi
Sándor
vezényletével,
Szonda Éva, Gémes Szilvia, Albert Tamás és Káldi András fellépésével a Szegedi Szimfonikus
Zenekar az elmúlt három hétben.
A muzsikusok nem sokat pihenhetnek, hiszen ma este már
idehaza lesz koncertjük. Idén
ünnepli 500 éves jubileumát az
alsóvárosi ferences templom, s
az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozatban ma 19 órától
Händel János passióját játsszák.
(A darab szerzője igazából vitatott, hiszen a zenetörténeti kutatások csak azt bizonyították,
hogy 1705-ben Hamburgban
komponálta ezt a drámai passiót
egy később valószínűleg ismertté
vált zeneszerző. Márpedig ebben
az időben a fiatal Händel is
Hamburgban tartózkodott.]
A koncert szólistái: Somogyvári Tímea, aki szegedi zenei tanulmányai után a Bécsi Zeneakadémián végzett, 71trjányi Miklós
kontratenor énekli az alt, Altorjay Tamás a basszus szólamot,
Marosvári Péter lesz az Evangélista. Rajtuk kívül Tóth Zsuzsanna és Medgyesi Zoltán lép fel. A
hangverseny karmestere Gyüdi
Sándor, aki ugyanezzel a szereplőgárdával hamarosan spanyolországi turnéra indul.
Az a megtiszteltetés érte a szegedi muzsikusokat, hogy felléphetnek a spanyol király húsvéti
koncertjén. Az uralkodócsalád az
ünnepeket Mallorca szigetén, a
Palma de Mallorca-i kikötőre néző gyönyörű királyi palotában
tölti. Mellette áll a világ egyik

Gyüdi Sándor nyáron Montserrat Caballé áriaestjét vezényli a
Dóm téren.

Fotó: Karnok Csaba

legszebb gótikus katedrálisa,
ahol lános Károly és Sofia királyné jelenlétében rendezik meg a
húsvéti hangversenyt. A szegediek további négy koncertet adnak
Tarragonában, Madridban, Segoviában és Sorriában.
Hazatérve április 24-én Rossini Stabat Materét játssza az
együttes a rókusi templomban,
majd Fürst lános dirigálásával
adnak két bérleti hangversenyt.
Az elsőn Ránki Dezső, a másodikon Onczay Csaba lesz a szólista. Utána Gyüdi Sándor vezényletével magyar műsorral Zágrábban viszonozzák a Horvát Rádió
és Televízió Zenekarának decemberi szegedi vendégjátékát.
- Szerencsére a színház pénzügyi nehézségei ellenére sem
szakad meg a szabadtérin az operajátszás hagyománya. Nagy
öröm szántunkra, hogy zenekarunk művészeti vezetője, Fürst
János dirigálja a nyáron a Dóm
téri Aidát. Soha vissza nem térő

alkalom, hogy Szegeden köszönthetjük a legendás dívát,
Montserrat Caballét. Megtiszteltetés, hogy együtt muzsikálhatunk vele - véli Gyüdi Sándor,
akit a színházigazgatói posztra
pályázók közül többen is szívesen látnának a zeneigazgatói
székben.
- Bárki legyen is a színház űj
főigazgatója - folytatta a szimfonikus zenekar élén az a feladatom, hogy a város kulturális életének irányítóival a legjobb kapcsolatra törekedjek. Véleményem szerint a szegedi operajátszásnak erősödnie kell a következő években, mert mostanában
alulreprezentált volt a műfaj.
Szélesebb spektrumú repertoár
kialakítására lenne szükség, azaz
lehetnek modern kísérletek is,
de tradicionális formában folyamatosan műsoron kell tartanunk a legnépszerűbb darabokat
is.
HOLLÓSI ZSOLT

Elmúlt a járványveszély
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma oly mértékben csökkent, hogy nem indokolt tovább az influenzajelentő-szolgálat működtetése.
Az ANTSZ megyei járványügyi osztályvezetőjének, Tombácz Zsuzsannának tájékoztatása szerint

április első hetében a megyében összesen 763 influenzaszerű esetet jelentettek a háziorvosok. Megyénkben közel 20 betegnél mutatták ki az influenza A illetve B vírusát az elmúlt hetekben. A páciensek száma hétről hétre kevesebb, a jelek szerint
Csongrád megyében elmúlt az influenzajárvány veszélye, ezért befejezi működését az influenzajelentő-szolgálat.
y

Csatornaügy: a KESZ
perelte be a várost
Lapunk 2003. április 2-i számában a Perre megy a város a
KÉSZ-szel című cikkből nem derült ki egyértelműen, hogy a
KÉSZ Kft. perli a várost a szegedi
csapadékvíz-elvezető csatornarendszer miatt, és nem fordítva.
A cikkben az is olvasható volt,
hogy a szerződés módosításakor
megemelték a vállalkozási díjat
és kitolták a határidőt. Arról viszont nem szóltunk, hogy a szer-

ződésmódosítással
jelentősen
bővítették a műszaki tartalmat,
az elvégzett munkákat is.
A KÉSZ Kft. kérte, tegyük közzé,
hogy nem a KÉSZ Kft. szerint jár
még 140 millió forint a cégnek,
hanem a szerződés szerint ennyi a
végszámla összege. Erre a mindkét fél által aláírt szerződés köti az
önkormányzatot. Noha ezt mi is
megírtuk a cikkben, eleget teszünk a KÉSZ Kft. kérésének.

Bőrgarnitúrát lopott
Lopás és más vagyon elleni bűncselekmények miatt körözi a
Szegedi Rendőrkapitányság a
pusztaszeri Bárkányi Pált. A 38
éves férfi még tavaly, április
10-ére virradóra betört az egyik
szegedi bútorboltba, ahonnan öt
bőrgarnitúrát lopott el kétmillió
forint értékben.
A rendőrség azok jelentkezését
várja, akik Bárkányi Pál jelenlegi
tartózkodási helyéről tudnak.
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Szív Ernő-szövegek,
hatszor ötven percben
Rendhagyó Nagy Szív Ernő-estet rendeznek ma délután négytől este tíz óráig Szegeden, az
Impala Házban. A költészetnapi megemlékezésen Szív Ernő
műveiből hangzanak el részletek a szerző és Balog József író,
újságíró tolmácsolásában.
A Nagy Szív Ernő-esten hat felvonásban hallhatnak mindarról,
ami az életben fontos lehet. A
költészetnapi megemlékezésen
minden órában újabb témát vetnek fel és minden órában tíz perc
szünetet tartanak. A hatszor ötven percben Szív Ernő-szövegeket hallgathatnak a szerző és Balog József tolmácsolásában.
A felolvasóest tematikájában a
következőképpen épül fel: négy
órától a világ mindenféle dolgairól , a kedd délutánról, a depreszszióról, a mennyországról, a tavaszról, a pokolról és az istenről
hallhatnak szövegeket tárcákban
elbeszélve. Öt órától sporttárgyú
írások hangzanak el, így természetesen szó lesz majd a labdarúgás céljáról és értelméről, ami
Szív Ernőt mindig foglalkoztatta.
Hat órától egy új Szív-könyvből
idéznek, amely Összegyűjtött
szerelmeim címmel jelenik meg
az idei könyvhétre, s amelynek a
huszadik századi nő a tárgya.
Hét órától egy másik Szeged a téma - novella, regényrészlet és
tárcák hangzanak el egy másik
Szegedről - ami Szív szerint nem
volt, nincsen. Kínától Magyarországon át Németországig címmel nyolc órától újabb és régebbi
novellákat olvas fel a szerző és
Balog József. A végén, kilenc órától jön a csattanó, az erotikus

HÍREK
BOTKA-SZABÓ TALÁLKOZÓ
Botka László szegedi polgármester tegnap a városházán rövid,
négyszemközti
megbeszélést
folytatott Szabó Gáborral, a Szegedi Tudományegyetem új rektorával. A megbeszélésen a város és
az egyetem kapcsolatának bővítéséről, az együttműködési lehetőségek továbbfejlesztéséről és a
közös programokról tárgyaltak.
MŰVÉSZETI ISKOLÁSOK
A Kacsoh Pongrác művészeti iskola növendékeinek munkáiból
képző- és iparművészeti kiállítás
nyílik ma, szerdán délután fél
5-kor az Ifjúsági Házban. Ugyanitt 5 órakor kezdődik a színjátszó
csoportok műsora, amelyben a
szintetizátor szakos növendékek
is közreműködnek.

csattanó csak komoly és becsületes szándékú hallgatóknak, akik
a férfitest titkairól, az igazi szexről és a szerelem jövőjéről hallhatnak Szív Ernő-írásokat.
Jóllehet, a hatórás felolvasóest
nem mindennapi kezdeményezés, a szegedi csúcs Balog Józsefé.
Az író, újságíró 1999 novemberében tizenhét óra alatt az első
betűtől az utolsóig felolvasta a
szegedi régi zsinagógában Ottlik
Géza Iskola a határon című regé-

nyét - úgy, hogy egyszer sem tartott szünetet.
Ma négytől tízig tehát líra, móka, nők, férfiak, egy másik város,
a világ dolgai, testünk titkai,
mindenféle tavaszi döbbenetek a
Zárda utcai Impala Házban. A
végén borral és pogácsával kínálják a vendégeket. Az estet a szegedi önkormányzat, a Baka István Alapítvány és a Grand Café
támogatta.

sz. c. sz.

A XXI. század biztonságpolitikai kihívásai

Három országból
az egyetemi napokra
Biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozik majd a Szegedi Biztonságpolitikai Központ és hallgatói tagozata által immár a negyedik alkalommal megrendezendő szegedi nemzetközi egyetemi napok. A konferencia csütörtökön reggel 9-kor kezdődik a tudományegyetem rektori hivatalának dísztermében.
A konferencián három témakörben hangzanak el előadások. Foglalkoznak az euroatlanti integráció biztonságpolitikai kihívásaival, az
EU közös kül- és biztonságpolitikájával valamint a délkelet-európai
régió biztonságának aktuális kérdéseivel.
A konferencián Szeged, Pécs, Debrecen és Budapest, valamint Szabadka, Újvidék, Belgrád, Nis, Kragujevac, Szopje és Szarajevó, valamint Temesvár és Kolozsvár egyetemeiről várnak diákokat és oktatókat. Az előadók közt pedig ott lesz az új vezérkari főnök, Szenes Zoltán éppúgy, mint Akóts Klára, a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója vagy Andrew Dolan terrorizmus-szakértő (NATO).

O. E. azt állítja, nem ő gyújtotta fel és nem ő ölte meg a feleségét

Védekeznének a gyanú ellen
Rövid időn belül két borzalmas haláleset történt Csongrád megyében. Sándorfalván egy idős, Vásárhelyen egy középkorú aszszonyt gyújtott fel a rendőrség szerint a menye, illetve a férje. A két
nő napokig tartó szenvedés után elképesztő kínok között halt meg.
A gyanúsítottakat ugyanaz a kirendelt ügyvéd, a szegedi Krajkó
Zoltán védi.
Sándorfalván, január végén, egy
fiatal, 27 éves asszony, O. K.-né
benzinnel lelocsolta és gyufával
meggyújtotta 63 éves fekvő beteg
anyósát. Az idős asszonyt válságos állapotban szállították Szegedre, az egyetem bőrgyógyászati
klinikájára, testének több mint
hatvan százaléka megégett. Életét nem tudták megmenteni, néhány nappal később meghalt.
O. K.-né a történtek után öngyilkosságot kíséreltmeg, de életét megmentették.
Alig két hónappal később Hódmezővásárhelyen O. E. előzetes
szóváltást követően tettleg bántalmazta feleségét, majd leöntötte petróleummal, és arra utasította, hogy gyújtsa meg magát.
Az asszonyt súlyos, életveszélyes
állapotban szállították kórházba,

ahol néhány nappal később belehalt sérüléseibe.
A tetteseket a bíróság a történtek után letartóztatta. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett alapos gyanúja miatt kezdett nyomozni. O. K.-né ellen már elkészült a vádirat. A két ügyben közös, hogy a tetteseket ugyanaz a
kirendelt ügyvéd, a szegedi Krajkó Zoltán védi.
Krajkó elöljáróban, mintegy
tisztázva szerepét megjegyezte:
alkotmányos jog és fontos büntetőeljárási alapelv, miszerint mindenkit megillet a védelem joga.
Szerinte egy ügyvédnek lehet, és
kell is mérlegelnie, hogy milyen
ügyet vállal el. - Ha a legkisebb
esélyét is látja annak, hogy a ter-

helt védekezését elő tudja segíteni, akkor a rá vonatkozó szabályok szellemében el kell vállalnia
az ügyet, aminek erkölcsi megítélése sohasem a védő feladata.
Az ügyvéd arra a kérdésre,
hogy van-e, lehet-e ilyen szörnyű
bűncselekményekre magyarázat,
azaz egyáltalán van-e védekezési
lehetőség, azt válaszolta: első
hallásra valóban úgy tűnik, hogy
két szörnyű bűncselekményről
van szó, objektív véleményt
mondani azonban csak az összes
körülmény ismeretében lehet.
Krajkó újból hangsúlyozta, hogy
minden gyanúsítottat megillet
az ártatlanság vélelme, O. K.-nét
isO. E.-tis.
Az ügyvéd szerint egyébként a
két eset sok mindenben eltér
egymástól, például O. K.-né részben, míg O. E. egyáltalán nem ismeri el bűnösségét. Amire O.
K.-né hivatkozik és amire a védekezés épül, lényegében az, hogy a
szörnyű bűncselekményt pillanatnyi elmezavarában követte el.
- A kirendelt elmeszakértő

megállapította, hogy a gyanúsított személyiségzavarban, alkohol- és gyógyszerfüggőségben
szenved, de büntethetőséget kizáró okként a kóros elmeállapotot nem találta megállapíthatónak. A bírósági eljárás során új
szakértő kirendelését fogom indítványozni - mondta Krajkó
Zoltán, aki szerint megállapítható lenne, hogy a gyanúsított az
elmeműködés kóros elváltozásában követte el tettét, csak ez lehet magyarázat a történtekre.
A másik ügyben O. E. a gyanúsítás ellenére nem ismeri el bűnösségét. Kihallgatásain azt vallotta, hogy rokkantnyugdíjas
és gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő felesége öngyilkossági
szándékkal gyújtotta fel magát.
Krajkó ezzel kapcsolatban megjegyezte, a nyomozás még nem fejeződött be, az esetnek nincs szemtanúja, és még egyáltalán nem
biztos, hogy a rendőrség alá tudja
támasztani gyanúját, miszerint a
férfi gyilkolta meg a feleségét.

o. z.
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Zakar szerint képtelenség Ványai alpolgáimesteisége

Csak kacsa az MDF
balra tolódása
Az MDF szegedi szervezetének
elnöke szerint pártja nem közeledik az MSZP-hez, azt meg
képtelenségnek nevezte, hogy
Ványai Éva alpolgármesterré
való kinevezését készítenék elő.
Zakar Péter ugyanakkor azt elismerte, hogy a szegedi közgyűlés MDF- és Fidesz-frakciója között vannak hangsúlybeli eltérések és politikai nézetkülönbségek.
- Az MDF szegedi képviselőcsoportja nem adott tisztségviselőket a városvezetésbe, rendre nem
szavazza meg a kormánypártok
politikai javaslatait és bár az önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiba, illetve az EU-népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba delegált tagokat, ez
sem jelenti azt, hogy szorosabb
lenne az együttműködés az
MSZP-vel. Az MDF, ahogyan országosan, úgy Szegeden is ellenzéki párt - jelentette ki lapunknak nyilatkozva Zakar Péter, a
Magyar Demokrata Fórum szegedi csoportjának elnöke. Zakar
szerint nem tekinthető a Fidesz-MPP hivatalos álláspontjának Dobó László fideszes frakcióvezető lapunkban megjelent

Zakar Péter szerint az MDF
amint országosan, Szegeden is
ellenzéki.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Ifjabb Bába megvalósítja híres ügyvéd édesapja álmát

Lakópark a laktanya helyén

kijelentése, amely szerint az
MDF - az országos tendenciához
hasonlóan - Szegeden is közeledik az MSZP-hez. Ezt a kijelentést Zakar a Fidesz szegedi szervezetén belül zajló belső kampány egyik elemének tulajdonítja. - Ahogyan Dávid Ibolya pártelnök fogalmazott: az MDF balra
zárt jobbközép párt, amely elhatárolódik a szélsőségektől mondta Zakar.
Az MDF szegedi elnöke képtelenségnek nevezte azt a híresztelést, hogy Ványai Éva alpolgármesterként szerepet vállalhat a
városvezetésben. - Igaz ugyan,
hogy Ványai Éva egyszer már
szocialista városvezetés idején is
ellátta az alpolgármesteri teendőket, akkor azonban teljesen
más volt a politikai környezet.
1994-ben a jobboldal is megszavazta Ványai alpolgármesterségét és a koalíciónak is szüksége
volt az MDF támogatására - emlékeztetett az akkori helyzetre
Zakar.
Az elnök azt természetesnek
nevezte, hogy - a Fidesszel ellentétben - delegáltak tagokat a választási bizottságokba, de azt
hangsúlyozta, ezt nem tartja közeledésnek az MSZP-hez. - Az
EU-csatlakozás ügyét még az
Antall-kormány indította útjára.
Abban egyetértünk a Fidesszel,
hogy ez nem pártpolitikai ügy.
Mivel azonban tagjaink jelezték,
hogy szeretnének részt vállalni a
szavazatszámláló
bizottságok
munkájában, delegáltuk őket magyarázta a politikus.
Arra a kérdésre, hogy a Fidesz
és az MDF önkormányzati frakciója között nőtt-e a távolság,
Zakar Péter úgy válaszolt: valóban vannak hangsúlybeli eltérések és politikai nézetkülönbségek is a két frakció között. - Az
MDF önálló párt és nem fogadja
el feltétlenül a Fidesz politikai
stílusát - mondta Zakar Péter.
Azt azonban hozzátette: a két
párt továbbra is egy politikai érdekszövetséghez
tartozik.
Egész egyszerűen kacsa az a politikai híresztelés, hogy az MDF
balra tolódna - jelentette ki végül
a helyi pártelnök.
K.B.

Szeged legújabb lakóparkjának helye - madártávlatból.
Folytatás az 1. oldalról

A lakóparkban lesz pékség, élelmiszerbolt,
fitneszközpont, amelyek szolgáltatásait nem
csupán a lakóparkban élők vehetik igénybe.
- A belső területekre társasházakat emeltetünk, de lehetőség nyílik magánházak építésére is, míg egy harmadik szektorban három
lakásból álló sorházak kerülnek majd. Öszszességében közel 400 otthonba költözhetnek családok, ám ez nem jelenti azt, hogy egy

lakótelephez hasonlatos, zsúfolt lakópark
lesz majd a volt laktanya helyén. Kifejezetten
szellős beépítésű, szépen parkosított területet talál majd az, aki egy-két év múlva kilátogat hozzánk. A bontás és tereprendezés során
arra is ügyeltünk, hogy a száz legértékesebb
fát még véletlenül se vágják ki - mondta Bába
István.
Az apja örökébe lévő ügyvédtől azt is megtudtuk, hogy a több milliárdos beruházás
költségeit részben önerőből állják, részben

A Villeroyés Vásárhelyis elégedett

Egyezséggel zárult
a milliárdos adóvita
Vásárhely legnagyobb foglalkoztatója befizette, majd vitatta - még egy
1997-es helyi rendeletre hivatkozva - a helyi adóját Vásárhelyen. A
Villeroy & Boch Magyarország Rt. 1997-ben 128, majd a következő
esztendőben 108 új munkahelyet hozott létre. A vállalat álláspontja
szerint ezért neki helyiadó-kedvezmény járt. Az önkormányzat szerint
azonban nem történt új munkahely-teremtés, csupán átcsoportosítás.
A Villeroy az adókedvezmény elismertetése érdekében a bírósághoz
fordult. Az ügyben jelentős fordulatot jelentett, hogy a cég és a vásárhelyi önkormányzat egyezséget kötött a napokban. Eszerint a kamatostul már valamivel több mint egymilliárd forint vitatott helyi adó
felét a Villeroy „lelakja", azaz beszámítják a következő évek helyiadó-fizetésébe, míg a másik felét közérdekű célra ajánlja fel.
- Nem dőlt el még, hogy mi legyen ez a közérdekű cél - mondta lapunknak Sebesi Bálint, a Villeroy & Boch Magyarország Rt. ügyvezetője, aki - csakúgy, mint az önkormányzat - elégedett volt az egyezséggel.

A Tisza Volán kiköltözik, a piac földszintes lesz, de marad-e a forgalom ?

A Mars téri piac tíz misét is megér
Folyamatos az egyeztetés a szegedi piacok jövőjével kapcsol a t b a n a v á r o s h á z a és a k e r e s -

kedők között. A Tisza Volán elköltözését a M a r s téri

vállal-

kozók nem nézik jó szemmel.
Több mint száz kereskedő jött el
tegnap este a szegedi városházára
azért, hogy meghallgassa Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester tájékoztatóját a Szent István és a Mars téri, valamint a
nagybani piac jövőjével kapcsolatban. A tanácskozást a Kisoszszal közösen a Szeged környéki
kereskedők csoportjának vezetője, Kovács Ferenc Gusztáv szervezte.
Nagy Sándor a Szent István
térrel kapcsolatban elmondta:
nem hajtják végre azt közgyűlési
határozatot, amelyet az előző
ciklus közgyűlése hozott, nem
épül a régi belvárosi úri piac egy
részén élelmiszer-áruház. Az
IKV Rt. ugyanis nem adja el a területet. Ehelyett a tér rehabilitációján, s a piac funkció megtartásán gondolkodnak. Gáspár Józsefné és Kiss Béla kereskedők
azt kifogásolták, ugyanazokon az
asztalokon árulnak egyik nap
zöldséget és gyümölcsöt a termelők, a másik nap kukából kihalászott kacatot az ócskások. Kérték, hogy a bolhapiac a tér egy elkülönített részén működjön.
A nagybaniról szólva azt fejtegette az alpolgármester, lekerült

Fotó: Karnak Csaba

banki hitelek segítségével. Aki itt lakáshoz
szeretne jutni, az a vételár 20 százalékát helyezheti ügyvédi letétbe, míg a teljes vételárat
csak otthona elkészültekor kell átadnia.
Bába István nem tart attól, hogy gazda nélkül maradnak a házak, ugyanis úgy véli, hogy
ez elmúlt években oly sok pénzt áramlott be
az ingatlanpiacba - köszönhetően például a
kedvező hiteleknek - , hogy lesz kereslet a Bába-lakóparkban felépülő lakásokra.
BÁTYI ZOLTÁN

Az uniós pénzekhez
pályázat és ötlet kell
Egyedül Magyarországon létezik az Európa Pályázat Előkészítő Alap, amelyről elsőként a
dél-alföldi önkormányzatok és
a civil szervezetek képviselői
tájékozódhattak tegnap egy szegedi információs kampányrendezvényen.
Az Európai Unió strukturális és
kohéziós pénzalapjaiból 20042006 között Magyarország várhatóan 1200-1500 milliárd forint támogatásban részesülhet.
De csak akkor, ha jó ötleteken
alapuló, elegendő és megvalósítható, valamint a nemzeti fejlesztési célokhoz illeszkedő tervvel
állunk elő - hangsúlyozta a
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács (DARFT| elnöke, Frank
József.
Az ilyen tervek kidolgozását
segíti - a csatlakozó országok
közül egyedül Magyarország létező, a Phare-program által támogatott - Európa Pályázat Előkészítő Alap (PEA|. Ez a 27 millió euró (5-6 milliárd forintnyi)
PEA-program segítségével 100
milliárd forint értékű beruházás, 500-600 projekt valósulhat
meg - tudtuk meg a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások
Hivatala
elnökhelyettesétől,
Dobrev Klárától. A PEA céljáról
és felhasználási módjáról a kü-

lönböző minisztériumok, illetve
a DARFT szakértői tájékoztatták az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselőit, valamint a sajtó munkatársait - az
országban elsőként Szegeden
tartott, tegnapi regionális rendezvényen.
Egy-egy projekt pénzbeli értékének 5-10 százalékát a terv előkészítése emészti föl. A PEA célja a színvonalas projektek teljes
körű előkészítése, amelyek az
európai regionális, illetve szociális alap támogatásának elnyerése
esetén 2004-2006 között megvalósulhatnak. A PEA nem közvetlen anyagiakkal, hanem tanácsadás keretében, szakértői segítséget nyújt az önkormányzatok és a nonprofit szervezeteknek
projektötleteik
megvalósításához.
A program 22 pályázati területet érint, közte például a turisztika, az infrastruktúra, a környezetvédelem fejlesztését. A különböző

előkészítettségű

ötletek,

projektek benyújtásának határideje: május 31., az elképzelések
véleményezésében részt vesznek
a regionális fejlesztési tanácsok,
továbbá az ágazati minisztériumok.
A részletes pályázati kiírás a
www.nft.hu internetes címen olvasható.
Ú. I.

HÍREK

Töprengő kereskedők a városházán.
a napirendről a két privatizációs
elképzelés vitája, mert a kereskedők számára is az jelent garanciát, ha a piac többségi önkormányzati tulajdonban marad.
De meg kell oldani a terület bővítését, s gondoskodni a lakók
nyugalmáról. |Ma írja alá a város
a parkoló építéséről szóló szerződ é s t - a szerk.)
Most már az is biztos - mondta Nagy Sándor - , hogy nem
emeletes buszpályaudvarban és
piac komplexumban gondolkodnak a Mars téren, hiszen az megnövelné a kereskedők költségeit,

miközben a buszpályaudvar továbbra is szennyezné környezetét. Mivel a Tisza Volán bejelentette, hogy a Bakay Nándor utcában kíván pályázati forrásokból
új pályaudvart kialakítani, a ciklus végéig megépülhetne egy
földszintes jellegű piac, igényes
külsővel.
A pályaudvar elköltözése nagy
vitát váltott ki tegnap is, a résztvevők mondták: ez a téma tíz
misét is megér. Farkas László és
Bíró Sándor Mars téri kereskedő
egyaránt úgy érvelt, hogy a Volán
megbontja azt az érdekrendszert,

Fotó: Schmidt Andrea

amely alapján eddig a piac működött. A falvak, peremkerületek
lakói és a diákok ugyanis a Mars
téren vásároltak eddig, amíg a
buszra vártak. Martonosi István,
a Kisosz megyei titkára elmondta, egy felmérésük 40 százalékos
forgalom-visszaesést prognosztizált. Nagy Sándor szerint azonban nem változik majd meg a vásárlók szokása. Jelezte, kész a további egyeztetésekre, mert az érdekek közösek: ha a város pénzt
áldoz a Mars térre, akkor szeretne belőle bevételhez is jutni.
FEKETE KLÁRA

KINYIT A DOM TORNYA
Ma és szombaton délelőtt 9-től
este 5 óráig bárki megtekintheti
a szegedi dóm város felőli tornyába vasárnap beemelt Szent
Teréz-harangot és a felújított
mozgatószerkezetet. Az egyházközség szívesen fogad adományokat, amit a Tisza felőli toronyban lévő Hősök harangjának felújítására fordít. A toronylátogatás ideje alatt az érdeklődőknek óránként filmet vetítenek a harangöntésről a székesegyház Dömötör-kápolnájában.
ÉLELMISZER-BIZTONSÁG
AZ UNIÓBAN
Élelmiszer-biztonság és EU-csatlakozás címmel dr. Biacs Péter
helyettes államtitkár (FVM) tart
előadást április 10-én, csütörtökön délután 2 órakor az SZTE
Élelmiszeripari Főiskolai Karán

(Mars tér 7.). A fórumot a kar, illetve a Magyar Élelmezéstudományi Egyesület Csongrád megyei szervezete rendezi.
DROGOZÁS HELYETT
„Mi ezt tesszük a drogozás helyett!" mottóval rendez drogellenes napot a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola és a Krúdy
Gyula szakközépiskola csütörtökön. A rendezvényen, a Tisza Lajos szakközépiskolában bőr- és
nőgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem egészségtan szakának hallgatói és a rendőrség
szakemberei tartanak előadást.
GÉCZI FOGAD
Géczi József szegedi országgyűlési képviselő fogadóórát tart csütörtökön délután 3 és 5 óra között az MSZP irodájában, a Tisza
Lajos körút 2-4. alatt.

•
NYILVÁNOS ELŐADÁS
A TIT KLUBBAN
Kárász u. II.
Előadás és konzultáció
VÁMÜGYEK, VÁMKÉRDÉSEK
AZ UNIÓBAN
Előadó:
;
dr. Márkus András
régióparancsnok,
vám- és pénzügyőrség
Moderátor: Schiffner Imola
PhD-hallgató, SZTE Nemzetközi
Jogi Tanszék
2003. április 9., 17 óra

I H V RT.

*

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ RT.

Az IKV Rt. eladásra vagy
bérbeadásra hirdeti meg
a Szeged, Móra u. 14. fszt. 2. sz.
alatti, nem lakáscélú,
64,7 m* alapterületű helyiségét.
Érdeklődni
a 62/553-683-as
telefonszámon lehet.

H I R D E T E S »

Kihagyhatatlan

S Z E R D A , 2 0 0 3 . Á P R I L I S 9.
Kivételes befektetési lehetőség

ajánlat!

20% v i s s z a t é r í t é s *
április

aren(rv

10-11-én.

•a vásárolt érték 20%-a
április hónapban üzleteinkben
levásárolható!

Sportáruház
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A KPHM Csoport Tagja

(régi Eurosport Áruház)

Szeged, Kölcsey u. 10. Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 8 1 0

Szeged, Nagy J . u. 4. Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 6 3 3

nike

C carnet
acTive j

CSAK ELŐFIZETŐINKNEK!
rr

2003. ÁPRILIS 7-TOL 19-IG
DÉLMAGYARORSZÁG- és DÉLVILÁG-előfizetőknek

Budapest, X« Borbély u 5-7.1/ 239-1057 Gyór-Menfocsanak, Forraskul u. Z7,95? 449-339
Sopron. Baross u . 24.99/ 505-941 Zalaegerszeg. Kossulb u. 7.92ÍJSO-917 Pécs Király u. 42.
Kecskemét. Jókai u. 33.76,' 5094)34 Nyíregyházi, Dózsa Gy. u. 9.42? 504-653
Veszprém. Virág Benedek u. 4. MJ405-957 Szeged, Kálvin (ér 7.06-30/508-7356

a P O M U S szegedi és szentesi áruházában rendkívüli kedvezmény
L y n e t t e
A l b a

é t k e z ő :

99 9Ű0

k a n a p é :

T v - á l l v á n y :

Ft

helyen

69

900

Ft

6&-4M-TT

helyett

49

900

Ft

UMS-Vt

helyett

9 840

Ft

Irodáink nvitvitartásá: hétfó - péntek 9^-18® szombit If-tí 1

6720 Szeged, Tisza L. krt. 58.Tel./fax: 62/548-465 62/548-466
1024 Budapest, Retek u. 10.

9700 Szombathely, Aréna u. 4.

1065 Budapest, Podmaniczky u. 4.

8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 2.

7621 Pécs, Kazinczy u. 3.

3525 Miskolc, Szentpáli u. 11.

9400 Sopron, Ötvös u. 6.

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. f 4.

9022 Győr, Schweidel u. 15.

4024 Debrecen, Szent A. u. 55.

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-16.30 óráig, pénteken 8.30-13.00 óráig
w w w . p i l i 8 - i n v e 8 t . h u

AJÁNLATA TAGJAI SZÁMÁRA:
FUTAMIDŐ

ÖSSZEG
2
*

HOGYAN
JUTHAT
A
KEDVEZMENYHEZ?
Legutolsó előfizetési szelvényét vigye magával, vagy kérésére ügyfélszolgálati
irodáinkon igazolást állítunk
ki.
Információ: 06/80-821-821 (ingyenes zöldszám)

• Ö n m é g n e m előfizetőnk?

4-11 hónap

12 hónap

50 E-1,999 M Ft-ig

12-13%

13-14%

2 M-4,999 M Ft-ig
5 M Ft felett

13,5-14,5%

14,50-15,50%

14-15%

15-16%

Havi kamatfelvétel, 1 M forint felett,
12 hónapra való lekötés esetén:

Itt a r a g y o g ó a l k a l o m , h o g y m e g r e n d e l j e a D é l m a g y a r o r s z á g o t ! •

12,5%

A nettó hozamok csak a minimum és maximum értékek között,

F V 4 P V AA

k

feG

• Szeged, Dugonics tér 8-9.
Szentes, Szabadság tér 5-6.

Pöwyj i

EE

DELMAGYARORSZAG
OTTHON

m

A Szegedi
Hőszolgáltató Kft.
értesíti a
- használati meleg
vízként termálvízzel ellátott
fogyasztói figyelmét,
hogy

MAGYARORSZÁG

A TONDACH MAGYARORSZÁG A CONSTRUMA 200f.

Jtf

SZÁMOS KERÁMIA TETŐCSEREPÉT AKCIÓS ÁRON KÍNÁLJA!

CSAK NÉHÁNY PÉLDA AKCIÓS

az szja-levonás függvényében változnak.

SZERETETTEL VÁRJUK

VAN!

KÍNÁLATUNKBÓL:

a

PALOTÁS
POLKA
KERINGŐ
natúr, engóbazott

szolgáltatás
2003.
április

30.

között

TANGÓ
CSÁRDÁS
natúr, angóbozatt

szünetel.

m

(Tangó n a t ú r , C s á r d á s n a t ú r )

CSORNAI HORNYOLT
natúr, angóbozatt

Akciós m

-ár:

MŰTRÁGYAAKCIÓ!
KERESKEDŐK.
KIVÁLÓ

KISTERMELŐK!
MINŐSÉGŰ,

FÁK-ORSZÁGOKBÓL

VALÓ

34%-OS AMMÓNIUM-NITRÁT
KEDVEZMÉNYES ÁRON

KAPHATÓ!

CSONGRÁD MEGYÉBEN
LESZÁLLÍTVA: 31 000 Ft/tonna + áfa!

4.-

2003.
június

IRODÁINKBAN!

Helyette a hálózatból
vett ivóvizet biztosítjuk
a T. Fogyasztóink
részére.

AZ ÁR CSAK 25 TONNÁS TÉTELRE ÉRVÉNYES!
JELENTŐSEBB TÉTEL VÁSÁRLÁSA ESETÉN
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT ADUNK!

F

§

B I G E H O L D I N G KFT:
(42) 4 3 8 - 1 0 0 , 3 0 - 5 8 2 - 9 0 5 0 , 30-582-0521
K É P V I S E L Ő N K : H E V E S J Á N O S : 30-985-3707

1 . 7 4 1 , - t ő i
(Csornai hornyolt egyenesvágású natúr)

ENTUM XXI.

DAKOVÓI HÓDFARKÚ
é s HORNYOLT
natúr

Ingatlan Szövetkezet

(Oakovói hornyolt natúr)

TATAI HÓDFARKÚ
ó s HORNYOLT
natúr, piros

Akciós

m2-ár:

1 . 1 6 3 , - t ó i
(Tatai hornyolt agyBnasvágású natúr)

Ráadás akció!
Az akciós termékek megtekinthetők aTONDACH
CONSTRUMA kiállítás „0" szabadterületén,
Az akció időtartama:
200-3. április 1-30-lg.

Illetve megvásárolhatók márkakeresNEM KERÁMIA
kedőinknél az ország egész területén.
Az árak az ÁFÁ-t nem tartolmazzák!

.jm./ia

iísca- is <síxln.tÍRrá ai.
t,r i> Wn, >i,1iv>i),'i „i 46.

tutocsirípctArtórt
tatai cscrípipari
rt.
budapcst kmcskcoumiKtpvisnrr
V KM CSORNA, SOPRONI Ut »6. : 7890 TAI A, fAI.lt« HNŐ U. 9. 1124 BUDAPEST. Nf MCTVÖIGY1ŰT 100.
TEIIFON: 1/248-2600
ItlfFON: 34/586-777
TbtrONi Do/Je.' 111.96/761 00«
TllEfAX: 1/248-2610
UltfAX: 34/986-778
TE1 l.'AX. 96/361 009
E -MAII: BUOAPESTBIONDACHH
.U
1 WA". CSORNAWONDACH.HU

csorra

WWW.T0NDACH.MU - WWWJETOCSERtP.HU • WWW.fONDACH.COM

6720 Szeged,

K l a u z á l t é r 7. ( W a g n e r u d v a r ) T e l . :

Tagjainknak garantáltan magas hozamú
befektetési lehetőséget biztosítunk Éves nettó:
50.000890 000 Ft

62-552-845

Nyitva tartás:
H - C s : 9 - 1 7 . P:

9-14

1.000.000Irodáink:
3 000.000 Ft-tól
2 990 000 Ft
Budapest - Váci u. 9. II. em 1.
Tat.: 1-266-3236

12,00%
13,00%

13,50%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

17,50%

w w w , f u n d a m e n t u m 2 1 .hu

Győr - Rákóczi F utca 3. fsz. 2
Tal : 96-527-266
Kapuvár-Fötir 10.
Tat: 96-585-256
Nyíregyháza-Luther a 5fsz. 10.
Tel: 42-500-210
Sopron-Várteniet 9. fsz. 1.
Tal: 99-524-327
S z é k e s f e h é r v á r - Kaonizó (ér 4 l em 1.
Tel: 22-507-024
Veszprém - Rákóczi F. u. 5.
Tal: 88-561-680
022657916

t
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Az Egészségügyi Világszervezet az atípusos tüdőgyulladásról

7

T Ü K Ö R -

Dr. Altmayer Pál közel tízezer gyermeket segített a világra

Utazás előtt - utazás után Elismerő Pro Sanitate-díj
nem árt az óvatosság
A világszerte veszéllyel fenyegető megbetegedés, az atípusos
tüdőgyulladás
terjedésének
megakadályozása érdekében a
W H O eljutatta adatait és tanácsait a világ országaiban működő járványügyi intézeteinek,
így a magyarországi tisztiorvosi
szolgálatnak is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2003. március 12-én közölt először adatokat arról, hogy
február közepe óta ismeretlen
kórokozó által előidézett, súlyos
légúti tünetekkel és lázzal járó
megbetegedések halmozódását
észlelték Hongkongban és Vietnamban.

Márciusban kezdődött
A jelenleg is terjedő nemzetközi járvány valószínű kezdetét

2002. november 1-jére teszik. A
kínai egészségügyi hatóság április 2-án tettek közzé a Guangdong tartományban zajló járványra
vonatkozó,
március
1-31. között regisztrált adatokat. Eszerint ebben a hónapban
Guangdong tartományban 361
személy betegedett meg súlyos,
heveny légúti tünetegyüttesben
és közülük kilencen haltak
meg.

Európa sem kivétel
A 2002. november 1. és 2003.
április 2. közötti időszakban tizenhat országból összesen 2 ezer
223 esetet jelentettek. A regisztrált megbetegedések közül 78
halálos kimenetelű volt. Az öszszes eset felét Kínában, közel
harmadát pedig Hongkongban
regisztrálták.
Március 14-e után a betegség
Kanadában, Európában és az

A BETEGSEG TÜNETEI

Amerikai Egyesült Államokban
is felbukkant. Olyan emberek
betegedtek meg, akik ezt megelőzően Kínában, Hongkongban,
Szingapúrban vagy -Vietnamban
jártak.
Hat országban nemcsak behurcolt, hanem helyben történt fertőződéssel kialakult megbetegedések is előfordulnak.
lelenleg a járványügyi helyzetet Hongkonban ítélik a legsúlyosabbnak, itt folyamatosan és
jelentősen emelkedik a regisztrált megbetegedések száma. Ez
arra utal, hogy a kórokozó n e m
csak a kórházakban, hanem a
lakosság körében is tovább terjed.
A Hongkongban
kialakult
helyzet, valamint a Kína Guangdong tartományából érkezett
újabb, a járvány terjedését bizonyító adatok alapján az Egészségügyi Világszervezet április 2-án
módosította a nemzetközi utazásokra vonatkozó korábbi ajánlását.

Irány az orvoshoz

A betegség hirtelen kezdődik, 38 Celsius-fokot meghaladó lázzal,
hidegrázással, esetleg enyhe légúti tünetekkel, a betegek egy részénél fejfájás, izomfájdalom és rossz közérzet is jelentkezik.
Később száraz köhögés, esetenként fulladás lép fel.
Ezt követően a tünetek súlyosbodnak, a betegek egy részénél kétoldali tüdőgyulladás alakul ki.
A betegek 80-90 százalékánál a 6-7. napon a panaszok enyhülnek. 10-20 százalékuknál a súlyosbodó állapot, légzési elégtelenség miatt mesterséges lélegeztetés válhat szükségessé.
A tünetegyüttes kórokozója feltehetően vírus, amelynek azonosítása még tart.
A kórokozó nagy valószínűséggel elsősorban cseppfertőzéssel
terjed, azonban a fertőzés létrejöttéhez szoros kontaktus szükséges. Ennek megfelelően a fertőződés előfeltétele a beteggel közös
háztartásban, egy lakásban, szobában való együttélés vagy testi
lkuntakxus.
—
.......

A W H O a tünetegyüttes által
legérintettebb területekre történő utazások számának mérséklésétől azt várja, hogy ezáltal csökken a kórokozó terjedése.
Azt tanácsolják valamennyi, a
betegséggel érintett országba utazónak, hogy ha a külföldi tartózkodás során, vagy azt követően
belázasodik és légúti panasza jelentkezik, azonnal forduljon orvoshoz. Vonatkozik ez azokra is,
akik az elmúlt tíz napban érkeztek haza az érintett országokból
és lázasak, légzőszervi betegségükvan.

Gyógyítómunkájának elismeréseként Pro Sanitate-díjat kapott
az egészségügyi minisztertől dr.
Altmayer Pál, a makói kórház
szülész-nőgyógyász főorvosa. A
rangos kitüntetés birtokosa különösen arra büszke, hogy húszévi makói munkájával közel
hozta a térség lakóihoz a klinikai szintű ellátást.
Dr. Altmayer Pál saját hivatásáról azt mondja: mindig lehetőséget, egyúttal ösztönzést is ad a
megújulásra, hiszen minden
gyermek születése új élmény.
Gimnazista korában országos
versenyt nyert földrajzból és felvételi nélkül mehetett volna erre
a szakra, ő mégis az orvosit választotta. Másodjára vették fel,
egy évet bányászként dolgozott.
A szegedi egyetemről máig hálás
szívvel emlékezik vissza Szontágh Ferencre és Sass Mihályra. A
két professzortól sajátította el
azt a klasszikus európai szemléletet, mely egyforma hangsúlyt
helyez a naprakész tudásra és a
beteggel való kommunikációra.
Végigjárta az egyetemi orvosoktatói ranglétrát; volt gyakornok, klinikai orvos, tanársegéd
és
adjunktus.
Szakvizsgázott szülészet-nőgyógyászatból,
aneszteziológiából és jártasságra
tett szert az onkológia, illetve az
egészségügyi szervezés terén is.
Makóra éppen húsz esztendeje,
1983 február elsején került. Viszszatekintve éppen húszesztendős makói munkásságára, azt
mondja, jól döntött, amikor a
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórházat választotta. Nagy kihívás
volt, de megérte: úgy gondolja,
sikerült a térség lakóit közelebb
hozni a klinikai szintű ellátáshoz. Ám azt mondja, a műszerezettség nem minden. A legmodernebb mindentudó csodaberendezés sem tudja helyettesíte-

Dr. Altmayer Pál negyven év u t á n is örömét leli hivatásában a makói kórházban.

Fotó: Szabó Imre

ni a személyes hangot, a figyelmet, amellyel az orvosnak a páciens felé kell fordulnia.
Kitüntetést egyébként kapott
már egyetemi oktatói és kutatótevékenységéért is, orvosi munkájáért azonban most először.
Nemrégiben
összeszámolta,
mennyi időt töltött az ügyeletekkel együtt a kórházban - összesen kilenc év jött ki. A sikerek
között örömmel említi, hogy
Makón és környékén - minden
bizonnyal az orvosi tájékoztató,
felvilágosító munkának is köszönhetően - csókkent a terhes-

ségmegszakítások száma, rendszeresek, szervezettek a nőgyógyászati
szűrővizsgálatok,
még a falvakba is eljutnak.
Dr. Altmayer Pál, ha ideje engedi, szívesen teniszezik; boldoggá teszi családja - felesége gyógyszerész, fia jogász, lánya ugyancsak orvos és már egy kilencéves
unokája is van - , de örömét leli
munkájában is. Becslése szerint
kilenc-tízezer szülésnél működött közre és már olyan páciensei
is vannak, akiket ő segített a világra.
SZABÓ IMRE
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A L O M B A R D L Í Z I N G RT. A L L A S H I R D E T E S E
Hogyan lehet szervezeti, ügyviteli és technológiai válaszokat adni egy gyorsan fejlődő és változó piac kihívásaira?
Hogyan lehet ilyen piaci környezetben folyamatosan biztosítani a vezető nagyvállalati technológiát?
Hogyan lehet a technológiával szemben felmerülő fejlesztési igényeket gyorsan és hatékonyan kielégíteni?

A kérdéseket megfogalmaztuk, a válaszokat azoktól a munkatársaktól várjuk, akik sikerrel
pályáznak a fejlesztési osztály alábbi munkaköreire:

osztályvezető
I G E N Y E I N K

•
•
•
•

A

fejlesztő
P A L Y A Z O K K A L

felsőfokú szakirányú végzettség
informatikai affinitás
problémafeltáró és -megoldó képesség
rendszerszemléletű gondolkodásmód

• fejlesztői, üzemszervezői t a p a s z t a l a t

•
•
•
•

S Z E M B E N :

felsőfokú szakirányú végzettség
informatikai affinitás
problémafeltáró és -megoldó képesség
rendszerszemléletű gondolkodásmód

• pályakezdő is lehet

AJÁNLATUNKA PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

• esély a sikerre és elismerésre • szakmai fejlődés biztosítása • lendületes csapatmunka • a pénzügyi szféra anyagi biztonsága
LOMBARD

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod a pozíció megjelölésével _
küldd az alábbi címre: 6 7 0 1 Szeged, Pf.: 7 3 9
s
Határidő: a hirdetés megjelenésétől számított egy héten belül.
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Iparvállalat felvételt hirdet

RENAULT

PÉNZÜGYI ELŐADÓ

Thai ía Prima, 1,4 75 L1í, limitált széria
2.099.000,-Ft!

MOST CSERÉLJE RÉGI AUTÓJÁT ÚJRA! Használt, bármilyen
műszaki állapotú gépkocsiját most minimum 100.000,-Ft
értékben, fiatalabb autóját pedig Eurotax vételi ára felett
100.000,-Ft-al számítjuk be új Renault vásárlása esetén!
Ha nincs beszámítandó gépkocsija, a fenti árelőnyt szintén
biztosítjuk Önnek - akciós modelljeink kivételével! Várjuk
Márkakereskedésünkben!
www.ffnanit.hu
Foflyautfci «Játok ÍL/JOO km): v*gy«teunélaT:7.1, orcrkgút: 5,7, varos: 9.7, C07: 168 g/km.

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 4-20-237

Itf

munkakör betöltésére.
Felvételi követelmények:
- mérlegképes könyvelői végzettség
- legalább hároméves, pénzügyi munkakörben eltöltött
gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal, bizonyítványok
fénymásolatával és a fizetési igény megjelölésével
„Pénzügyi előadó" jeligére
2003. április 18-ig kérjük küldeni
a 6701 Szeged, Pf.: 506 címre.

Í0 ÉVES A

QUAESTOR"

B E F E K T E T É S I A LA P C SÁLÁÉ
A QUAESTOR-nál már 10 éve mindenki megtalálhatja az
igényeinek leginkább megfelelő biztonságos, magas
hozamú, modern megtakarítási formát!
Az elmúlt 10 év során azon dolgoztunk, hogy Ügyfeleink
igényeit minél magasabb szinten és minőségben
szolgáljuk ki.
Büszkék vagyunk rá, hogy a QUAESTOR* Befektetési
Alapkezelő Rt. 2002-ben kiemelkedő teljesítményt ért el a
befektetési alapkezelő társaságok piacán.

QUAESTOR

KURÁZSI

7%*

PÉNZPIACI ALAP

QUAESTOR® BOROSTYÁN
KÖTVÉNYALAP

7,6%*

QUAESTOR® ELSŐ HAZAI
LA KASALAP

) co/

/ )

A)

Ha merészebb befektetési alapokra vágyik, további
számos megoldást kínálunk: QUAESTOR" Tallér
Részvény Alap, QUAESTOR® Aranytallér Vegyes Alap,
QUAESTOR'5' Deviza Nemzetközi Alap. QUAESTOR'
Ingatlan Alap.
További információért forduljon a
QUAESTOR munkatársaihoz

Szeged, Kölcsey u. 11. l . e m .
Tel.: (62) 424-565,
vagy a Konzumbank Rt. munkatársaihoz, illetve látogassa

Hirdetését
már 7 0 postahivatalban is feladhatja!

meg weboldalunkat: W W W . C J U c i e S t O
*A Bamosz (www.bamosz.hu) 2003. március 24-i adata, alapján az etmútt 12 havi
hozam. Az alapok múltbeli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli
hozamra, teljesítményre. A befektetési döntés meghozatala előtt főemelten
PSZAF áital engedélyezett Tájékoztató és kezelési szabályzat alapos át

SZTÁROK, ZENE, SÜLI, BULI M I N D E N S Z E R D Á N

Mi mozink

RANDEVÚ

filmajánló
szerdán
20.00-2
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A KILENCEDIK LEMEZ ANYAGÁT MÁR AZ ÚJ DOBOSSAL VETTÉK FEL

A Deák gimiből a Kispálba

2003. ÁPRILIS

9.

1 0 0 KÉRDÉS A F I T N E S Z R Ő L

Segít-e a krómtabletta
a fogyókúrában?
Minden tabletta segít, mert elhisszük, hogy
segít. A pszichológia placebojelenségnek
hívja. Valójában pedig mégsem!
Bizonyos kísérleti alanyokon megfigyelték,
hogy ha valamilyen külső vagy belső hatás
ellen áltablettát adnak nekik, védettebbek és
ellenállóbbak lesznek. Ebből is látszik, hogy a
pszichénk az úr.
Schobert
Állatokon végzett kísérletek kimutatták, hogy
Norbert
a króm jó hatással van a súlycsökkenésre, a
zsír felbontására. Véleményem szerint a mozgás hat leginkább a fogyásra, illetve a kalóriaszegény étrend. Ha
valakinek sok pénze van, eddzen, egyen megfelelő ételeket és
vegyen meg mindenféle tablettát, de nem hiszem, hogy a sikerben
egynél több százalék befolyása lenne ezeknek a bogyóknak.
Ráadásul méreg!
(Schobert Norbert 100 kérdés a fitneszről című könyve a
Stardus Publishing kiadásában jelent meg.)

IRAKI POPSZTÁRRAL DOLGOZIK LENNY KRAVITZ

A háború ellen
Az utóbbi időben számos sztár
írt az iraki háború ellen tiltakozásul dalt. Ezekkel a szerBörzék: Kispál András (balról), Dióssy D. Ákos, Lovasi András és Michael Zwecker. Fotó: Karnok Csaba

A kilencedik, a Turisták bárhol című lemez anyagát már
az új taggal vette fel a Kispál és a Borz. Michael Zwecker
tavaly óta dobol az együttesben. Az amerikai sokat megfordul Csongrád megyében is, ugyanis két éven keresztül
a szegedi Deák gimiben tanított, felesége makói, a rokonság meg Apátfalván lakik. Kisfia, az ötéves Bence a
hét végi szegedi koncertre is elkísérte a papát.
Új dobosa van tavaly július óta
a Kispál és a Borznak. Az amerikai születésű, de szegedi,
makói és apátfalvi kötődésű
Michael Zwecker személyében Kispálék megtalálták az
ideális dobost.
- Korábban a pesti Fabulon
nevű z e n e k a r b a n játszottam.
Az egyik koncertünkre eljött
a Bor^ n é h á n y tagja is, s a
buli végén leültünk beszélgetni, mivel tetszett nekik a
stílusom - mesélte Michael.
Pár közös p r ó b a u t á n megszületett a döntés: a Fabu-

lonból a Kispálba ült át a dobos.
Michael az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a
napvilágot. A kilencvenes évek
elején jött először Magyarországra, pontosabban Szegedre. Ugyanis 1992-ben a Deák
gimiben beindult a két tannyelvű képzés, ő pedig már
hazájában is tanár volt. A Tisza-parti iskolában két éven
keresztül angolul tanította a
történelmet.
Későbbi feleségével is itt ismerkedett meg. Á makói hölgy

INGATLANBEFEKTETÉSI és HASZNOSÍTÓ SZÖVETKEZET
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SZEGED. Híd U 1 . Tel.: (62) 540-405

1051 BUDAPEST. József Attila
Telefon: (06-1) 411-05-92

SZÉKESFEHÉRVÁR. Távirda út 2/A Tel.: (22) 507-554

SOPRON. Várkerület u. 11. Tel.: (99) 505-076

SZOMBATHELY Szent Márton út t3. Tel.: (94) 508-238

BUDAPEST. LovOház út 27. Tel.: (06-1) 336-12-10

Bővebb információ a2 ügyfélszolgálati irodáinkban.

NAGYKAMIZSA. F 3 u. 8. Tel.: (93) 536-726

U.

12.
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ZALAEGERSZEG Stadion út. Zalaplaza Tel.: (92) 510-742

RYÍREGYHÁZA. Dózsa György út 4-6. Tel.: (42) 506-738 BÉKÉSCSABA Gyóni Géza u. 2. fszt. 7. Tel.: (66) 547-600

ba mindenki beleadja egyéni
ötleteit, elképzeléseit. Aztán
néha ez n e m ügy alakul, ahogy
eltervezzük. Na, ekkor kell váltani - folytatta a b a n d a frontembere. Új dobost kezdtek keresni, s így esett a választás
Michaelre. Aműgy Kispáléknál
nem ez volt az első dobosváltás, az Ül című lemeznél is
már űj tag ragadta meg az
ütőket.
A kilencedik, a Turisták bárhol lemez tizenhárom dalában már Michael játszik. Az
album címe ügy született,
hogy Lovasi elaludt a szaun á b a n és mikor felébredt, hirtelen ez jutott az eszébe. A űj
dalok közül kettőt m á r ismerhetnek a rajongók, A nagyon
szerelmes lányok című LP-ről.
Az egyik számban pedig Németh Jucus, az Anima Sound
System énekese is közreműködik. A Turisták bárhol április
közepén jelenik meg.
KORMOS TAMÁS

Kölykök voltak

4VERTICAL-IMST
Hónap

ugyancsak a Deák tanára volt.
Összeházasodtak és azóta már
fiuk is született. Az ötéves
Bence az elmúlt hét végi szegedi koncertre is elkísérte a
papát. - Ő is szeret dobolni, a
fellépés előtt pedig segít behangolni a cuccot - m o n d t a
nevetve édesapja.
A kis Bence magyarul és angolul is beszél. Á koncertre
Apátfalvárói jöttek, ugyanis ott
élnek a nagyszülők. Áz unoka
imád náluk lenni, hiszen kijárhat a kertbe, az udvarba. A friss
levegő sokat számít neki, mivel
a Zwecker család 1999 óta Budapesten lakik.
- Problémák merültek fel a
zenekaron belül az összhanggal, a koncerteken n e m ügy
szólt a zene, ahogy igazán kellett volna - vette át a szót
Lovasi András. Megbomlott az
egység, s kiderült, hogy a dobossal van a gond.
- Azért érdemes zenekart
csinálni, mert a közös anyag-

zeményekkel többnyire nem

A lányok imádott bálványa,
Richárd Gere n e m volt mindig
tökéletes, vagy legalábbis ő
nem volt megelégedve magával. Meg is műttette az orrát.
Ugyanilyen
műtéten
még
Sting is átesett.
Uma Thurman, a Ponyvaregény szoborszerű szépsége
kislánykorában alacsony és
ügyetlen volt. A társai álland ó a n csúfolták, és sokat szenvedett emiatt. Uma vágya az
volt, hogy Barbie-babára hasonlítson, és mi tagadás, félig-meddig össze is jött a vágyálma.
A Baywatch sztárja, Pamela
Anderson tiniként enyhén tűisúlyos volt, és rövid hajat viselt. Kitűnő tanuló volt, ennek
ellenére egy ideig édesapja ét-

Richard Gere
t e r m é b e n pincérnőként dolgozott. Évekkel később lefogyott, szilikonnal „dúsította"
ajkait, melleit, és kiszőkítette
haját, és ő lett az új Marilyn
Monroe.

anyagi sikerekre pályáznak,
hiszen az interneten ingyen
hozzáférhetővé tették őket rajongóik számára.
Lenny Kravitz m á r korábban is
számos alkalommal felemelte
szavát olyan témákban, amelyeket fontosnak érzett. Ezúttal az arab pop egyik élő legendájával, Irak első számű
sztárjával, Kadim Al Sahirral
vett fel közösen egy háborúellenes dalt.
A béke mellett kiálló dal a We
Want Peace címet kapta és letölthető a Rock The Vote nevű
nonprofit szervezet hivatalos
honlapjáról. A Rock The Vote
arra ösztönzi a fiatalokat, hogy
a szabad véleménynyilvánításért küzdjenek, és próbálják
megváltoztatni pozitív irányban a világot. A szám feljátszá-

sában Kadim Al Sahir mellett
számos közel-keleti zenész is
közreműködött, akik fontosnak
érezték, hogy a világ tudomására hozzák véleményüket a háborúról. Kravitz a szerzeménynyel kapcsolatban elmondta,
hogy az nem csak Irakról szól.
„Ez a dal nem kizárólag a jelenleg is zajló gyilkolás ellen szól,
hanem arra buzdítja az embereket, hogy vegyék komolyan a
szerepüket, hiszen mindannyiunknak meg kell mindent tenni
annak az érdekében, hogy végre béke legyen a Földön" - nyilatkozta a sztár.

SZTÁRCSÍNYEK: FEKETE LÁSZLÓ

Beavatás
az a kötet tán még a Harry
Pottert is lelökné a sikerlisták
éléről. Az első emlékezetes
sztorijuk mindjárt az első tanítási napok egyikén esett.

valamit n e m vettek számításba csórikáim: hogy a mi osztályunkba csupa sportoló járt.
Birkózók, kézilabdázók, keménykötésű fickók voltunk
valamennyien. Mi, elsősök tehát úgy elvertük a felsőbb évfolyamos brancsot, hogy még
az eget is nagybőgőnek nézték...

- Abban az időben divat volt
az elsősök beavatása - emlékezett vissza Fekete. - Ezen
azt kell érteni, hogy az újoncokat a felsősök beterelték a
tornaterem melletti öltözőbe,
majd jól elagyabugyálták őket.
Volt, amikor ez szelídebb form á b a n történt, de olyan is
előfordult, hogy eldurvult a
„szertartás". No, velünk is valami hasonlót terveztek. Bezárták mögöttünk az ajtót,
majd nekünk estek. Csak egy-

Fekete László már diáknak is
erős volt.

Fekete László szerint, ha egyszer valaki megírná az ő „válogatott bandájuk" történetét,

RANDEVÚ

S z e r d a , 2 0 0 3 . április 9.

Zárul az egyetemi
fesztivál
Szombaton ér véget a szegedi tavaszi egyetemi fesztivál.
Azért az utolsó napok sem
maradnak programok nélkül. Koncertek, előadások,
vásárok várják az érdeklődőket.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A márciusban kezdődött szegedi tavaszi egyetemi fesztivál záró hete is rengeteg
programot, rendezvényt tartogat. Ma délután 3 órától a
lATE-klubban fiatal együttesek mutatkoznak be. A Rozsdamaró, a Nyuszi, a Johnny
Hotrod és a Brains koncertje
alatt kirakodóvásárt tartanak.
A Millenniumi Kávéházban
18 órától a Tito és én című filmet mutatják be. A Tamási
Áron Klubban este 7-től a
Dia-Lóg Klub tagjai rendeznek diafilmes élménybeszámolót.
A JATE-klubban ugyancsak
19 órától a közgazdászesten
az évfolyamok vetélkednek

BESZELGEJES SIPOS JÁNOS HELYETTES ALLAMTITKARRAL

egymással, majd hajnalig
buli.
A csütörtök az Európa-nap
jegyében zajlik. Egész nap
több helyszínen is, így a polgármesteri
hivatalban,
az
egyetemen, a Széchenyi téren
és a Móra Ferenc M ú z e u m b a n
lesznek programok. A JATE-klubban 15 órától a Gőzerő, a The Garde, az EzGáz! és
a Sun City csap a hurok közé.
Az Ifjúsági Házban 19 órától
Koncz Zsuzsa koncertezik, a
Tamási Áron Klubban pedig
Eminescu magyar interpretációban címmel szintén 19 órakor lesz egy előadás. A JATE-ban 22 órától Sub Bass
Monster lép fel.
Pénteken 18 órától a JATE
kávézójában a 6. sebesség
együttes játszik, a nagyteremben 21 órától pedig a Másfél. A
Bartók Béla Művelődési Központban 19 órától a Szegedi
Szalon vendége Polner Zoltán.
A zárónapon, szombaton az
IH-ban 19 órától a Tankcsapda
lép színre, a JATE-ban pedig 22
órától fesztiválzáró buli.

HOGYAN VESZTETTEM EL?

Nem bántam meg
Szüleim mindig is vallásosan
neveltek és soha nem esett szó
a szexualitásról a családunkban. A barátnőimmel persze
elméletben mindennel tisztában voltunk és sokszor elképzeltük, hogy milyen lenne a
nagy Ő és az a bizonyos első
alkalom.
Abban én is biztos voltam,
hogy a kaland kedvéért n e m
fogom o d a a d n i m a g a m egy
fiúnak
sem.
Szabályokat
ugyan n e m állítottam fel
magamnak,
de
olyannak
képzeltem az első együttlétet, m i n t a lányok az esküvőt. Csodaszépnek és feledhetetlennek.
Tamással már fél éve ismertük egymást és fokozatosan
kerültünk egyre közelebb egymáshoz. Nyáron meglátogatott a Balatonnál, mikor a szüleimmel nyaraltunk.
Megéreztem, hogy ez lesz
az a pillanat, mikor testileg is

teljesen az övé lehetek. Mindent megterveztünk előre, a
szüleim vacsorázni mentek,
egyedül m a r a d t u n k a házban. A b a r á t o m előre megvette a gumi óvszert, mert
ehhez én nagyon ragaszkodtam. Azt hiszem, mind a ketten nagyon zavarban voltunk, amit nevetéssel és idétlenkedéssel próbáltunk oldani. Én annyira elszánt voltam, hogy n e m volt b e n n e m
félelem és fájdalmat sem
éreztem. Azóta m á r sokkal
rutinosabbak vagyunk, de
sokszor eszünkbe jut az a bizonyos legelső alkalom.
Ha a történettel kapcsolatban véleményetek van, vagy
szívesen leírnátok saját történeteteket, akkor írjátok
meg. Címeink: e-mail - randevu@lapcom.hu, levél
Randevú, 6740 Szeged, Pf.
153.

Kétszintű érettségi
és ingyenes nyelvvizsga
A közoktatási törvény módosítását már a kormány is megtárgyalta és elfogadta. A parlamentnek hamarosan döntenie kell, hogy a merész és
eddig talán még soha nem tapasztalt egyeztetéssel előkészített törvénymódosítással
mihez kezd. Józan számítások
szerint elfogadja, és így a tanév végére már megjelenhet a
közoktatási közlönyben az újjászületett, valóban EU-konform szabályok gyűjteménye.
A várható változások közül
csak némelyre tértünk ki Sipos
Jánossal, a tárca helyettes államtitkárával folytatott beszélgetésünkben.
- Mennyire ítéli
előkészítettnek a
törvénymódosítási
javaslatot?
- Az elmúlt 22 évben ilyen
javaslat szerintem még n e m
került a parlament elé. A tervezetet már karácsony előtt
közreadtuk és számos vitafór u m o n megbeszéltük. Azonkívül, hogy elhelyeztük a minisztérium honlapján, négyszáz helyre küldtük el, hogy a
pedagógusoktól a diákokon
keresztül a különböző szervezetek is el tudják m o n d a n i véleményüket róla. Összességében mintegy 3000 oldalnyi
anyagot gyűjtöttünk össze,
ebből készült el a törvénymódosítás végső szövege, amit az
elmúlt héten a kormány is
megvitatott és elfogadott.
- Amennyiben
az Országházban is zöldutat kapnak a
tervezett változások, még az
eddiginél is több és nagyobb
munka vár önökre.
- Nyugodtan m o n d h a t o m ,
pénzügyileg és szakmailag is
előkészített a törvénymódosítás, így a kivitelezés sem vihet
el nagyobb energiákat tőlünk,
mint az előkészítés. S ha már a
pénzügyeket említettük. A
közoktatási stratégia kialakí-

t í u ' n ?

adásokban olyan témáról lesz szó, amely a fiatalok vüágához és érdeklődéséhez közel áll.
Kalamár Tamás, a tévésorozat producere
elmondta: a Barátok közt klub lehetővé teszi,
hogy interaktív kapcsolat szülessen a műsor
szereplői és rajongóik között.

Kinek ne lenne
sürgős a lakáshitel?
N e maradjon le álmai lakásáról a lassú és
bonyolult lakáshitel-ügyintézés miatti

A középiskolásoknak,

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

VELÜNK KÖNNYEBB

©
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gimnazistáknak

tásában is számoltunk a költségekkel és jelentős uniós
pénzeket is remélünk felhasználni a Nemzeti Fejlesztési
Tervhez kapcsolódva, biztosított lesz tehát a háttér.
- Az uniónak létezik egységes
oktatási
politikája,
amit mi
lemásolhatunk?
- Egységes oktatási rendszer
nincs, de vannak harmonizációs elvárások. Éppen itt volt az
ideje, hogy ezen harmonizációs elvárásoknak mi is engedjünk. Hogy csak egyet emeljek
ki: a fogyatékos diákok helyzete. Nem egy egyszerű és n e m is
két évig tartó feladat az integrált oktatás bevezetése, hiszen
ma még Magyarországon nem
hiszem, hogy minden szülő
szívesen fogadná, ha a gyereke
olyan osztályba járna, ahol fogyatékos gyerekek is megtalálhatók. Pedig kimutatható, hogy
a gyerekek személyiségfejlődésére az ilyen osztályok sokkal
pozitívabb hatással vannak.
Finnországban például ma
már sokan kifejezetten kérik,
hogy gyerekeik ilyen csoportban tanulhassanak. A közokta-

X Raiffeisen
BANK

Bankfiókjaink: Szeged, Széchenyi tér 15.
Szentes, Kossuth Lajos utca 13.

|
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is fontos változásokra

lehet

Sipos János.
tási törvény módosításában
megteremtettük annak a lehetőségét, hogy akár jövőre azon
iskolákban, ahol ennek megvannak a feltételei, elkezdjék az
integrált oktatást. A finnekhez
visszatérve, egyébként harminc évvel ezelőtt éppen olyan
problémákkal küzdöttek, mint
mi. Meg lehet nézni, ma hol
tartanak. Igaz, hogy például a
tanárképzéssel kapcsolatos kutatásokra ötvenszer, százszor
annyi pénzt költöttek, mint mi.
- A
középiskolásoknak,
gimnazistáknak
isfontos vál-

számítaniuk.
tozásokra lehet
számítaniuk.
Kétszintű érettségi, illetve az
a bizonyos
nulladik
évfolyam, ahol szinte csak a
nyelvtanulásra
összpontosíthatnak.
- Az 1996-os oktatási törvény előírja, mely tárgyakból
kell érettségit tenni: m a t e m a tika, történelem, magyar, idegen nyelv és egy szabadon
választott. A diákok többsége
érettségi után ráadásként még
egy felvételit is megcsinált. így
tulajdonképpen kétszer vizsgázik. Az oktatási törvény módosítása szerint elég lesz egyszer érettségizniük, és az ott
elért eredményt a főiskolák és
egyetemek beszámítják mint
felvételit. Az idegen nyelvből
emelt szinten érettségizők pedig az eredménytől függően
kaphatják m e g a nyelvvizsga-bizonyítványt, ilyen módon ingyenesen. Bízunk benne, hogy ezzel a megoldással a
középiskolai oktatás visszanyeri rangját és lényegesen
csökken majd a tanulók túlterheltsége is.
FÁBIÁN

RANDI-rovat
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket,
ugyanúgy hirdethettek, mint
eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket nem közöljük, az üzenetek tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

HIÁNYZOL

Kedvező hitelbírálat esetén akár pár héten belül
rendelkezésére áll a hitelösszeg.

-
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A borítékra írjátok rá:
Randi-rovat!

Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol
kollégáink azonnal megmondják Önnek,
hogy bankunk mekkora hitelt tud felajánlani!

4
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Barátok közt a zenetévén
A Viva tévécsatorna április 7-étől Interaktív című
műsorában elindította a Barátok közt klubot,
amelyben a szappanopera szereplőivel nemcsak
a műsorvezetők beszélgetnek, h a n e m telefonon
a tévézők is bekapcsolódhatnak az adásba. A sorozat története kapcsán a hetente jelentkező

9

28 éves, 175 cm magas, átlagos
testalkatú, barna hajú és szemű, őszinte, kedves, hűséges,
türelmes, gyengéd és figyelmes srác vagyok. Szeretnék
megismerkedni egy vásárhelyi
vagy Vásárhely környéki, n e m
dohányzó, 23-28 év közötti,
nálam alacsonyabb, nem molett lánnyal, aki tartós kapcsolatra vágyik. Ha magadra
ismersz, kérlek, írj „Hiányzol"
jeligére, vagy küldj SMS-t a
30/517-37-27-es számra.

É. J., D E N E E G Y E D Ü L

„É.)., de ne egyedül" jeligére:
Köszi a választ. Persze, hogy
szeretnék veled megismerkedni. A helyszín: a hirdetés megjelenésének napján
17-kor a m ú z e u m előtt. Ha
n e m jó, akkor a számom:
30/262-3703.
FANATICAL FAN

„Bobbyl9" jeligére üzenem:
Talán te vagy az, akire már
évek óta várok? Nagyon szimpatikus volt számomra a hirdetésed. 16 éves, barna hajú és
szemű, 163 cm magas lány
vagyok, tele élettel és vidámsággal. A bulik ritkán érdekelnek, a csöndes helyeket
szeretem. Ha korod ellenére
gondolkodásod már egy kész
férfiéval megegyezően komoly, hosszú távú kapcsolatot
akarsz, ugyanakkor szabadságvágyamnak elegendő teret
adsz, találkozzunk egy általad
megjelölt helyen és időpontban. Jelige: „Fanatical fan".
KETTESBEN

„Kettesben" jeligére: Én egy 17
éves, 167 cm magas, 60 kg,

káros szenvedélyektől m e n tes, ápolt, csinos, szegedi lány
vagyok, aki szívesen megismerkedne veled. Abban az
esetben, ha felkeltettem az érdeklődésedet, írj SMS-t vagy
hívj a 30/532-1772-es számon.
DOLLY

A 30 éves srácnak üzenem:
Szeretek én is számítógépezni,
de kevésbé értek hozzá. A rejtvényfejtés és a kerékpározás a
hobbim. Biliárdozni én is szeretnék megtanulni. Ha írsz
időpontot,
találkozhatunk,
nekem bármikor jó. Kérlek, írj
„Dolly" jeligére.

I
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CSÖRÖG A PANNON GSM

Elmegy-e szombaton szavazni l

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

T. V F. véleménye szerint, ha a
parkolásra csak a mozgássérültek
lennének jogosultak, akkor hátrányba kerülnének az autóval
nem rendelkező betegek, akiket
családjuk, vagy ismerősük szállít.

SZERDA, 2003. ÁPRILIS 9.

potok kezelésére. Még nem volna
késő ideiglenes körforgalmak kialakítása a szegedi oldalakon, illetve csúcsidőben addig is rendőri irányítással kellene enyhíteni
a rendkívüli torlódásokon.
A SZÜLŐK SZERINT KACSA

KÖZLEKEDÉSI KÁOSZ

S. O. véleménye szerint jobban
fel kellett volna készülni a híd átalakításából adódó kaotikus álla-

PANNON GSM

" " »

Az é l v o n a l .

A Hajnóczy utcai oviba járó gyermekek szülei szerint kacsa, hogy
bezárják az óvodát, ók úgy tudják, hogy az intézmény továbbra
is üzemelni fog. Kérik, egyetlen
szülő se ijedjen meg a pletykáktól, üzente N. A.

Mára kérdezti
Elmegy-e szombaton
szavazni?

g

Sokallja-e a képviselők
költségtérítését?
IGEN

• NEM

Ar SMS száműzései normábanla

uerint

tortánk.

06-30/30-30-921

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
GERA LEVENTE
Április 4„ 3 óra 18 perc, 3480 g. Sz.: Nagy
Mónika és Gera Zoltán (Balástya).
FELHŐ KRISTÓF PÁL
Április 8 . 4 óra 50 perc, 3200 g. Sz.:
dr. Bekker Éva és Felhő Zsolt (Szeged).
BÁNYAI ÉVA ZSÓFIA
Április 8 , 7 óra 7 perc, 3650 g. Sz.: Baláti
Éva és Bányai János (Szeged).
VÉKONY JVIÁRK
Április 6., 20 óra 13 perc, 2520 g. Sz.: Barkéczi Aurélia és Vékony Zsolt (Domaszék).
SZABÓ DÁNIEL
Április 7., 1 óra 6 perc, 3440 g. Sz.: Kormányos Erika és Szabó Attila (Szeged).
KÖPPERANNA
Április 7., 12 óra 23 perc, 2740 g. Sz.: Majer Edit és Köpper Péter (Szeged)
BOLDIZSÁR RERENIKÉ
ESZTER
Április 7., 14 óra 27 perc, 3060 g. Sz.: Bozsé Tímea és Boldizsár József (Szeged).
TERHES KATINKA SÁRA
Április 8., 5 óra 20 perc. 2740 g. Sz.: Sülyi
Anita és Terhes Csaba (Szeged).
VÁSÁRHELY
MENYHÁRT HUNOR
Április 6., 10 óra 10 perc, 2800 g. Sz. Bagi
Melinda és Menyhárt Szabolcs (Hódmezővásáhely).

VINCZEADAM
Április 6., 13 óra 7 perc, 3430 g. Sz.: Szabányi Szilvia és Vincze Csaba (Maroslele).
MAKÓ
RÁDAIALBERT
Április 7., 0 óra 35 perc, 3800 g. Sz.: Papp
Éva és Rádai László (Apátfalva).
KAKUSZI ATTILA
Április 7., 15 óra 40 perc, 3350 g. Sz.: Kakuszi Anna és Seres Attila (Csanádpalota).
SZENTES
DÉNES LILI ZSUZSANNA
Árpilis 5., 7 óra 30 perc, 1930 g. Sz.: Vida-Szűcs Zsuzsanna Katalin és Dénes József (Szentes).
LAPU FANNI
Április 5., 10 óra 15 perc, 3510 g. Sz.:
Stranszky Erika és Lapu Lajos (Öcsöd).
HORVÁTH MIHÁLY
Április 5., 13 óra 30 perc, 3400 g. Sz.: Karsai Anikó Erzsébet és Horváth Mihály
(Mindszent).
VÉRTEN KRISTÓF
Április 5., 15 óra 35 perc, 2910 g. Sz.: Szin
Emma és Vérten György (Békésszentandrás).
NÉMETH SZILÁRD
Április 6., 23 óra 33 perc, 2570 g. Sz.: Kerekes Ágnes és Németh István (Hódmezővásárhely).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.

s. o. s.

SZANTO IMRE

ECSEKIMIHALYNE

BANFISANDORNE

nyugdíjas:
- Igen, mindenképpen. Úgy vélem, ezt a kérdést a lakosságnak
kell eldöntenie, nem pedig az ország vezetésének, épp ezért nagyon fontos az, hogy minél többen leadják a voksukat szombaton. Számomra magától értetődő, hogy én is részese legyek ennek a döntésnek.

nyugdíjas:
- Igen, mert bízom abban, hogy
ha már nekem nem is lesz ez nagy
változás az életemben, a gyerekeim, unokáim jövője szempontjából fontos, hogy én is elmondjam
a véleményem. Szerintem egyébként a plakátok, hirdetések is hatásosak, bár engem nem befolyásoltak a döntésben.

fejőnő:
- Még nem döntöttem el, hogy elmegyek-e szavazni. Úgy érzem,
eddig csak a jó oldalát mutatták
meg a csatlakozásnak, kívácsi
lennék, vajon milyen hátrányaink származhatnak a dologból.
Egyelőre még a tévéreklámok sem
győztek meg arról, hogy le kell adnom a voksomat szombaton.

P0STAB0NTAS

Következő kérdésünk:

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

KALOCSAI GÉZA

önkormányzati
képviselő:
- Igen, mert Európában otthon vagyunk. Az a cél, hogy minél többen ott legyünk a szavazáson, s így
legitimebb lehessen a döntés, azaz
minél több magyar véleményét
képviselje az eredmény. Szerintem egyébként az emberek hatvan-hetven százaléka teszi majd le
a voksát valamelyik oldal mellett.

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

H0R0SZK0P

A Napba öltözött asszony csillagkoszorújától
az Európai Unió zászlajáig

KOS: Az önhittség a kiemelkedő
I teljesítmény kísérője. Próbáljon
meg alkalmazkodni ezen a napon. Kerülje a
kiélezett helyzeteket és a partnerét se kényszerítse ma semmire.

„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a
Nap, fején tizenkét csillagból korona" - festi le
az Újszövetség Jelenések Könyve (12,1) Szűz
Mária, m i n t a Napba öltözött asszony apokaliptikus megjelenését. A tizenkét csillag Krisztus tizenkét tanítványára, apostolára vagy származására, Izraelnek tizenkét törzsére utal. A magyar
nép nagy Mária-tiszteletének és kultuszának keletkezésében minden bizonnyal szerepet játszott, hogy már ősi hiedelemvilágunkban megjelent a Napba öltözött asszony, a Magyarok Nagyasszonya. Szent István fiának, Szent Imrének
tragikus halála után, örökös hiányában halála
előtt Magyarországot Szűz Mária oltalmába
ajánlotta. T ö r t é n e l m ü n k vérzivataros századaiban, ha ellenség támadt és a nemzet veszélybe
került, mindig különleges bizalommal fordult
égi patrónánkhoz. így jelent meg harci zászlóinkon is Szűz Mária, Boldogasszonyunk képe, melyek alatt a most 500. születésnapját ünneplő alsóvárosi templom környékéről indultak hadba
Hunyadi János csapatai Nándorfehérvár (Belgrád) felszabadítására. Kapisztrán Szent János
nem hiába kérte Nagyasszonyunk segítségét:
csapataink világra szóló győzelmet arattak a túlerőben lévő törökök ellen, amire emlékeztetnek
az egész világon délben megkonduló harangok,
így lettünk a keresztény Európa védőbástyája. A
szögedi nép körében különösen kiemelkedő volt
a Mária-tisztelet, melynek művészi tükröződése
a dóm mennyezetén Mária szegedi szűrben és
papucsban, vagy az alsóvárosi Havas Boldogaszszony-templom Fekete Máriája. Az ősi napkultusz emlékét őrzik az alsóvárosi napsugaras házak is.
Hogyan került Szűz Mária csillagkoszorúja az
Európai Unió zászlajába? Paul Levi, zsidó vallású
belga állampolgár a vészkorszak idején fogadal-

BIKA: Önnek sajnos azzal kell száL * J f m o l n i a , hogy két hónapon belül
aranyeres panaszai miatt kellemetlenségei
lehetnek. A kialakulás oka a helytelen táplálkozásra és mozgásszegény életmódra vezethető vissza.

Vetélkedő a mindszenti
Európai uniós vetélkedőt szerveztek a helyi általános iskolásoknak a mindszenti Keller Lajos Városi
Könyvtár munkatársai. A felső tagozatos diákokból
álló csapatoknak a gazdasági közösségről kellett
számot adniuk. A diákoknak - egyebek mellett tisztában kellett lenniük azzal, hogy az EU-tagállamok zászlói hol találhatók a térképen, valamint arra is lehetőségük volt, hogy tervezzenek hazánknak
eurót. Emellett pedig megfogalmazhatták az
EU-val kapcsolatos elvásásaikat, kívánságaikat is.
A játékos vetélkedőn pontok helyett a gazdasági

m a t tett, hogy ha túléli a világháború borzalmait
és üldözéseit, áttér a katolikus hitre. Megmenekülve fogadalmát be is tartotta. 1955-ben m á r az
Európa Tanács tisztviselője volt, mikor tervbe vették az Európa Tanács zászlajának megalkotását.
Egy alkalommal Paul Levi a magasba tekintve
Szűz Mária-szobrot pillantott meg: fején a csillagos aranykoszorú ragyogott a kék ég hátterében.
Azonnal felkereste az Európa Tanács titkárát, javasolta neki, hogy az Európa-zászló legyen kék,
m i n t az ég, benne a tizenkét aranycsillag koszorúja. így lett Szűz Mária közvetve az Európai Unió
védőasszonya és az Európai Unió zászlajában így
jelent meg a bibliai utalás a földrész keresztény
gyökereire.
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter (1922-1931) Szeged jótevője a Dóm téri
épületegyüttes megépíttetése után egy városkaput
is álmodott a Boldogasszony sugárút elejére. (Ó
már nem élt akkor, amikor ez mai formájában nem az ő elképzelései szerint - megépült.) A kapu
északi oldalára Szeged városcímerét, déli oldalára
Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának
szobrát kívánta elhelyezni, melynek fejét a tizenkét
csillagos aranykoszorú ragyogta volna körbe. Tervei
szerint alkonyatkor a csillagok meggyúlnak, arany
fényükkel köszöntve a városunkba érkező vendégeket.
Európai uniós csatlakozásunk idején és annak
megünneplésére, időszerű lenne Klebelsberg szép
tervét megvalósítani és így is kérni a Magyarok
Nagyasszonyának égi segítségét, mint ahogy ezt ősi
himnuszunk teszi:
„Boldog-asszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el,
szegény magyarokról."
DR. HENCZ PÉTER

diákoknak
közösség fizetőeszközét gyűjtötték össze a diákok.
A csapatversenyben első Nagy Sarolta, Hevesi Judit, Szőke Bianka (Központi Ált. Isk.J, a második
Sebők Ibolya, Békési Tamara, Menyhárt Gabriella
(Dózsatelepi Ált. Isk.), a harmadik Budai Szilvia,
Ivanov Judit, Nagy Nikoletta (Dózsatelepi Ált. Isk.
Az egyéni megmérettetésen az első Nagy Nikoletta
(Dózsatelepi Ált. Isk.) lett. A legszebb és legötletesebb eurótervért különdíjat kapott Kiss Martin, Mihály Ágnes, Bozó Renáta, Békési Tamara, Szőke Bianka és Antal Gábor.

Emberi hiba a kutyaharapás
Közeleg a május, az eboltások ideje. Előre lehet
tudni, hogy sok kutyatulajdonos az aránylag magas
oltási díjra hivatkozva utcára dobja, vagy durvább
lelkivilágúak felakasztják kedvenceiket. Ezek a szerencsétlen jószágok talán jobban járnak, mint azok
a társaik, amelyek félredöntött fémhordókban rövid láncra verve, télen-nyáron, éjjel-nappal életfogytig szenvednek. Az utóbbi időben talán a médiában hírül adott kutyamarások miatt egyre többen elpártolnak az ember egyik leghűségesebb társától. Tény és való, ha valakit megharap a kutya,
sokan az állatot hibáztatják, pedig legtöbb esetben
az ember az oka. A balesetek döntő többsége felelőtlenségből, meggondolatlanságból következik be.
Ez gyakran az áldozatra vonatkozik, illetve gyer-

mek esetében annak szülőjére. A gyermek merő
csínyből is heccel egy kutyát, a kamaszok pedig
szándékosan bosszantják a kerítésen kívülről bottal, kővel, hógolyóval. Én figyelmeztettem már
olyan anyukát, aki szótlanul nézte, amint a gyermeke hergelte a kutyáimat. N e m tudta, amit én tudok, hogy egy feldühített állat hihetetlen teljesítményekre képes, még a kerítésen is kiugorhat. A
másik véglet, ha a gazda rosszul neveli az ebet. Arra
tanítja, hogy támadjon meg mindent és mindenkit,
mert örömét leli abban, hogy félnek a kutyájától.
Vagyis nagyon kevés esetet leszámítva a kutyaharapás a mi hibánk, az embereké. Gondoljunk erre is.
TÓTH ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

IKREK: Számoljon azzal, hogy
munkahelyi előmenetelét, előléptetését vagy esetleg karrierjét negatívan befolyásoló dolgok történhetnek, de a hónap végére minden megoldódik.
RÁK: Éles elméje fogékony az új
ötletek iránt. Vigyázzon, ne ragaszkodjon olyan információkhoz, amelyek nincsenek megfelelően alátámasztva, mert az
izgalmas viták melletti kitartás dogmatizmussá válhat.
OROSZLÁN: Ha el tudja érni, hogy
' » ^ i valamiben kitűnjön a többiek közül,
már közelebb van a célhoz. Gyakran elég
egy jó bemondás vagy egy különösen divatos holmi, hogy felkeltse a figyelmet.
SZŰZ: Visszafogott
eleganciája,
amely sokszor az érinthetetlenség
érzetét kelti környezetében, forró testiséget
rejt. Pontosan tudatában van a testének és
vágyainak. Olyan társat keres, aki valóban
társa tud lenni mindenben.
MÉRLEG: Figyelnie kell. hogy ne
iaggodalmaskodja túl pénzügyeit, és
ne változzon meg kedve a Holddal, mert ez
kiszámíthatatlanná teszi üzletfelei számára. A másik, amire figyeljen, hogy bár igen
jól bánik a pénzzel, azért kiváló tanácsadókat vegyen maga mellé.

m

SKORPIO: Remek alkalom arra,
hogy megfigyelje és kielemezze
családjához fűződő kapcsolatait, vagy magában meditáljon belső működéseiről és viselkedési mintáiról.
J k , NYILAS: Küzdelmes időszak az,
¡ A s 1 amikor várahan pénzügyi nehézségek, illetve a kollégák ellenségeskedése teszi
próbára az idegeit Olyan visszatérő szakmai
problémákkal kell megbirkóznia, amelyeket jó
fél évvel ezelőtt már megoldott.
BAK: Egy visszatérő rémálma miw S k l l a t t szorong. Ha józanul igyekszik
megfejteni, mit is jelent, nem is tűnik már
olyan rejtélyesnek. A hét végén nagyon fontos lenne egy csendes kis meditáció.
j r f r VÍZÖNTŐ: A hét elején, keddtől
i péntekig a lelki élete kerül előtérbe.
Sok problémát elkerülhet, ha mindig türelmesen végighallgatja kollégái, embertársai
véleményét.
HALAK: Ezen a héten úgy fogja
i érezni, hogy ismét a megbecsülés
övezi, méghozzá megérdemelten, hiszen jól
végezte eddigi munkáját. Lehet, hogy végre
anyagilag is jelent önnek ez a megbecsülés
valamit?

•
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10.00 Délelőtti krónika 11.20 Tetten ért szavak
11.35 Nyelvemlékeink - A Margit-legenda 12.00
Déli harangszó 12.02 Déli krónika 12.40 KI nyer ma7
Játék és muzsika tíz percben 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál. Gyerekekről - felnőtteknek
13.30 „Tebenned bíztunk eleitől fogva..." A református
9.40 Bemutatom John Doe-t Amerikai filmvígjáték
11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó, műsorismerte- egyház félórája 14.00 Krónika 14.15 Zene-szóval
15.05 Szóljon hozzá! Gondolkodjunk együtt! 16.00 Déltés, vers 12.10 Gazdakör (ism.) 12.25 Élő egyház
12.55 Egy tucat év 13.35 Equator Klub 14.05 Ka- utáni krónika 16.15 „Magyarországról jövök..." Az élet
tedra nélkül 14.20 Szóról szóra magyarul 14.50 Ma- módja 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esgyar történelmi arcképcsarnok 15.20 A Selyemút
ti krónika 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
16.10 Heuréka! Megtaláltam! 16.45 Öt órai zene
19.50 Jó éjszakát, gyerekek! Falatka királysága. 3.
16.50 Az ellopott tervrajzok 17.40 Hej, hej, helyes be20.04 Aranyemberek. Schweitzer József országos főrabszéd! 17.45 Az én Európám 18.00 Híradó, sport,
bi 20.35 Szabó Lőrinc: Tücsökzene, 3 21.05 „Esti
meteorológia 18.30 Váltó 19.00 Mese 19.15 Viaszkör ". Viták, vélemények a kultúráról 21.55 Szóló. Győrffy
figurák 19.30 Magyar Európa 20.00 A káprázatos
Francia játékfilm 21.30 Szárnyas kezű szeretők 21.35 Sarolta olvassa fel írását 22.00 Késő esti krónika
22.30 Mérleg 23.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. KeAz én Európám 21.45 Híradó, sport, meteorológia
22.15 „A szép hűtlenek" 22.55 klub.dunatv.hu
nő 23.04 Nagymesterek - világhírű előadóművészek
23.35 Mediawave 0.25 Vers 0.30 Himnusz, műsor- 0.10 Himnusz
ismertetés 0.35 Híradó, sport 1.00 Mese 1.10 Sárga rózsa Magyar játékfilm 2.25 Néptáncok 2.35 A
PETŐFI
magzat mint páciens
3.55 Rákóczi-induló 4.03 Folkóra 5.03 Kívánságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt. Ahol élünk, ahogy
élünk... 9.01 Hírpercek 9.16 Stúdióbeszélgetés 9.52
Apró-cseprő 10.10 A vélemény szabad... 10.45 Tár6.30 Híradó (ism.). 7.00 Estető (ism.) 8.00 Képúj- salgósarok 11.05 Sporthírek 11.10 Gordiusz-plusz
ság. 13.00 Zenevonal 15.00 Testszépítés - torna Bí11.15 Hogy vagyok? A belső harmóniáról 11.38 Zöld
ró Icával. 15.30 Tv-shop. 16.00 Hírmagazin. 15.30
jelzés 11.45 Korkérdés 12.00 Jó ebédhez szól a nóSzlppancsok. 17.00 Dokumentumműhely: könyvtárak
kincsei Pécsett. 17.30 EUR-ÓRA - az európai csatla- ta 13.00 Verkli 13.50 Vízállásjelentés 14.00 Zenekozás magazinja 18.00 Tv-shop. 18.30 Príma tor- szerda 16.05 Könyvről könyvért 17.00 Csúcsforgana 19.00 Híradó 19.30 Hírháló. 20.00 Estelő.
lom 1 8 . 0 1 Kölyökrádió. Tudod-e. hogyan válhatsz fel21.00 Vigo - egy szenvedélyes élet. Francia-angol
nőtté az EU-ban718.30 Lelátó. Sportmagazin 21.04
filmdráma. 22.45 Híradó (ism.) 23.15 Képújság.
Az élősködő. Barnás Ferenc regényének részlete 21.35
A Ká Na Án zenekar „Találj rám" című albumából 22.00
Amaro - cigánymagazin 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó 23.15 Nemzetközi dzsessz 0.00 Éjtél után.
22.00-18.00 Hangos képújság. 18.00 P
Argentin filmsorozat 146 rész 18.45 Kérdések és vá- Szellemjárás (élő) 2.49 Éjszakai Rádiószínház. Cseréptörés
laszok az uniós csatlakozással kapcsolatban. 19.00
Miénk a város. 20.00 Legyen a vendégem 20.30 A
szegedi kultúra 21.00 Szerszámosláda 21.30
MR KÖRZETI STÚDIÓJA
Szevíép—Diósgyőr női kosárlabda-mérkőzés.
Alföldi Hírmondó 93.1 Mhz 66 29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika. 6.45 Reggeli párbeszéd. 7.30 Dél-alföldi krónika. 7.45 Lapszemle. 8.00 Kapcsolás Kossuthra.
15.00-18.00-ig délutáni magazin. 18.30 22.30
6.00 Sport Hírmagazin. 6.30 Dokumentum Műhely:
könyvtárak kincsei Pécsett. 7.00 A keddi adás ismétlé- ig nemzetiségi műsorok.
se. 8.00 Híradó (ism ). 8.10 Testszépítés - torna Bíró Icával! 8.30 A Te utad, Békécsaba. 9.00 Képújság.
RÁDIÓ B8
17.00 Dokumentum Műhely. 17.30 EUR-ÓRA - az eu6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza). 10.00
rópai csatlakozás magazinja. 18.00 Tv-shop 18.15
Szerencsy fel! 18.20 Miért pont én? A nyaraló - Gálvöl- Száraz Ferenc. 14.00 Bende Gábor. 17.00 Kívángyi Jánossal. 18.30 Sportszerda - EU-totó. 19.00 Hír- ságműsor. 19.00 Szonda. 20.00 A Mi Mozink - Száraz Ferenc műsora. 21.00 Éjszakai zenemix.
adó 19.10 Szippancsok. 19.30 Hírháló. 20.00
Nyitott világ. 20.30 Hírháló. 21.00 Vigo - egy szenvedélyes élet. Francia-angol filmdráma. 22.45 Szeren- JUVENTUS RÁDIÓ
csy fel! 22.50 Miért pont én7 23.00 Képújság
6.00 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyesi Sándorral. 10.00 Juventus Plusz Tiszttartó Titusszal. 14.00
Vass Marian. 17.00 Kívánságműsor (Tel: 06-3030
30-244) 20.00 Csak zene 22.00120 perc Ma16.00 Vásárhelyi Magazin (ism ). 17.30 Híradó.
rosi Antallal. 0.00 A zene rádiója.
17.45 Nap kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin.
20.00 Híradó. 20.15 Nap kérdése. 20.20 Stella
Amerikai film. 22.30 Híradó. 23.00 Szeszélyes ter- RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
mészet. 0.00 Képújság
5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként

Művezető

1.25 Sportklub
1.35 Antenna Euroatlantl magazin
2.05 Fókusz [12] (ism.)

DUNA TV

MTV
9 . 0 0 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat. 35 A
galambvadászat 1121 9.50 Telenyerő 112] 10.05
Dilibuli (ism.) 116] 10.55 Telenyerő !12i 11.10
Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 5 2 1121
12.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 13.05
Baywatch Amerikai akciófilm-sorozat. 15 Hurrá,
nyaralunk! 116] 14.00 Hrvatska krónika Horvát nyelvű
nemzetiségi magazin 14.25 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin 14.55 Kormányváró 1121
15.25 Telenyerő [12] 15.40 Élesben Közéleti talkstiow
116] 16.30 Beszámoló „Az Európai Unió és a vallások"
című tanácskozásról 16.50 Ortodox Ifjúsági műsor
17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó. 17.45
Navigátor [16118.05 Borostyán 112]
19.00 Hoztam egy milliót! Játék [12]
19.30 Híradó
20.00 Valahol Európa
20.40
22.45
23.20
0.10
1.10

Zenés kabaré [12]
Telesport Bajnokok
Szerda este [12] Benne: Híradó
Telesport Bajnokok Ugája.
Parlamenti napló
Kárpáti krónika

Szeged TV

10.15 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 1 11.05
Teleshop 11.55 Azok a csodálatos férfiak Angol vígjáték
14.20 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 14.50
Providence Amerikai filmsorozat, 10 15.45 Betty, a
csúnya lány Kolumbiai filmsorozat. 40 16.45Jakupcsek
112117.35 Claudia-show Pikáns, pimasz, provokatív
112] 18.30 Tények Hírműsor. Utána: skandinávlottósorsolás 19.10 Aktív A tv2 magazinja 1121
19.45 Big Brother [12]
20.45 Jó barátok [12]
21.15 Micukó
21.50 Lucifer tnfernálls show
Alföldy Róberttel. [12]
22.55 Magánszám - Üljön le
Hajós Andrással!
0.00 Jó estét, Magyarország!
0.45 Cinematrix Mozimagazin [12]
1.15 Helló, itt Brother! [16]
1.45 Siska Német filmsorozat, 6. [12]
2.45 Aktív A tv2 magazinja (ism.) [12]
3.25 Vers éjfél után

RTL Klub

Telin TV

VTV Makó

10.05 Topshop 1 X 0 5 Játékzóna Játék 11.35 Delelő
Vidám show ebédidőben. Benne: 12.00 Híradó - Déli
kiadás 13.10 Autómánia Autósmagazln (ism.) 13.40
Játékzóna láték 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna
14.55 Disney-rajzfilm A kis hableány 15.20 Csak
egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 15.25 Az
elveszett világ Amerikai kalandfilmsorozat, 21. A
kiválasztott 16.25 Testpercek Fitnesz Norbival 16.30
Harmadik műszak Amerikai filmsorozat. 13. A hajsza
[12] 17.25 Mónika A kibeszélőshow 1121 18.30
Híradó - Esti kiadás
19.05 Fókusz [12]
19.35 ValóVilág [12]
21.00 Barátok közt
21.35 Szupormozi: Elit harcosok
Amerikai akciófilm [12]
23.40 BeleValóVilág [12]
KOSSUTH
0.05 Találkozások [12]
0.20 Maffiózók [12]
4.25 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül 5.00 Kró1.20 Híradó
nika. Sport 5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben

Vásárhelyi TV

RADIOMUSOR

Állást keres

1rg
B
B

1

Állást kínál

Autó
Bérlemény

üsis Bútor
Egyéb

7 1 Építési telek

j 8

Elektronlka, műszaki cikkek
Építőanyag

• V E Z E T Ő I információs
(kontrolling) rendszer kialakításában,
bevezetésében
jártas szervező számviteli és
informatikai ismeretekkel elhelyezkedne
pénzügyiszámviteli osztályon, gazdasági vezető mellett, vagy
induló projektben. 06-30272-47-88. (22860523)

10 Földterület

Uj
szolgáltatás

1 2 Hagyaték

Haszonállat
Kertészkedés

§|

Csongrád Megyei

Kieg. munkát kínál

Munkaügyi Központ

Könyv

17

részletes, a k t u á l i s

Magánház

állásajánlatok

i e | Közlemény
19 ! Növény
20 ! Oktatást vállal

WAP-on

Panellakás

m

Régiségek

Hjf

Szolgáltatás
i
26 I Rendezvény

T é g l a é p í t é s ű lakás

Érd 3 0 - 9 8 3 1 - 2 1 7 . §

Üdülő, hétvégi ház

H•

műszerészt

Társközvetítés

Tanfolyam

Termény, takarmány

33

Kávégépek forgalmazásával
foglalkozó kft, keres:

villanyszerelési jártassággal.
FELTÉTELEK:
max. 35 éves életkor. 5j
B kategóriás jogosítvány. |

27 | Talált

el

www.csmmk.hu/wap

Ruházat

Számítástechnika

Üzlethelyiség

TELEFONOS

ajánló

Cl

Színház

SZEGŐ)
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Marica grófnő - operett.
Bérletszünet, emelt helyár.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Ámor
nyilacskái.
Csiga-biga-bérlet.

Mozi

VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 é s este 8 óra:
Bazi nagy görög lagzi.
Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Kretének,
Színes francia akció-vígjáték.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

SZEGED
A városháza
Lechner-termében
(Széchenyi tér 10-11. főépület I.
118.) du. 2 órakor:
a közművelődési tanács működésének koncepciójáról
idei munkatervének megalkotásáról, a közművelődési
koordináció elősegítéséről, a kulturális és civil
szervezetekkel kapcsolatos irányvonalról tanácskozik.
Moderátor: Kiss Ernő. Vendég: dr. Pászti Ágnes
kulturális tanácsnok. Az ülés nyilvános.
A Móra Ferenc Múzeum
dísztermében du. fél 5 órakor:
Európa egyetem - Etnikai viszonyok, identitás az
Európai Unióban címmel Pászka Imre egyetemi tanár
tart előadást.
A Kodály Téri Általános
Iskolában
du. 5 órakor:
beszámol a polgármester: Botka László lakossági
fóruma
A TIT-klubban (Kárász u. 11.), du.
5 órakor:
Vámügyek, vámkérdések az unióban. Dr. Márkus
András a vám- és pénzügyőrség régióparancsnokának
előadása.
Közéleti Kávéház du. 6 órakor a
Juhász Gyula Művelődési
Központ
dísztermében:
200 éves a szegedi II. kórház címmel filmvetítéssel
egybekötött előadás. Vendégek: dr. Náral György
főigazgató, dr. Baráth Lajos gazdasági igazgató és
Tóth Csilla ápolási igazgató. Közreműködik: Hódi
Viktória és Takács Éva. Házigazda: Szilágyi Árpád.
A SZAB-székházban
(Somogyi u.
7.) du. 6 órakor:
Az ukrán helyesírás legújabb módosítási tervezete a

(üzenetrögzítő

is)

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

• AUTÓSZERELÖT GYAKORLATTAL FELVESZÜNK.
Érd.: 30-968-0778, 6-14ig.(22760469)

Gratulálunk

Kozenkayné Gizike!
Szülelésnapod
kívánunk
Jó

alkalmából

még sok szép

évet.

erőben,

Ü G Y I N T É Z Ő I munkakörbe
hosszabb távra, azonnali
belépéssel, fiatalos csapatba
munkatársat keresünk.
Rugalmas, munkájára precíz
legyen, szakmailag topon van.
Elvárások: 30-40 év között,
fiatalos, jó megjelenés,
rugalmasság,
min. 3 év szakmai gyakorlat,
mérlegképes könyvelői
végzettség.
Jelentkezni: fényképes, _
szakmai önéletrajzzal
|
„Pontos 022860811"
|
jeligére a Sajtóházba.

SZEZON - KIEMELT BÉR
Szolgáltató kft.
házipénztár,
üzleti manager munkakörbe
munkatársat keres
azonnali belépéssel.
Munkavégzés:
máj. 1.-aug. 30-ig
balatoni fióktelephelyen,
késó'bb lehetőség
szegedi telephelyen.
Felvételhez szükséges
referencia, min. 3 év „
pénztárosi gyakorlat §
(banki, postai előny]. 3
Rugalmas, független
25-30 év.
Jelentkezni: 06-30-998-3480

egészségben
köszönthessünk
Téged!
Lányod
és az
unokák

H a ü z e n e t e t s z e r e t n e k ü l d e n i , k e r e s s e fel s z e m é l y e s e n
ü g y f é l s z o l g á l a t i i r o d á i n k a t v a g y hirdetó'irodáinkat!

• AMERIKAI multinacionális
cég distributora értékesítési
üzletkötőt keres Csongrád
megyében, kenőanyag forgalmazás területére. Pályázatokat fényképes önéletrajzzal
(szakmai,
kézzel
írott) a bizonyítvány másolatával kérjük az Archimex
2001 Kft. 3300 Eger, Faiskola u. 5. címre. (22759221)

BRILLIANCE
VEGYIPARI KFT.
higiéniás és ipari tisztitészerek.
mosószerek értékesítésére

FELVÉTELT HIRDET

területi képviselő
munkakör betöltésére.
SZÁMLAKÉPESSÉG.
SAJÁT GÉPKOCSI SZÜKSÉGES.
Fényképes szakmai önéletrajzát
az alábbi cimre várjuk:

5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 11.7/5.

I
s

• A NATURTEX Kft. szegedi üzemébe felvételre keres: szakképzett varrónőket,
betanított varrodai munkásokat,
lakatost
hegesztői
vizsgával
(kazánfűtői
és
targoncavezetői
gyakorlat
előnyt jelent). Jelentkezni
lehet: személyesen 8.30 és
12 óra között a Naturtex
Kft., Szeged. Cserje sor 2.
szám
alatti
telephelyen.
(22860795)
• AZ U N G A Z Kft. keres
még a dinamikusan fejlődő
csapatába jó megjelenésű,
kiváló kapcsolatteremtő és
kommunikációs készséggel
rendelkező területi képviselőket internetreklám prezentációira. Az átlagon felüli
teljestményeket átlagon felül
jutalmazzuk. Tel.: 06-56414-958 (Szolnok). (22759339)

• CASABELLA Bútoráruház
titkárnői munkakörre angolul
jól beszélő,
számítógépkezelésben jártas (World,
Excel) érettségizett munkatársat
keres.
Fényképes
önéletrajzzal: 6724 Szeged,
Szatymazi u. 2/B. (22860688)

• FESTÖSZAKMUNKÁST
keresek. Érd.: 06-20-3379143. (Szeged) (22860699)

• FIATAL szobafestőt állandóra felveszek, 06-309456-895. (22860643)
• FIATAL villanyszerelőt alkalmazok, lehet pályakezdő
is, 06-30-9651-564. (Szeged) (22860636)
• FOGORVOSI magánrendelőbe főfoglalkozásban fogászati asszisztenst keresek. Érd.:
06-30-39-39043, Szeged. (22860733)
• ISKOLA keres egyetemi
végzettséggel matematikaszámítástechnika, ¡II. angol
bármely szakos tanárt.
Érdeklődni az igazgatóhelyettesnél lehet a következő
telefonszámon: 62-459-563.
(22760080)
• ISMERT biztonsági cég
szegedi munkahelyeire felvételt hirdet. Feltétel: megfelelő alkalmasság. Információ:
06-1-269-0139.
Budapest. (22759827)
• K O K T É L B Á R - Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló
munkakörbe.
Érd.:
30-96-95-175.
(22860647)

• B E L V Á R O S I étterem
szakácsot felvesz. 62-420130,
06-20-366-65-60,
Szeged. (22860713)

• KÜLFÖLDI állások szakés segédmunkában.
46464-402,
70-503-37-33.
Miskolc. (22657619)

• CUKRÁSZ szakmunkást
felveszek. Z. Nagy Cukrászda Szeged, József A. sgt.
24. (22860552)

• M U N K A Ü G Y I konfliktus,
probléma megoldására tanácsadás.
62-422-431,
Szeged, Mérey 6/b. (22049811)

• R E K L Á M T E R V E Z Ö és
kivitelező kft. területi képviselőt keres. Tel.: 06-309630-106. (22860596)
• S E V E N , K a p p a - és
Reusch-termékek forgalmazásához sport területen kapcsolatokkal rendelkező területi képviselőt keresünk.
Érdeklődni: Acrol Hungary
Kft. Tel.: 06-30-250-63-05.
Budapest. (22860744)
• SZEGED Plazában április
15-től nyíló fagylaltozóba
keresünk fiatal hölgy munkaerőt folyamatos munkára,
betanítással. Érd.: 06-30408-09-75. (22860676)
• SZEGEDI csárdába
szakácsot és konyhai kisegítőt felveszünk. 62-420547. (22860533)
• SZEGEDI Centrum Áruházban lévő ékszerboltba
eladónőt azonnali kezdéssel
felveszünk, 06-20-920-3358. (22860576)
• SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk. Fizetés 60.000 Ft/hó
+ üzemanyag-térítés, 0620-465-92-65.
(Szeged)
(22759676)

nyelvtörténész szemével címmel Kocsis Mihály tart
előadást.
A Sík Sándor Piarista
Egyetemi
Szakkollégium
társalgójában
(Lechner tér 2/A.) du. 6 órakor:
a Vigília és a keresztény értelmiség címmel, Lukács
László a Vigília katolikus folyóirat főszerkesztője tart
előadást.
A Budó Ágoston tanteremben
(Dóm
tér 9. I. emelet), du. 6 órakor

Közélet

« J

Apróbörze
FOKONYVELOl,
TB-MUNKAÜGYI

extrémek.

Du. fél 6 óra: Én, a kém.
Színes amerikai akció-vígjáték;
este 8 óra: Kapj el, ha tudsz.
Színes, m. b. amerikai vígjáték.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8
óra: Két hét múlva örökké.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 4 és fél 6 óra:
Széftörők.
Színes amerikai film;
este háromnegyed 8 óra: Vidocq.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3 óra, negyed 6 é s este fél 8
óra: Beszélj hozzá!
Színes spanyol film.
GRAND CAFÉ
Du. 5 óra: új spanyol filmek; este 7
óra: A múlt nélküli ember.
Színes finn film;
este 9 óra: Szörnyek
keringője.
Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
A fenegyerek: 13.45, 18, 20.15
óra. A dzsungel könyve 2: 13, 15
óra. Chihiro Szellemországban:
14
óra. Taxi 3: 16.20, 20.20 óra.
Órák: 15.45, 18, 20.15 óra. A kör:
15.30, 17.45, 20 óra. Álmomban
már láttalak: 13.15 óra. Még egy
kis pánik: 16 óra. Solaris:
16.30
óra. Chicago: 13.30, 15.45,
18,
20.15 óra. A muskétás: 13.30 óra.
A zongorista: 14, 17, 20 óra.
Félholt (csak 16 éven
felülieknek!):
18.20 óra. A szellemhajó (csak 18
éven felülieknek!):
18.30,
20.30
óra. Frida: 15, 17.30, 20 óra. Két
hét múlva örökké: 13.30,
15.45,
18, 20.15 óra.

de

SZENTES

Állást kínál

11 Gépjármíivezetft-képzés

m

NONSTOP

Állást keres

hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor. Téma: új orvos a vásárhelyi kórházban. Vendégek: dr.
Pálinkás Attila, a vásárhelyi Erzsébet Kórház Rendelőintézet új belgyógyásza. 12.00 Hírösszefoglaló. 13.30
Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hírmondó. 18.00
Sportturmix. 20.15 Dínomdánom 23.00 Dél-alföldi
hírmondó (ism.).

11

Zene a természetben, természet a zenében címmel dr.
Molnár Gyula és dr. Molnár Gyuláné tart előadást.
A Bartók Béla Művelődési
Központban, du. 6 órakor:
A gyógynövények felhasználása a szervezet
gyógyítására és Aromás italok készítése címmel Kiss
Sándor kertészmérnök tart előadást.
A JATE klubban este 7 órakor.
közgazdász est keretében évfolyamok közötti
vetélkedő.
VÁSÁRHELY
a Németh László Városi
Könyvtárban (Andrássy út 44.)
6 órakor:

Kanizsa József költő Ószi izzásban című válogatott
gyermek- és felnóttverseket tartalmazó kötetét
mutatják be.

Q3
SZEGED

A ferences plébánián

(Mátyás

tér

közreműködésével HándeL János Passióját adják elő.
Vezényel: Gyüdi Sándor. Szólisták: Somogyvári Tímea,
Turjányi Miklós, Marosván Péter és Altorjay Tamás.
VÁSÁRHELY
A Liszt Ferenc Ének-zenei
Altalános
Iskolában (Szt. István tér 2.) du. fél
3 órakor:
Éneklő Ifjúság hangverseny megnyitója. Az egyesített
összkart vezényli és a hangversenyt megnyitja
Horváth Tibomé. Ünnepi beszédet Lázár János
polgármester mond.

•ÉPÜLETGÉPÉSZETI
munkálatokra előkészítő, bonyolító munkatársat felveszek, kötetlen munkaidőbeosztással,
06-30-9538754. (22668779)
• Ü Z L E T K Ö T Ő KAPCSO
LATTARTÓ feladatra keresek jól kommunikáló, megbízható, teljesíteni akaró,
lendületes munkatársat. Országos bolthálózat kiépítésére.
"Önéletrajz
022760333" jeligére a Sajtóházba. (22760333)

Autó

• ÁTÍRATÁS, forgalombahelyezés,
kivonatás
leggyorsabban, biztosításkötés
7.30-17.00-ig. Madách 24/
B, 62-425-043. "Körgyűrű"
(Szeged) (22759917)
• BÉRAUTÓ Autoturmix 95'
Astra 4000 Ft/nap kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888. (22658270I

• TANDÍJMENTES számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden.
30-576-74-30. (22759275)

• H Y U N D A I Pony 1.5,
1991., 500.000 Ft. Hitelre is.
Érd.:
62-246-568,
Vásárhely. (22860671)

• V A G Y O N Ő R T keresünk
makói üzletbe vállalkozói
igazolvánnyal. Tel.: 06-30966-20-42. (22860759)

• DAEWOO Matiz S, 1999.,
1.220.000. Hitelre is 20%tól!
Érd.:
62-246-568,
Vásárhely. (22860663)

• VENDÉGLÁTÓ egységbe
pultos fiatal hölgyet alkalmazunk, állandóra. Tel.: 0630-283-45.45. (22658778)

Szeged,
P o s t a a u t ó Kollégiumi út 6.

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség: Szeglű u. t-3
Tet/t« 62/241-905.
Hirdetés: 62/242-4».

Koncert

A JATE-klubban du. 2 órakor:
Zenei tehetségkutató előadás keretében a
Rozsdamaró, Nyuszi, Johnny Hotrod és a Brains
együttes koncertezik.

• U N I O N Biztosító Rt. Új
üzletáb indításához projektmenedzsereket
ekres
Csongrád megye területéről.
Elvárásaink: gépjárműbiztosítás
értékesítésében
szerzett gyakorlat - önálló
munkavégzés - teljesítményorientált szemlélet Amit
kínálunk: - színvonalas termékek teljesítményarányos, magas jövedelem - jó
munkahelyi légkör. Szakmai
önéletrajzokat
az
alábbi
címre kérjük a megjelenési
követő
10 napon belül:
Zolnai Kinga 1386 Budapest
62. Pf.: 906/77. E-mail:
zolnai.kinga@unionbiztosito.l"
(22860661)

3

du.

Zöldkártya-tanúsítás azonnal.
Olajcsere - szerviz
- fényszóró-beállítás.
Felkészítés műszaki vizsgára.
Teleion: 62/464-014. 464-020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

w
Napilapjainkban
feladott hirdetésével

Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank R t
II998006-06289010-10000001
• DAEWO TÍCO 1998-as,
25.000 km-rel, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó
Irányár: 880 E Ft. 06-20310-94-03,
Szeged.
(22860518)
• D A E W O O Lanos SX +
klíma, 1999., 16.000 km,
1.780.000
Ft.
Hitelre is
20%-tól! Érd.: 62-246-568,
Vásárhely. (22860667)
• NISSAN Almera 1.4 GX.
1999. május, 1.990.000 Ft.
Hitelre is 20%-tól! Érd.: 62246-568,
" Vásárhely.
(22860668)
• NISSAN Micra 1.0, 1998.,
1.500.000 Ft, 10.000 km.
Hitelre is 20%-tól! Érd.: 62246-568,
Vásárhely.
(22860660)
• N I S S A N Primera 1,6i,
16V, ABS, klíma, 2000.
július, 3.250.000 Ft. Hitelre
is! 20%-tól. Érd: 62-246568, Vásárhely. (22860652)
• NISSAN Sunny 1.6 SLX.
1992., 910.000. Hitelre is
20%-tól. Érd: 62-246-568,
Vásárhely. (22860677)
• N I S S A N Vanette 2.3D,
1999.,
5
személyes,
2.350.000 Ft. Hitelre is! Érd:
62-246-568.
Vásárhely.
(22860658)
Folytatás a 12. oldalon

12

»

3

Autó

8

• OPEL Veclra 2.0 + ABS,
1989., 590.000. Érd.: 62246-568,
Vásárhely.
(22860672)
• P. F. 126p/650E 1988-as,
műszaki 2004. júliusig nói
tulajdonostól
150.000-ért
eladó,
06-30-317-96-41,
62-486-329 este (Szeged)
(22760446)
• S K O D A O c t a v i a 1 .6
automata, 2001-es, 37.000
km-rel 3.600.000-ért eladó.
Lízing lehetséges, 62-437461. (Szeged) (22860669)
• S U Z U K I Swift 1.3 GLS,
1998., 1 120 000. Hitelre is
20%-tól! Érd.: 62-246-568,
Vásárhely. (22860666)
• SUZUKI Swift 1.0. 1993.,
790.000 Ft. Hitelre is 20%tól! Érd: 62-246-568, V á sárhely. (22860674)
• VOLVO 340D 1600 cm3,
1985-ös,
érvényes
műszakival, |ó állapotban eladó. Irányár: 290 000 Ft
Érd.:
07-70-257-7440
(22760043)
• Z A S T A V A GTL 5 5 - ö s ,
1985-ös, sárga, vonóhoroggal,
2004.
szeptemberig
érvényes műszakival eladó.
Érd.:
06-30-475-96-94,
Szeged. (22769241)
• ÚJ Daewoo Lanos 1.3 +
klíma, 1 999 000 Ft-tól. Hitelre is! 10% önrésztói Érd.:
62-246-568,
Vásárhely.
(22860641)
• ÚJ modell, Daewoo Kalos
1 990.000 Ft-tól Hitelre is!
10% önrésztól. Érd.: 62246-568,
Vásárhely.
(22860646)

Bérlemény
SZILÁNK*

A szegedi SZILÁNK®
Csoport pályázatot fr ki
a Konzervgyár Ipari
Parkban működő élterem
és rendezvényterem
üzemeltetésé re.
Kivárás:
- 300 ffl befogadására
|
alkalmas étierem és
°
rendczvénylercm üzemeltetése
- üzemi és külsős étkeztetés,
rendezvényszervezés,
lebonyolítás.
Pályázati anyag átvehető
személyesen:

Elektronlka

• S Z Í N E S T V , MOSÓGÉP,
MOSOGATÓGÉP, RUHASZÁRÍTÓ: 5 . 0 0 0 FT/DB,
kerékpárok, bútorok, használt nyugati áruk akciós
áron óriási választékban,
06-77-460-044.
(Szeged)
(22556013)

9

• ANTIK BÚTOROK.RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,

Szeged. (226S8611)

• A N T I K bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás.
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7Í16,
Szeged.
(22658050)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603
(22657786)

lyhabútor
iStúdió

AKCIÓ
911°/
a l l / O ketlve/Ilit' 113
mindt-ii április ,'tO-lfí
iiii'ffrt'iiilt'll néiiit'l
kmnliuluilomi.
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470
6

Egyéb

• A VOLT Zalka Máté laktanya
területéről
gyökeres
fatuskók díjmentesen elvihetők. Érdeklődni a 06-3090-47-045 vagy 06-70-3121-914-es
telefonszámokon. Szeged. (22759307)
• S Z I K S Ó S I nyaralómba
állandó ottlakással becsületes, tiszta, leinformálható 40
év feletti házaspárt keresek.
(Nem munkabérért)
Érd.:
11-15 óráig Telefon: 62497-782 (22860695)

B
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s
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• BELVÁROSI, vagy belvároshoz közeli, esetleg újszegedi telket, vagy lebontandó
házal
keresek
megvételre. Tel.:
06-703121-914 (22760002)

• M A K Ó N , Alma u. 38
számú ház eladó. 06-68423-234. (22758882)

Közlemény

Építőanyag

• B O N T Á S B Ó L eladó
nagy- és kisméretű tégla,
minden
méretű
faanyag.
Kétfalcos cserép stb. 0620-33-84-274. (22860526)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep
62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (22656527)
• TAGOS 600x220-as lemezradiátorok eladók. 0630-9538-812. (22860900)

1 0 Földterület
• DÓC határában 7 hold
lóid (rétföld) eladó, aranykoronája 10.000 Ft. Érd.:
06-30-375-3438. (22760198)
B

Gépjármuvezetó-képzés

• A T I C S Á S Z Á R N É BT
EU-konform
árufuvarozó
vállalkozó, EU-konform buszos vállalkozó, nehézgép,
könnyügép, targonca. ADR,
TIR, belföldi busz-vezetö.
Belföldi árufuvarozó, taxivezetö. Taxivállalkozó és
undort
keltő
szaktanfolyamokat indít OKÉV tsz.
06-0056-02, Szeged. Berlini krt. 16 Tel.: 62-422240, 20-9431-444. (22759333)
• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (22658554)
• T Ó T H Autósiskola
Szeged, Petőfi sgt. 10. 62450-974. (22759022)

1 2 Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
R É G I S É G E K vásárlása
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (22658612)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (22658051)

SZILÁNK" 6724 Szeged,
Cserzy M. u. .30/b.
Sipos Aurél, tel.: 62-549-277.

• KISZOMBORON 1469 nm
telken 3 szobás parasztház
eladó Irányár: 3.800.000,Ft. Érd.: 17.00 órától. Tel.:
62-296-319. (22759702)

A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti
a fogyasztóit és a lakosságot,
hogy hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhelyen 2003. április 15én, 8.00-17.00 óra között Nap
u.. Liget sor transzformátorállomások teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

1 9 Növény
• D Í S Z N Ö V É N Y E K nagy
választékban termelói áron
mindennap. Szeged-Hatytyas, Óbébai 6., 06-30943-81-45. (22657212)
• LUCERNAMAG 600 Ft/kg,
eladó 62-271-440. (Deszk)
(22759152)
• M A K Ó I hosszúgyökér
földjében eladó. 06-30-9983-178.
(Csanádpalota)
(22759693)
• NINCSEN szép ház szép
kert nélkül. Ha a legszebbel
akarja, hívjon! Toronyi Díszfaiskola, Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62-405-812, bármikor! (22353505)
• O S Z L O P O S TUJÁK,
gömbtuják, díszfák és botanikai
ritkaságok
széles
választéka.
Egyes
tuják
akciós áron. Bolgár Díszfaiskola Szeged, Gera S. u.
18.,
62-427-991.
Nyitva
egész nap, hétvégén is.
(22354260)

2 0 Oktatást vállal

CIGÁNY
(lovari)
nyelvoktatás indul
120 ó r á s , heti 8 ó r á b a n ,
péntek délutánonként;
Középfokú állami
nyelvvizsgára felkészítéssel.
TANKÖNYV BIZTOSÍTOTT.

Haszonállat

Helye:

• TÍZ darab hasas mangalica anyadisznó eladó. 76704-749.
Lajosmizse.
(22860617)

M ó r a F e r e n c Ált. Isk. S

IPARI ÉS
KERESKEDELMI

OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

2003. II. negyedévi
tanfolyamai
• ABC-ELADÓ
(+ PÉNZTÁRGÉP-KEZELŐ)
• DAJKA
• FRISSÍTŐ MASSZÁZS
+ CELLULITIS
• KERESKEDŐBOLTVEZETŐ
• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,
MÜKÖRÖMÉPÍTŐ
• LAKBERENDEZŐ
• NŐIRUHA-KÉSZÍTŐ
• ORTOPÉDIAI CIPÉSZ
•PÉK
• REKLÁMGRAFIKAI
SZÁMÍTÓGÉPES
ASSZISZTENS
• SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ
(HASZNÁLÓ)
• ÜVEGEZŐ
•VIRÁGKÖTŐ

gyesen

rokkantnyugdíjasok
szja-kedvezmény

s

1 5 Kieg. munkát kfnál
• OLYAN ezermester embert keresek, aki baktói
kiskertemben
a
tavaszi
nagytakarításban segítkezne,
62-492-329,
esle.
(Szeged) (22760206)

• HASZNÁLTKÓNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged,
62315-322, (22658608)
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁR O L U N K könyveket, magánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.
(22760156)

Magánház
• BALATONHOZ 5 km-re,
2 család részére, 4 szobás
összkomfortos családi ház,
kertlel. garázsokkal, melléképűielekkel eladó. Enying
06-22-373-225. (22758887)
• SZEGEDEN, i Debreceni
utcában felújítóit szuterén +
töldszint
+
tetötérbeépítéses. családi ház 540 nmes telekkel eladó. Érd : 209821-184. (22760494)

SZERDA, 2003. ÁPRILIS 9.
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CIMINI

• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (22658028)

házhoz szállítva, gk. mellé lerahva
Szeged és vonzáskörzetében
15 q lelett.
400-as ukrán

Ruházat

1950 Ft/q

500-as orosz

2100 Ft/q

Beremendi

2600 Ft/q

Oltott mész

1400 Ft/q

Ezen kívül: burkolótéglák, keráéselemek,

Megrendelhető
30-283-32-70 és 62-283-134.

Petőfi S. sgt. 27.

f

ÍPRINTKER

Gyerek, nöi, férfi
papucsok

tévők,

igénybe

vehető

6722 Szeged, Tisza L. krt. 83.
III. em. Tel: 62-555-595,
30-2-697-692.
e-mail: ikok@vnet.hu
tanúsítvány sz.: 06-0017-02

1000 Ft-tól

Szandálok

1500 Ft-tól

Cipők

2900 Ft-tól

MEGA COPY
SZALON

2 4 Számítástechnika

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

• MONITOROK, nyomtatók,
irodatechnikai
- eszközök
szakszervize 24 órán belül
Modul Elektronik. Szeged,
Lövölde u. 26. 62-435-679,
30-205-78-74. (22760302)

A PRINTKERNÉL!
Üzleteink megtalálhatók
Szegeden a Jókai u. 1.,
Szeged Nagyáruház
földszintjén és
a Maros u. 29. szám alatt.
Tel.: 62-470-270/117-es
mellék.

AZONNAL

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(22759303)

W O M A KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
<o
szállítása

2 5 Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól. 1 ÉV
GARANCIÁVAL! SZEGED:

2 1 Panellakás

62-485-774. (22658680)

• SZEGED, Vajda utcai 1+2
szobás lakás I. emeleti, ötszintes épületben
eladó.
Irányár: 6,6 M Ft. 06-20468-51-78. (22760118)
• V A J D A utcai m á s f é l
szobás, felújított, I. emeleti
lakás
eladó.
Irányár:
6.300.000 Ft. 62-499-356,
06-20-9-584-182. (22860564)

2 2 Régiségek
• ANTIK
BÚTOROK,
FESTMÉNYEK,ÓRÁK,
PORCELÁNOK,ezüst
vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással
Szeged, Tisza
Lajos krt. 59. Körút Antikvárium és Régiségkereskedés 62-315-322, 06-309558-979. (22658620)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (22759966)

A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy hálózatépítési munkák miatt áramszünet
lesz Hódmezővásárhelyen
2003. április 23-án és 25-én, 8.00-16.00 óra között

Zrínyi utcai Tüzép transzformátorállomás teljes ellátási
körzetében, valamint
2003. április 23-án és 25-én, 8 . 0 0 - 9 . 0 0 óra és

15.00-16.00 óra között páléi sertéstelep I.; páléi sertéstelep II.; Ballatanya transzformátorállomások teljes ellátási körzetében.
|
I

A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi

1 6 Könyv

S

A BINGÓ CIPŐBOLTBAN.

számára

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

É

tőzeg stb kapható

1 8 Közlemény

F

T

iütnháló 200 Ft/nm, betonacélok,

KÉPZÉSI TAMOGATAS
IGÉNYELHETŐ:
munkanélküliek,

E

2 3

• RÉGISÉGEK vétele. 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
óráig. (21341308)

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon.
Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

D

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, F« a. 103.

h é t f ő n , d u . 15 ó r a k o r .
ÉetL: a h e l y s z í n e n ,

különböző méretben és
lyukbőségben, horganyozott
és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos
szöveteket, tüskésdrótot,
rabichálót, csirkehálót,
szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

R

ill. 0 6 - 2 0 - 4 2 8 - 4 4 - 8 6 .

Tájékoztató: 2 0 0 3 . ápr. 14.,

DRÓTHÁLÓT

I

• RÉGISÉG KERESKEDÉS,
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS.
Hanza
Krűger
Galéria.
Szeged, Dugonics tér 11.
Tel.: 62-422-547. (22759740)

S z e g e d , K o l o z s v á r i tér.

1 4 Kertészkedés

[JJ
t U

H

Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy hálózatépítési munkák miatt áramszünet
lesz Hódmezővásárhelyen
2003. április 24-én, 7 . 3 0 - 1 6 . 3 0 óra között Zrínyi utcai Tüzép transzformátorállomás teljes ellátási körzetében,
valamint

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0 6 3 0 9 4 5 7 - 5 7 7 , 06-62-533999,
SZÁSZ
PÉTER.
(22657760)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizűgyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (22657742)
• H A R M O N I K A A J T Ó , REDÖNY, RELUXA szalagfüggöny szezonnyitó árengedménnyel. Égetó árnyékolástechnika. Tel.: 0662-489-603, 06-70-3168817. (22657792)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (22252650)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24 Tel ./fax: 62-439138. 70-3141-709. (22758890)
• K F T . - N E K , bt.-nek,
egyéni vállalkozóknak bizonylatait könyvelésre előkészítem, rendezem. "Lelkiismeretes 022760463" jeligére a Sajtóházba. (22760463)
• K Ö L T Ö Z T E T É S , bútorszállítás teljes körű garanciával!
06-20-99-75271, Szeged. (22759068)
• KÖLTÖZTETÉS,áruszállítás,
belső
pakolás
garanciával. 30-943-62-56
(Szeged) (22759281)
• PALATETÖK bontás nélküli
átfedése
bitumenes
alpinlemezekkel,
színes
mintás kivitelben. Palamosás,
festés.
06-70-2221817, Debrecen. (22759932)
• PONYVAKÉSZÍTÉS,
javítás. 62-571-238,
0630-322-57-43,
Deszk
(22759381)

lö; Nylkos-dűlő; Fáry-dűlő; Kertbarát; Bercsényitelep; páléi
sertéstelep I.; páléi sertéstelep II.; Ballatanya transzformá-

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42, Tel.: 425-555
• REDŐNY, RELUXA,
szalagfűggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló TAVASZI
AKCIÓVAL Csongrád
megyében.
6 2 - 4 0 1 318,
62-555-796,
06-30-2719697. (22657939)
• S Z O B A F E S T Ő , mázoló,
tapétázó munkát vállalok.
Azonnali kezdéssel. Vidékre
is. Kocsis Gáspár, 62-289642,
06-30-9632-958
(22759983)
• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás a Komfort Szövetkezettől. Szeged, Hajnóczy u.
30.
Tel.:
62-425-240.
(22658545)
2 7

Talált

• P É N Z T Á R C Á T találtam,
tulajdonosa hívjon: 62-480576. (22860732)

2 8 Tanfolyam
• 30% ADÓKEDVEZMÉNY:
akkreditált képzőként angol,
számítógép-kezelő,
szoftverüzemeltető, gépírásképzeseket
indítunk.
GYES
esek,
munkanélküliek
a
munkaügyi központ támogatását igényelhetik! 62424-484 HUNIT-Magyarország (06-0050-02) (22658149)

HIRDETÉSI LEVELEZŐLAP-ÁRUSÍTÁS
Ltbor Antalné, Üllés, Mező Imre u. 2 9 .

OKJ-s tanfolyamot indít
a NOVIT Bt. Szegeden.
A képzettséggel betölthető
munkakörök:
vagyonőr, rendész,
tűzrendész, polgári védelmi
feladatkör, biztonságtechnikai
feladatkör, munkavédelmi
feladatkör.
|
Felvilágosítás:

2 0 - 9 6 6 - 4 2 - 7 9 vagy s
6 2 - 3 1 5 - 4 6 1 telefonon.
2 9 Társközvetítés
• 70 ÉVEM. telefonos pesti
kuckómmal vegyen "feleségül" jeligére a Sajtóházba.
(22759907)
• CRONOS
mert boldognak lenni jó! Társkeresés
komolyan,
megbízhatóan.
62-430-814,
20-433-9842. (22252670)

3 0 % -os adókedvezmény

JELENTKEZÉS:
Szeged, Debreceni u. 24/B.
62-485-610

|

Eng. szám: 06-0013-02

§

• ANGOL és német nyelvtanfolyamok április 14-től a
S t a r g a t e nél Munkaügyi
központos támogatás igényelhető. Érd.: Püspök u.
11/A. Tel.: 421-515, 70216-7508.
Ny. sz.: 060045-02, Szeged. (22860608)
• A B C e l a d ó (+ p é n z tárgép-kezelő): kereskedőboltvezető; ruházati eladó (+
pénztárgép-kezelő);
vendéglátó-üzletvezető; pincér;
pultos
és
számítógépkezelő. OKJ-s tanfolyamok
az Unicornis Stúdiónál. Érd.:
Szeged, Gogol u. 22., 62481-928. Saját munkaközvetítő irodánkban minden
hallgatónk elhelyezkedésé
ben ingyenesen közremü
ködünk. A munkaügyi központ
támogatása
igényelhető! Engsz.: 06-001102. (22759816)
• ALAPFOKÚ, tandíjmentes
számítástechnikai, valamint
internetkezelői
és
programozói
tanfolyamok
indulnak Szegeden április
28-tól.
(Windows, World.
Excel).
Előzetes
tájékoztatás:
62-492-988.
(22760155)
• ELŐADÁS a jógáról
(Swami Chidanand - Újvidék) pénteken, 19 órától, a
Bálint S. Műv. Ház. Jóga a
Mindennapi Életben Egyesület
20-398-36-77
jamet@tiszanet.hu (22658513)
• SZEMÉLY- és vagyonőr
tanfolyam indul Szegeden a
Deák F. utca 22. szám alatt
április 14-én 08 órakor,
fegyverismereti vizsgával is.
Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os
utazási kedvezményt igényelhetnek' a helyi
kirendeltségeken.
Szakképesítő vizsga június 28-ig.
Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ; 420-898,
(délelőtt) 325-294, 452-537
(délután). Latencia Oktatási
Stúdió.
Akkr.:
L
159.
(22454569)

Ax
apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó
nem vállai
felelősséget!

BIZTONSAGSZERVEZO

• CRONOS Társkereső Klub
a komoly kapcsolatra vágyok megbízható partnere.
Szeged 62-430-814, 0620-433-98-42. (22860620)
3 0

Téglaépítésű lakás

MERL , N G A T L A N , R 0 D A
! SZEGED,

LONDONI
KRT. 14.
\
Tel: 624S2-679. Mobil: »265-6*»

CIPÓ • CIPÓ • CIPÓ
Tegyen
a

egy jó lépést,

látogassa

S A R U Kft.

meg

• ELSŐ emeleti, 4 0 nm-es
Roosevelt téri lakás bérleti
jogát elcserélném 100 nm
körüli belvárosi lakás bérleti
jogára. Stefánián előnyben.
Tel.: 0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 7 1 8 ,

ged. (22760393)

Sze-

• S Z E G E D E N és környékén, lakást, családi házat,
telket keresek, Jáger László
0 6 - 3 0 - 4 0 6 - 8 0 - 1 2 . (22759749)
• SZEGEDEN lelket, lakást
vagy házat vásárolnék, 0630-374-6416
Szekeres
(22760061)
• ÖSZ u 43. sz., Tavasz u.
5. sz., Csongrádi sgt. 51.
sz. alatt épüló társasházakban lakások, garázsok, parkolók
eladók.
Érdeklődni
telefonon történő időegyeztetés alapján 3 0 - 9 5 3 7 - 2 8 7 .
Első Ház Kft. Szeged, Arany
János U. 7 . 1 / 1 1 6 . (22657806)
31

Termény, takarmány

• I S T Á L L Ó T R Á G Y A , 15
vagon eladó 62-271-440
Deszk. (22759156)
• KUKORICASZÁR körbálában 25 db 2900 Ft/db
eladó. 62-271-440. (Deszk)
(22759161)

3 2 Üdülő, hétvégi ház
• G Y Á L A R É T , Harmadik
utcai zártkert 1054 nm-es
telekkel, 40 nm-es téglaházzal (fürdőszoba nélkül),
a buszmegállótól 5 percre
eladó Víz, villany van, gáz
az utcában. 06-30-372-0165. (Szeged) (22658657)

33

Üzlethelyiség

• SZEGED BELVÁROSI
100 nm-es
üzlethelyiség
bérleti joga, 43+30 nm-es
üzlet hosszú távra kiadó.
Érd.: 30-9639-468 telefonon. (22760267)

cipőboltjait,

Európa vezető gyárainak termékeit ajánljuk:

RIEKER - Pikolinos St. Olivér - Gábor stb.
»Boltjaink: " m m m m m .
S z e g e d , T i s z a L. k r t 3 6 - 3 8 . , T i s z a L.
k r t . 5 1 . , K í g y ó u. 3., K á r á s z u. 3 .

2 0 0 3 . ÁPRILIS
A

7-JÉTŐL

M A K Ó I

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ú i

CÍME:

MAKÓ,
CSANÁD VEZÉR
TÉR 3.

torállomások teljes ellátási körzetében.

I

2 8 Tanfolyam

2 6 Rendezvény

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését. 022860633
A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz
Hódmezővásárhelyen

2003. április 16-án és 17-én, 7.30-16.00 óra között Liget
sor transzformátorállomás teljes ellátási körzetében, valamint
2003. április 16-án és 17-én, 7.30-9.00 óra és 15.00-16.00
óra között Nap u. transzformátorállomás teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

A KODÁLY TERI ALTALAN0S ISKOLA
a 2003/2004. tanévben ünnepli
Iskolatörténeti kiállításunkra várjuk volt tanítványaink
fényképét, önéletrajzát, sikereinek,
munkáinak bármely dokumentumát.

ingatlanközvetítő, értékbecslő'

|

tanfolyamot indít.
Munkanélküliek, gyesen, gyeden lévők a munkaügyi központ

Kérjük keresse:
Bánáthy Jánosnét a szerv, bizottság elnökét.
Tel /fax: 62-548-157.

Akkreditációs lajtrsomszám: 0040 • Tanúsítványszám: 06-0039-02

A Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat 2003. április 17-i indulással

fennállásának 25. évfordulóját.

022860728

;

• Fő fasori 78 nm lakás + garázs
16,5 M Fl
• Csaba utca 76 nm 2+2 sz. teljes
búloizattal 10 M Ft
• Rúzsai 100 nm-es ház 6,3 M Ft
• Héja u. 210 nm-cs ház 41 M Ft

2 3 Ruházat

2003. április 24-én, 8 . 3 0 - 9 . 0 0 óra és 15.00-16.30 óra között Rezeda u.; Radnóti u.; Kishomok Vasútköz; Bordás-dű-

SZEGED:

62/499-994,
60/450-430

A KISOSZ,
mint akkreditált képző,
a következő
szakképesítést biztosító
tanfolyamokat indítja:
• Kereskedő-boltvezető
• Vendéglátóüzletvezető
• Gyorsétkeztetési
eladó
• ABC-eladó
• Tüzelő- és
építőanyag-kereskedő

támogatását kérhetik. RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG.
Bővebb felvilágosítás: 62-426-425. Szeged, Kárász u. 11.

SZERDA, 2003. ÁPRILIS 9.

•

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
BAITY MIKLÓS
(volt Szeged, Olajos utcai és Ságváritelep,
Postás utcai lakos) életének 69. évében, hoszszan tartó betegségben, 2003. március 19-én,
Budapesten elhunyt. Kívánságára Szegeden
helyezzük örök nyugalomra. Hamvasztás
utáni búcsúztatása április 14-én, hétfőn, 15
órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából, református szertartás szerint.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, mamika, dédi és
rokon,
JENOVAI F E R E N C N É
KÓNYA J U L I A N N A
82 éves korában elhunyt. Temetése április 10-én, 14 órakor a
Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászmise előtte 13 órakor a
templomban.
Gyászoló család, Sándorfalva,
Deszk
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
ÖZV DUDÁS
SÁNDORNÉ
B O R B Á S PIROSKA
hosszú, türelemmel viselt betegség után, 71. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
április 11-én, 15 órakor lesz a
makói Kálvária u.-i katolikus temetőben.
Gyászoló gyermekei József,
Sándor, Piroska
,„„„,
és az Oláh család
„Küzdöttem értetek szívvel és
erővel, de most búcsúzom, s kérem tőletek, szeressétek egymást,
mert én már nem leszek."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, keresztanya, testvér, sógornő, nászaszszony, szomszéd, rokon és nagynéni,
ÖZV TEMESVÁRI
ISTVÁNNÉ
C S Á S Z Á R MÁRIA,
volt domaszéki lakos életének
92. évében, türelemmel viselt,
hosszú, súlyos betegség után
örökre itthagyott bennünket. Temetése április 11-én, 14 órakor
lesz a Domaszéki temetőben.
Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család
miBA/irto

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
KOVÁCS JÓZSEF
(Csordás)

86 éves korában, 59 év házasság
után elhunyt. Temetése április
11-én, 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben. Gyászmise előtte 13 órakor a templomban.
Gyászoló család,
Sándorfalva
n„«„m.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett mamánk,
SZÉLPÁL V I N C É N É
CSORDÁS MATILD
életének 89. évében elhunyt. Temetése 2003. április 10-én, 15
órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
0221W0B67 Gyászoló hozzátartozói
Szomorúan tudatjuk, hogy leányunk,
K O M Ó C S I N ILONA
életének 55. évében, hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt. Hamvait közeli hozzátartozói jelenlétében végső
nyughelyére elhelyeztük.
Szerető szülei
Fájdalommal tudatjuk, drága feleségem, anyánk, nagyanyánk,
HORVÁTH JÓZSEFNÉ
PETÁK M A R G I T
életének 73. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 14-én, 11 órakor lesz a református temető ravatalozójából.
Gyászoló család
(>22R«>524

2

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Mami,
DR. N E M E S I S T V Á N N É
B Á L I N T ILONA,
édesanya, nagymama, dédmama
örökre itthagyott bennünket.
Hamvasztás utáni temetése április 12-én, szombaton, 11 órakor
lesz az Újszegedi temetőben.
Gyászoló fia és családja
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szeretett Férj, Édesapa,
Nagyapa és Após,
BÖRCSÖK
SZILVESZTER
életének 88. évében elhunyt. Temetése április 10-én, 10 órakor
lesz a Domaszéki temetőben.
Szentmiséje aznap 9 órakor a
domaszéki templomban lesz.
022««»«,
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
ID. B E N C Z I K LÁSZLÓ
volt MAV-nyugdíjas

79 éves korában hirtelen elhunyt.
Újszegedi temetőben április 11én, 13 órakor helyezzük hamvait örök nyugalomra.
„22««,««
Gyászoló családja

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk
hirtelen. De gondolatunkban és
szívünkben örökké velünk maradsz."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
PAKSI I M R E
(a Hódiköt volt dolgozója), Hódmezővásárhely, Bajza u. 28. szám
alatti lakos 69 éves korában elhunyt. Temetése 2003. április
10-én, 10.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, ismerősünknek, jó szomszédoknak,
akik drága édesanyánk,
TAKÁCS LAJOSNÉ
PAPP E R Z S É B E T
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
.ma«»»
Gyászoló család

(T11B (JV.K.

0227S99SS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
CZENE FERENC
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló családja
„Úgy ment el, ahogy élt, csendben
és szerényen, drága lelke nyugodjék békében."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV. JUHÁSZ J Ó Z S E F N É
MITYÓK JULIANNA
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló Perlaki család, Röszke

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
G E R A JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szeged,
022750031
Sándorfalva
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
N A G Y MIHÁLY
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Sándoríalva
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
FRANK ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek és mély
fájdalmunkban osztoztak.
02275,7,4
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
KISS S Á N D O R N É
temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a téglagyári tüzéptelep
dolgozóinak, a tarjáni általános
iskola dolgozóinak, az Állami
Operaház dolgozóinak, valamint
az onkológiai osztály orvosainak,
nővéreinek fáradozásaikért.
0228«)6i4
Gyászoló család

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama,
KANYÓ S Á N D O R N É
HATVANI TERÉZ,
Hódmezővásárhely, Ady Endre
u. 12. szám alatti lakos életének
90. évében elhunyt. Temetése április 11-én, pénteken, 13 órakor
lesz a vásárhelyi római katolikus
temetőben.
Gyászoló család

misAmAA

Köszönetet mondunk rokonoknak, ismerősöknek, Fáncsi utcai
szomszédoknak, a városépítő kft.
munkatársainak és mindazoknak, akik drága édesanyánk,
NAGY-GYÖRGY
MIHÁLYNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
02275913«
Gyászoló család

'

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Aki szeretett, az soha
nem feled, mert Te túléled az
őszt és a telet. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÓTH I M R E S Á N D O R ,
Hódmezővásárhely, Tompa u. 7.
szám alatti lakos (volt KPMdolgozó) súlyos betegség után,
64 éves korában elhunyt. Temetése április 11-én, de. 9 órakor
lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család, Vásárhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÖZV NAGY JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára a
kegyelet virágait helyezték. Külön mondunk köszönetet kezelőorvosának, asszisztensének és a
tisztelendő úrnak a szép búcsúbeszédért, a virágüzletnek a szép
koszorúkért.
022««»22
Gyászoló család

02286U828

SZENTES
GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ID. KÉKESI R A Y M U N D ,
Szentes, Szűrszabó u. 2/b sz. alatti
lakos 57 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása április 11 -én, pénteken, 15 órakor lesz
a Kálvária temetó ravatalozójában.
022M07»
Gyászoló család
„Elcsitul a szív, mely
éltünk dobogott, pihen
a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága sze-

ii

Ö Z V TÓTH L Á S Z L Ó N É
ARADI J U L I A N N A ,
Váradi L. u. 1. szám alatti lakos
életének 87. évében elhunyt. Temetése 2003. április 11-én, 14
órakor lesz a Bánomháti temetőben.
„„«4,,«,
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
ZEKE SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

6778«17<48

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
GYOVAI P É T E R PÁL,
csongrád-bokrosi lakos 74. évében elhunyt. Temetése április 10én, 13 órakor a Csongrádi temetőben.
Gyászoló család

A Generali-Providencia Rt.
Életvonal Szervezetének
Szegedi Igazgatósága
SZEGED, MAKÓ ÉS VONZÁSKÖRZETÉBE KERES

1 fő FIÓKVEZETŐT
3 fő TANÁCSADÓT
Elvárás:
Fiókvezetőnél felsőfokú végzettség előnyt jelent.
Tanácsadóknál min. középfokú végzettség.
Ajánlatunk:
versenyképes jövedelmen túl 2 1 0 0 0 0 Ft vissza nem
térítendő juttatás a betanulási időszakban,
magas szintű ingyenes képzés, karrier.

Jelentkezés: 30/2576-546 telefonon.
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kedvezmény nyári gumiabroncsokra
és futóműalkatrészekre
+ ingyenes tavaszi átvizsgálás 2003. 03. 24 - 05. 10-ig!
W

\

/V
:: \^ Ä f f / \

1

P^jiSfcX

/

/

!

.¿rvN,

\

A bosszú léi nemcsak n? autósok hangulatára volt kedvezőtlen Itatással hanem ;t>
autók futómű vette, gumiabroncsaira ts. A Renault most segít befyrcáltítant a rossz
utak okozta károkat. Akciónkban most ingyen fut óm «-át vizsgál ás t biztosítunk,
ráadásul a szükséges tutóuuí alkat részek el* is >&<Y6 kedvezménnyel kínáljuk.
I zenkivűl riemcsftk minden nyári gumiabroncsot, hanem esztétikus alttfeluts
kereket is
kedvezménnyel ajánlunk, már >5.000,-ít-lólí Ráadásul a szerelés
és a centírozás ts tngyenes. Varjiil márkaszervizünkben!
wwwjcnault.hu
' st abiwáor perui?, tor RapssKtöo rud, kwjtvs&^U, gwubtsoMe, kerékcsapágy, farosjuapdfjy
-ö

Molnár Autóház Kft.
6728 Szeged, Dorozsmai út 8.
Telefon / fax: (62) 420-237

drága szerettünk,
LENÁRT I M R É N É
BREZOVAI JUSZTINA,
Szentes, Bercsényi u. 122. sz. alatti lakos 93 éves korában elhunyt.
Temetése április 11-én, 10 órakor lesz a Szeder temetőben.
022860725
Gyászoló család

Fájó szívvél tudatjuk, hogy
drága Édesanyánk,
Ö Z V VIRÁG
LAJOSNÉ
SZÉKELY JUSZTINA,
volt Szentes, Deák F. u. 27. sz.
alatti lakos 88 éves korában elhunyt. Temetése április 10-én,
csütörtökön, 12 órakor lesz a
szentesi Szeder temetőben.
Gyászoló gyermekei

RENAULT
service .f.

25%

•.=11

T

877446746

'

rettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
MOLNÁR JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
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M Ű S O R - H I R D E T É S »

MAK0
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, testvér,
PATAI I M R É N É
LAKATOS MÁRIA
59 éves korában, súlyos betegség
után hirtelen elhunyt. Búcsúztatása április 11-én, 14 órakor lesz
a Kiszombori temetőben.
022M0882
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BALÁZS L Á S Z L Ó N É
KISS E R Z S É B E T E T
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
o22««)627
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,
FRANK MIHÁLYNÉ
TELEK JULIANNA
temetésén megjelentek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönjük a küldött koszorúkat,
csokrokat.
Gyászoló család, Maroslele

A Vodafone cégcsoport magyarországi tagja, a VR.A.M. Rt.

ÜZLETVEZETŐ és
ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
munkatársat keres S Z 6 0 6 C I Í m á r k a b o l t j á b a
(Referenciaszám: ÜÜH/DM 0408).
A z ideális jelölt:

• közép- vagy felsőtokú végzettségű (kereskedelmi végzettség
előnyt jelent),
• többéves értékesítési területen
szerzett tapasztalattal rendelkezik (távközlési tapasztalat előny),
• többéves vezetői tapasztalatot
szerzett,
• számítógépes ismeretekkel
rendelkezik (Word, Excel),
• kommunikációs szinten beszéli
az angol nyelvet,

• ügyfélorientált,
• kiváló problémamegoldó
készségű,
• megbízható, precíz munkavégzésű.
A z állás betöltésének feltétele
érvényes erkölcsi bizonyítvány.

O

Vodafone

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy magyar nyelvű
önéletrajzát kísérőlevéllel és a referenciaszám feltüntetésével, a hirdetés megjelenésétől számított 1 héten belül küldje el az alábbi címre:
Vodafone, humánerőforrás-osztály, 1062 Budapest, Váci út 1-3.,
Westend City Center, fax: 06-1/288-3310, e-mail: allas@vodafone.hu

SIREMLiK
GRÁNIT,
MÁRVÁNY,
MÜKÖ

MÁRVÁNY KFT,

1

Szeged, Kálvária sgt. 52.,

62/547-870, 30/958-9667
Kislelek, Temető sor 1., 62/597-360
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»HIRDETÉS»

Csongrád megyei
diákgyőzelmek
TORNA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Kecskemét adott otthont a tornászok területi (Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és
Csongrád) diákolimpiai döntőjének. Az esemény átütő Csongrád
megyei sikert hozott.
I—II. korcsoport, lányok: 1.
Arany János Altalános Iskola, Szeged (Venkci Krisztina, Krisán Brigitta, Ficzere Döniz, Almási Dóra,
Virágh Tímea, Makhajda Dóra) 5.
Weöres Sándor ált. isk., Szeged, 6.
Forray Máté ált. isk., Szegvár.
III-IV korcsoport, lányok: 2.
Arany János Általános Iskola, Szeged (Kiss Veronika, Krisán Anna-

mária, Szögi Diána, Csanády
Henriette, Zsombok Krisztina,
Hraskó Zsuzsanna), 4. Weöres ált.
isk., Szeged. Fiúk: 1. Makkosházi
Általános Iskola (Oláh Sándor,
Varga Norbert, Papp Z. Dániel, Pipicz Dániel, Hódi Tamás, Kondacs Kornél, Balogh Dávid), 4. Béke utcai ált. isk., Szeged.
V-VI. korcsoport, lányok: 1.
Széchenyi István Gimnázium,
Szeged (Császár Adrienn, Deli
Emina, Temesvári Tímea, Bite
Györgyi, Rideg Fruzsina). Fiúk:
1. Erdei Ferenc Szakközépiskola,
Makó (Gál István, Gál Róbert,
Kabódi Gergő, Török Dániel,
Hatvani lózsef, Mezei László).
A szegedi együtteseket Béltekiné Kántor Tünde és Bélteki Pál,
míg a makói csapatot Árgyelán
György készítette fel a versenyre.

Az év sportolóiról döntöttek
Hatodik alkalommal adták át a
Makói Városi Televízió és a helyi önkormányzat által alapított
Ev Sportolója díjakat.

tórium ítélt oda. A grémium Makó legjobb női sportolójává Leczki
Kamilla atlétát, legjobb férfi sportolójává Czene Árpád testépítőt,
edzőjévé pedig Kolozsvári János
labdarúgóedzőt, míg legjobb csapatává a Makó FC NB Il-es futballegyüttesét választotta. Utóbbi
„elsőségéhez" kétség sem férhetett, ugyanis a zöld-sárgák a
2001/2002-es bajnokságban a
harmadik helyen zártak, megnyerték a Szabolcs-Gabona csoport őszi szezonját, végül a szegedi Kék Mókus-kupa kispályás tornán is a legjobbnak bizonyultak.
A díjakat a Városi Televízió
másfél órás élő műsorának keretében Molnár László, a makói
önkormányzat sportbizottságának elnöke adta át a kitüntetetteknek.

Ahogyan az már évek óta szokás
Makón, a múlt év legjobb sportolóira szavazhatott a közönség, de
szakmai díjakat is kiosztottak. A
közönségszavazatok alapján a
múlt év női sportolója Szebenyi
Erika kézilabdázó, férfi sportolója
Dobcsányi Dániel ökölvívó, edzője Kiss Ferenc ökölvívótréner, csapata pedig az FK Spartacus megyei
II. osztályú futballcsapata lett.
A közönségdíjak mellett természetesen ezúttal is kiosztották a
szakmai díjakat, melyeket közismert sportemberekből, szervezőkből, illetve újságírókból utóbbiak között volt lapunk munkatársa, Mádi József is - álló kura-

SZ. I. M.

A szakma a Makó FC labdarúgóinak mesterét, Kolozsvári Jánost
választotta az év e d z ő j é n e k .

Fotó: Gyenes Kálmán

Motivált a Szeged
VÍZILABDA

A Pannon GSM-nél
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A férfi vízilabda OB I 5-8. helyért zajló rájátszásában a Szeged
Beton VE csütörtökön este 7 órakor a Hajós Alfréd uszodában
másodszor is megmérkőzik az
OSC-vel. A két győztes találkozóig tartó párharc első, szegedi
felvonását a Csongrád megyeiek
meggyőző játékkal 14-7-re megnyerték. Az akkor tapasztalt jó
teljesítmény után kisebbfajta
meglepetésként hatna, ha egyenlítenének a fővárosiak.
- Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mi számítunk a
meccs esélyesének, de azért nem
árt az óvatosság - mondta Horváth Viktor, a Beton edzője. - Miért mondom ezt? Ugyan ki gondolta volna, hogy a másik párharc

első mérkőzésén az Eger Pesten
győzi le 6-5-re az Újpestet. Amikor értesültem az eredményről,
azt hittem, rosszul hallok. Ezzel
együtt meggyőződésem, hogy a lilák fordítanak, és ők játszhatnak,
remélhetőleg velünk, az 5. helyért. Nekünk azonban nem velük, csakis magunkkal szabad
foglalkoznunk. Megmondtam a
srácoknak, ha csütörtökön nyernek, a szombatot és a vasárnapot
is megkapják szabadnapnak. Aki
ismer, az pontosan tudja, ezért
már érdemes hajtani...
A távlati motiváció pedig az 5.
hely megszerzése, amely nemzetközi kupaszereplést jelentene.
Az elmúlt ősszel a Fradi és az Újpest visszalépése miatt a Szeged
indulhatott a LEN-kupában,
idén saját erőből szeretnének
Weszelovszkyék eljutni oda.
SZ. L.

Rummel remeklése
TENISZ
Rummel Iván, a Hód TC teniszcsapatának fiatal játékosa
két hazai felnőtt versenyt is
megnyert. Külföldön pedig egy
ETA-viadalon a legjobb nyolcig
jutott.
Rummel Iván, a Hód TC utánpótlás teniszezője az elmúlt időszakban több versenyen is remek
eredményeket ért el. Nemcsak
hazánkban csatázott, külföldön
is szerepelt. A vásárhelyi Németh László Gimnázium tanulója először a II. osztályú felnőtt
Idom-kupán vett részt. A tehetséges sportoló az elődöntőig verekedte magát, ott a későbbi
győztes Kuharszky Andrástól édesapja a volt Davis Kupa válogatott játékos és kapitány, Kuharszky Zoltán - szenvedett vereséget 6:3, 6:2-re. Ezután a Római-kupa (férfi II. o.) következett. Itt is kiválóan játszott, a
döntőben 6:4, 6:2-re diadalmaskodott. A II. Idom-kupán (férfi
II. o.) végig magabiztosan teniszezett Huszti Lajos tanítványa.
A finálé vásárhelyi házi döntőt

hozott, hiszen Rummel ellenfele
Zsiga Márton volt. Rummel győzelmével fejeződött be a verseny,
miután 6:4, 6:2-re nyert Zsiga
ellen.
Ezután külföldre utazott a Hód
TC tehetsége. Bralislovában, egy
16 év alattiak ETA-versenyén
állt rajthoz. A 32-es főtáblán az
első fordulóban a hetedik kiemelt magyar játékos 6:4, 7:5-re
nyert az ukrán Kostyukot ellen.
A második körben hatalmas csatában verte a lengyel Gawront,
7:6, 7:5 volt az eredmény. A negyeddöntőben az a szlovák Mecir
következett, akinek az édesapja
Taróczy Balázs idejében a világ
élvonalába tartozott. A kis Mecir
is sok mindent örökölt apukájától; 6:1, 6:2-re nyert a vásárhelyi
versenyző ellen.
Huszti Lajos, Rummel Iván
edzője így értékelte tanítványa
teljesítményét:
- Egyedüli magyarként jutott a
legjobb nyolc közé, ez mindenképpen dicséretes. Ez azt is jelenti, hogy az európai 16 évesek
ranglistáján ismét előrelépett.
Bízom a jó folytatásban, ugyanis
Iván több mérkőzésen is remekül játszott.
S. R.

Lelkesedés-aranyak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Pannon G S M számlás előfizetői tarifacsomagjuk havi díjának legalább a felét lebeszélhetik. A kedvezmény
értéke Optimum előfizetők számára 2312,50 Ft. Balance előfizetőknek 1000 Ft, Partnerkártya előfizetésnél
pedig 625 Ft. Momentum előfizetőink továbbra is élvezhetik a 45 perc beszélgetési kedvezményt, míg
Minimum tarifacsomaggal rendelkező ügyfeleink esetén a beszélgetési kedvezményt 20 percre növeltük.
A kedvezmény a 2003. április l-jét követő számlazárás utáni időszakban lép életbe. A kedvezmény nem vehető igénybe az
SMS, adat. fax, GPRS, Internet szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, roaming és Emelt díjas hívásokra. A kedvezmény előfizetések között nem vonható össze és nem vihető át következő számlázási időszakra.
Pannon GSM nonstop információs vonal: 173 (minden más hálózatból: +36 20 920 0200).
G S M
www.pannongsm.hu
Az é l v o n a l .

PANNON

A közelmúltban Budapesten rendezték meg a Soroksár-kupa
nemzetközi egyéni és csapatversenyt súlyemelőknek. A megmérettetésen cseh, lengyel, szlovák
és magyar klubok utánpótláskorú
sportolói vettek részt. A Szegedi
Lelkesedés SK Gábor Róbert,
Oláh Balázs, Takács Tamás, Tóth
Attila, Túri János, Forrai Sándor,
Csikós Róbert és Suhajda Tamás
összetételű együttese (edző: Horváth Attila és Oláh Imre) egyéni-

ben öt első, két második és egy
harmadik helyezést ért el; a csapatok mezőnyében pedig az értékes 6. helyet szerezte meg.
Az SZLSK versenyzőinek eredményei, kölyök korcsoport, 56
kg: 1. Oláh 85 (37,5, 47,7) kg;
+69 kg: 1. Gábor 100 kg. Serdülő
korcsoport, 50 kg: 1. Takács 110
(50, 60) kg; 77 kg: 1. Tóth 167,5
(75, 92,5) kg. Ifjúsági korcsoport,
77 kg: 4. Túri 197,5 (90, 107,5)
kg; 85 kg: 2. Forrai 172,5 kg. junior korcsoport, 77 kg: 2. Suhajda
190 kg, 94 kg: 1. Csikós 215 kg.
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Liss: esztergomi hét
A Liss-HNKC élvonalbeli női
kézilabdacsapatának ez a hete
az Esztergom jegyében telik
majd. Ma 18.30-kor Magyar Kupa-, vasárnap 17 órakor pedig
bajnoki mérkőzésen lépnek pályára Kocsikék - mindkétszer
idegenben - a Laurencz-lányok
ellen.
Az Esztergom a Liss-HNKC mumusa Vásárhelyen, legalábbis a
legutóbbi Magyar Kupa-nyolcaddöntő első mérkőzése (29-30) és
az 200272003-as bajnoki szezon
nyitó találkozója (22-28) erre
utal. Ugyanez a megállapítás fordítva is igaz: az alapszakasz második
körében
kék-sárgák
22-2l-re nyertek, tavaly ez az
eredmény 24-23 volt Esztergomban, szintén Baunokéknak. Igaz,
a továbbjutáshoz most minim u m két góllal kellene győzni.
- Okultunk az első meccs tapasztalataiból - mondta Farkas
József vezetőedző. - Ellenfelünk
lerohanásos támadásait nem
tudtunk kellőképpen lezárni és a
helyzetkihasználásunk is kritikán aluli volt. Főként ez a két tényező eredményezte a 30-29-es
vereségünket. Ráadásul riválisunk szinte a legjobb csapatával
veheti fel szerdán a harcot, mert
felépült Pőcze és Csernus, igaz,
Borbás még mindig maródi. Ná-

lünk is inkább jó hírek vannak,
Asztalos lába szépen javul és
Gaál, aki ez első meccsről hiányzott, most már harcra kész. Szerencsére a Dunaferr elleni bajnokin megsérült Kósa és Vörös baja
sem komoly, mindketten megúszták húzódással - valószínűleg
pályára léphetnek. Szeretnénk
folytatni azt a hagyományt, hogy
Esztergomban jól, eredményesen
szerepelünk. A lányok is nagyon
fogadkoznak: mindent megtesznek azért, hogy a kupában a legjobb nyolc közé kerüljünk.
Amennyiben javítunk a helyzetkihasználásunkon, nem puskázunk el sok ziccert és védekezésben is hatékonyan semlegesítjük
a gyors indításokat, reális esélyünk lehet a továbbjutás kiharcolására.
A csereként beállt Vörös Henriettát a Dunaújváros elleni találkozó 34. percében Forrni Zoltán
gyúró ölben hozta le a játéktérről
- megsérült. A kiváló kapus ma
vajon játékkal és győzelemmel
ünnepelheti 28. születésnapját?
- A lábam jobban van, már
edzettem is, de persze még nem
az igazi. A kispadon azért ott leszek, és ha kell, a csapat érdeke
megkívánja, a kapuba is beállok.
Egy kétgólos győzelem nagyon
szép szülinapi ajándék lenne...
IMRE PÉTER

Előny a Madridnál
LABDARÚGÁS
A labdarúgó Bajnokok Ligájában
az egyenes kiesés szakaszhoz érkezett a legjobb nyolc csapat.
Az első napon rögtön a Real Madrid-Manchester találkozó volt a fociszurkolók étlapján. Roberto Carlos már a második percben megzörgette a hálót - igaz, annak csak
az oldalsó részét. Két kimaradt angol helyzet után Figo majdnem a
16-os bal sarkáról tekert a túlsó,
bal felsőbe, 1-0. Aztán egy parádés
átvétel a 28. percben Raultól, majd
ballal a rövid sarokba lőtt, 2-0. A
49. percben ismét Raul volt eredményes 20 méterről, már 3-0. Alig
két perc múlva azonban Van Nistelrooy szépített közelről.

Újra utazni!
KOSÁRLABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szombaton Diósgyőrbe szeretne
utazni a Szeviép-Szeged NB I A
csoportos női kosárlabdacsapata.
A bajnokság negyeddöntőjében,
ma 18 órakor az újszegedi sportcsarnokban Újhelyi Gábor tanítványai a miskolciakat fogadják.
Ha nyernek a házigazdák, akkor
teljesül a kívánság, azaz az idegenbeli vereség (87-61), majd a
siker után a harmadik, hétvégi
borsodi mérkőzés dönt az elődöntőbe jutásról. A szegedieknél
a felépült sérültek egyre jobb állapotban vannak, így jogosan bizakodik a tréner abban, hogy az
idei sorozatban először felülmúlják a DKSK-t.
Fontos lesz az összecsapáson,
hogy hatékonyan működjön a
szeviépesek védekezése a két
amerikai idegenlégiós, Burse és
Gaither ellen. Nem csak a centerekre, hanem a külső emebrekre
is oda kell figyelniük Mészároséknéknak. Elég csak visszaemlékezni a legutóbbi, szegedi kupamérkőzésre, amikor a miskolci Brosovszky Mónika szórta a
hárompontosokat. Ha a Szeviép
ismét csapatként küzd, akkor
összejöhet az áhított siker.
A másik negyeddöntőben, első
mérkőzés: GYSEV-Sopron-Szolnok 82-66 (19-23, 21-19,
23-14, 19-10). A két győzelemig
tartó párharc állása: 1:0.
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A másik összecsapás, a Milán
amszterdami fellépése is érdekesnek ígérkezett. A fiatal holland csapat ellen jobban kezdtek
a vendégek, különösen Sevcsenko volt aktív. Az Ajax részéről Ibrahimovics, valamint Galasek
hibázott kecsegtető szituációban. Az első negyvenöt percben
komoly helyzet nem akadt. A
szünet után, a 71. percben maradt ki a legnagyobb Milan-lehetőség, ám Inzaghi és Ambrosini
sem talált a kapuba.
A BL negyeddöntőinek első
napjának eredményei, első mérkőzések: Real Madrid (spanyol)ManchesterU. (angol) 3-1 (2-0),
gólszerzők: Figo (12.), Raul (28.,
49.), ill. Van Nistelrooy (52.).
Ajax (holland )-Milan (olasz)
0-0.
M. J.

Ma rangadót játszik a Pick a Dunaferr ellen

Elmarad a családi csata

REFLEKTOR
ELHUNYT ZÁRÁN Dl CSABA
Hetvennégy éves korában váratlanul elhunyt Zarándi Csaba vívó
mesteredző, akinek a tanítványai
19 olimpiai, világ- és Európa-bajnokságot, öt BEK-et, 17 felnőtt
magyar bajnokságot és számos
nemzetközi versenyt nyertek. Zarándit az UTE, a Magyar Vívó Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság saját halottjának tekinti.
A VASAS SIKERE
A férfi vízilabda OB I elődöntőjének harmadik meccsén: VasasBVSC 12-11, ezzel 6:2 a Vasas
javára a nyolc szerzett pontig tartó párharcban.
CSAK EGY LÉPÉS
A női vízilabda OB I döntőjének
második mérkőzésén: BVSC-Dunaújvárosi Főiskola 3-11. A dunaújvárosiak 2:0-ra vezetnek a három győzelemig tartó sorozatban.
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Buday Ferenc a lelátóról nézi végig a mai rangadót.

KÉZILABDA
Ma este hat órakor Dunaújvárosban játssza első felsőházas
rangadóját a Pick Szeged NB
l-es kézilabdacsapata. Dragan
Djukics tanítványai a Dunaferr
ellen mérkőznek. A várt családi
csata elmarad: az újvárosi vezetők szerződést bontottak Buday Ferenc vezetőedzővel.
A megszokott meccs előtti köszöntés elmarad. A Pick Szeged-Dunaferr meccsek előtt Buday Ferenc, az újvárosiak trénere
és gyermeke, Buday Dániel, a
Pick Szeged válogatott játékosa
mindig átölelte egymást. A mai
kemény, sokszor érzelemmentes
világban igazán megható pillanatok voltak. Ezt a mozdulatot a
pálya szélén ma este hat órakor
biztos, hogy nem láthatják a
szurkolók. A Dunaferr-Pick
rangadón ugyanis már nem Buday Ferenc ül a hazai kispadon. A
vezetők hétfőn arról döntöttek,
hogy megválnak az egykori szegedi kiválóságtól, aki játékosként és edzőként is szép sikere-

ket ért el. Mivel indokolták a
szerződés felbontását a klub első
emberei? - ezt kérdeztük a Dunaújvárosban tartózkodó edzőtől.
- Hétfőn tizenegy edzőkollégámmal Budapesten, továbbképzésen vettem részt. A szövetség
összejövetelén voltam, amikor
megcsörrent a telefonom. Ekkor
közölték velem, hogy a továbbiakban nem én irányítom a Dunaferr férfi kézilabdacsapatának
a munkáját, felmentettek a vezetőedzői posztomról. Személyesen azóta nem beszéltünk, szerda délutánra ígértek egy találkozót. Miért nem maradhattam? A
vezetés döntéskényszere volt ez,
az Asztrahány elleni nemzetközi
kupabúcsúnk miatt kellett távoznom. Mindenki csalódott
volt, hogy nem mi játsszuk a
Barcelona elleni EHF-kupa döntőt. Az örök törvény érvényesült
Újvárosban is: egy edzőt könynyebb elküldeni, mint egy játékost. Sokan felvetették, hogy a
kapuban miért nem Stochl kezdett. A statisztika azt mutatta,
jól döntöttem: Szathmáry remek
teljesítményt nyújtott, amikor
még ő állt a kapuban, akkor öt

KAPOSVÁRI BRAVÚR
A férfi röplabda extraliga helyosztóin, első mérkőzések, döntő:
Kazincbarcika-Kaposvár 2:3, a
Fotó: Kantok Csaba harmadik helyért: DunaferrNyiregyháza 3:0.
góllal vezettünk. A meccs krónikájához tartozik, hogy Bene sé- KÉZILABDA-EREDMÉNYEK
rült volt, míg Kertész rossz álla- Az NB Il-es férfi kézilabda-baj potban vállalta a játékot. Az oro- nokság eredményei, 16. forduló:
szok pedig komplett csapattal Dorozsma-Békéscsaba
40-22,
vették fel a küzdelmet. Milyen Szobrok-Kecskemét 36-29, Konirányban befolyásolhatja a mai doros-Törökszentmiklós 26-30,
rangadó előtt a távozásom a csa- Phoenix Szeged-Martfű 28-29,
patot? A betegek és a sérültek Berettyóújfalu-Szarvas 35-27. Az
biztos, hogy nem gyógyulnak állás: 1. Szekahőszer-Dorozsma
meg emiatt. Nem valószínű, 23 (462-386), 2. Törökszentmikhogy ez a döntés lelkileg jól jön a lós 23 (455-420), 3. Berettyóújfakézilabdásoknak, a bizonytalan- lu 20, 4. Martfű 18, 5. Phoenix
ság félelmet is szülhet az öltöző- Szeged 16, 6. Algyő KE 15, 7. Bében. Ott leszek a meccsen, igaz, késcsaba 13, 8. Szolnok 12, 9.
még nem tudom, hogy honnan Szarvas 10, 10. Kecskemét 6, 11.
nézem végig a rangadót.
Kondoros 4 ponttal.
A szegedi származású szakemAz NB Il-es férfi ifjúsági bajnokber helyére Kolics Jánost nevez- ság eredményei, 16. forduló: Konték ki vezetőedzőnek. Az alap- doros-Törökszentmiklós 33-44,
szakaszban a Pick Újvárosban Phoenix Szeged-Martfű 35-15,
végig vezetett, ám 32-31 -re kika- Berettyóújfalu-Szarvas
20-14,
pott.
Szeged KKSE-Békéscsaba 32-25.
•
Az állás: 1. Phoenix Szeged 24, 2.
Az április 13-án (vasárnap) 18 SZKKSE 23,3. Törökszentmiklós
órakor kezdődő Fotex Veszpréiri 20, 4. Kecskemét 15, 5. Békéscsaelleni hazai rangadóra megkezd- ba 12 (346-353), 6. Berettyóújfaték a belépőjegyek árusítását. lu 12 (334-345), 7. Kondoros 9,
Elővételben az újszegedi sport- 8. Algyő 8, 9. Szarvas 5,10. Martcsarnok büféjében és az EuróVo- fű 4 ponttal.
lán taxi központjában lehet vásáA Csongrád megyei női kézilabrolni.
da-bajnokság eredményei: ÁsottSÜLI RÓBERT
halom-KSZSE ifi 26-15, Universitas-Ásotthalom 38-22, Algyő
ifi-HKE 18-20, KSZSE ifi-Deszk
18-20. Az állás: 1. Kistelek 24, 2.
Deszk 19, 3. HKE 17, 4. Universitas 16, 5. Algyő ifi 14, 6. KSZSE
ifi 10, 7. Mindszent 4, 8. Ásotthalom
2 ponttal. Ifjúságiak:
KSZSE-Mindszent 30-11, Kistelek-Klauzál DSE 51-17, Klauzál
DSE-KSZSE 8-42. Az állás: 1.
Kistelek 10, 2. KSZSE 4, 3. Klauzál DSE 2 (87-164), 4. Mindszent
2 (82-175) ponttal.

Dunavarsányi készülődés
KAJAK-KENU
Négy korosztályban kilenc szegedi válogatott kenus készül a
dunavarsányi edzőtáborban az
idei feladatokra. Valamennyien
voltak már magyar bajnokok,
világeseményen pedig dobogósok.
Nem mondunk senkinek sem
újdonságot azzal, ha kijelentjük,
hogy a Démász-Szegedi VE-ben
hemzsegnek a válogatottak. A
kenus szakág - élén Kása Ferenc
mesteredzővel - kilenc nemzeti
kerettagot ad négy korosztályban. A szakember a tanítványokat három csoportra osztotta. Az
elsőben a juniorkorú Kálmán
Marcell, Vajda Attila, Tóth Csaba, Kása Péter, valamint a felnőtt
Fürdők Gábor található. Ok öten
már most a 2004-es, athéni
olimpiára is készülnek, nem
csak az idei feladatokra. Valamennyien a dunavarsányi edzőtáborban edzenek a válogatottal.
A Budapesttől nem messze lévő
település április 12-éig ad otthont a felkészülésnek, utána következik a versenyterhelés, majd
május első hét végéjén a szegedi
tájékoztató. Ez utóbbi alapján
válogatnak majd az ugyancsak
Maty-éri rendezésű Világkupára.
A tréner elmondta, hogy elsősorban egyesben kell a maximumra törekedni ahhoz, hogy

RÉSZTVEVŐI CSÚCSDÖNTÉS
Szeged volt a házigazdája a négy
fordulóból álló csocsóválogató sorozat első állomásának, a II. nyílt
Garlando-kupának. Az összesített
pontszámok alapján négy duó kvalifikálja magát a bécsi világbajnokságra. Az eseményen rekord
mennyiségű, 136 páros indult. Az
első selejtező szegedi eredményei:
1. Csöke Attila, Tóth Patrick, 4.
Koródi Tamás, Megyesi László, 7.
Varga Sándor, Halasi Gábor A második fordulót április 12-én 11 órától a szegedi Károlyi-kollégiumban
tartják. Érdeklődni Kószó Évánál
(06-70-510-33-07), vagy Tóth Patricknál 06-70-266-85-46) lehet.
A Démász-Szegedi VE kenus válogatottjai, valamint a tréner, Kása Ferenc.
később a társakkal is jól menjen
a hajó. Fürdők fő száma a C l
ezer méter lesz, a páros összeállításában a korábbi társ, Hüttner
Csaba is képben van, de Vajda és
Kálmán szintén ideális megoldásnak tűnhet. Kuriózumnak
számít Kása és Tóth duója, hiszen azonos oldalon lapátolnak a
kenuban, ez pedig egyedülálló a
sportágban. A felnőtt vb-nek Atlanta, a juniornak
a z .ifinek
Yl'

~

várhatóan ugyanaz a helyszín,
Japán lesz a házigazdája.
A következő csoportba Molnár
Tamás és Horváth Gábor tartozik. A korosztályos Európa-bajnokságon ebben az összeállításban lettek elsők. Az idei célok
közt szerepel a hazai vezető pozíció megőrzése, valamint egy jó
számban újra kiharcolni a részvételt a 2003-as világeseményre.
Ha ez-sikerül, Japánban biztos

Fotó: Karnok Csaba

nagy csata vár a fiatalokra, mert
- csakúgy, mint a felnőtteknél nagyon szoros az élmezőny.
A legkisebbek, a serdülők az
európai olimpiai reménységek
viadalára készülnek. Lédeczi Péter és Ződi László április 14-étői
a magyar ötkarikás bizottság támogatásával létrehozott Héraklész-kerettel edz. Rájuk korosztályos Eb vár együtt, párosban.
MÁDI JÓZSEF

STARTOLT A RÁJÁTSZÁS
Megkezdődött a Szeged városi
amatőr telcecsapat-bajnokság rájátszása. Eredmények, az 1-4. helyért: 1. Euroteke 2273, 2. Pick
2254, 3. Yamaha Motor 2251, 4.
Benitel 2239 fával. Az állás: 1. Euroteke 9, 2. Pick 8, 3. Yamaha Motor 7,4. Benitel 6 ponttal.
Az 5-8. helyért: 1. Santé 2424,
2. Béke Tanszék 2382, 3. Tápé
2371, 4. Szilléri Biztonságtechnika 2210 fával. Az állás: 5. Santé 10, 6. Béke Tanszék 9, 7. Tápé
2371, 8. Szilléri 3 ponttal.
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A mama
nyugdíja

Vabank
PODMAN1CZKY SZILÁRD

Többfelé eső
Készítette

PRAGA (MTI)

Van az úgy, hogy az emberben több az önérzet a
kelleténél, oktatott nagy bőszen egy kalapos öregúr az utcán, megigazította arcán a ragtapaszt, hóna alá vágta a botját, és szabályos
díszlépésekben
elindult a szökőkút felé.
Történt ugyanis, hogy a bankban jártam, pénzt
küldtem a nagymamámnak,
akiért állítólag a farkas követelt váltságdíjat, mondván, ideje módosítani a mesén, mert már túlette magát nagymamákból, s ezúttal szívesebben kóstolgatná Piroskát, feltéve, ha rendesen
tisztálkodik.
Kiegyeztem a farkassal, hogy megmentsem Piroskát, a nevére íratok egy tokaji szölóbirtokot, de
mert táviratban értesített, hogy a múltkor ezt kapott egy tapasztalatcserén a mesék világába utazó
politikustól, hát ki kellett egyeznem a pénzbeli
váltságdíjban, ami nem volt ugyan nagy összeg,
de épp az utóbbi hónapokban gondoltam arra,
hogy lassan ideje lesz átállnom a cserekereskedelemre, mert az valamivel megbízhatóbb, mint a
pénz. Ráadásul a szőlőültetvényt nem kell kietlen
gyárudvaron egy fekete táskában átadni.
Bizonyítékul, hogy a nagymamám jól van, és
nem vált a farkas martalékává, naponta tíz percenként küldettem velük az MMS-t, az SMS-t, az
e-mailt, és hosszú szárú sárga rózsát. A farkas ettől teljesen kivolt, de a biznisz ma már kemény
világ, nem úgy mint annak idején, mikor a farkas
számára a nagymama -jelentette a táplálkozás
csúcsát. Ma már inkább a rákfenéjét. Farkas és
nagymama úgy összenőtt, hogy csak különleges,
génkezelt farkast lehet majd más táplálkozási

szokásra rávenni. Mondjuk, hogy a nagymama
helyett fogyasszon nagy mennyiségben Ella Fitzgerald
koncertalbumokat.
Szóval, épp a kézjegyemmel
(P. P.) illettem a
banki kivonatot, mikor egy álarcos férfi rontott
be, és mindenkit a földre parancsolt.
Mindenki a földre!, kiáltotta, és úgy is történt.
Csak egy kis öregúr nem terült el, ellenben föltette a kezét. Mi az, hogy mindenki a földre 1 Ezt
hogy érti?
A földre, kiáltotta a bankrabló újfent.
A kisöreg tovább akadékoskodott: úgy érti. hogy
például ilyenkor az űrhajósok is jöjjönek vissza a
földre ? Mert azt a szót használta, már megbocsásson, hogy mindenki.
A bankrabló leütötte.
Rablás közben, ami viszonylag simán ment, a
kisöreg még vagy háromszor megpróbálta feltenni
ugyanezt a kérdést nyöszörögve.
Nagyon fárasztó volt, úgyhogy megkértem a
rablót, hadd beszéljem meg az öreggel, s egyúttal
a zsebtapasz-készletemmel
beragasztottam a felhorzsolt arcát.
A bankrablásnak vége lett, a rendőrség kiszállt,
a fickó elinalt a pénzzel, mi meg kint álltunk a
napsütésben, s az öreg fenyegetóleg rázta felém
az ujját:
Van az úgy, hogy az emberben több az önérzet a
kelleténél, oktatott nagy bőszen a kalapos öregúr,
megigazította arcán a ragtapaszt, hóna alá vágta a
botját, és szabályos díszlépésekben elindult a szökőkút felé.

Járni tud a vízen, mint Jézus Krisztus

Ajándékba kapták a zöld gyíkot

Több mint négy éven át eltitkolta anyja halálát egy cseh asszony,
hogy felvehesse a mama nyugdíját. A kétségtelenül nagy képzelőerővel megáldott csaló 1998
decemberétől egészen 2003 januárjáig minden hónapban meggyőzte a postai kézbesítőket,
hogy anyja ilyen vagy olyan oknál fogva nem tudja személyesen
átvenni nyugdíját, s ő majd átadja neki. Miután a csalásra fény
derült, a nyugdíjpénztár bíróság
elé vitte az ügyet, s az asszonyt
akár öt évi szabadságvesztésre is
ítélhetik, mivel a négy év alatt a
mama nevében 273 ezer koronát
(mintegy 2,3 millió forintot) sikerült felvennie.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső. Legfeljebb késő
délután szakadozikfela felhőzet. Kora délután 7,9 fok között alakul a hőmérséklet.

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó

Ajándékba kapott egy homloklebcnyes baziliszkuszt a Szegedi
Vadaspark. Fut a vizén, ezért
őshazájának lakói csak Jézus
Krisztus gyíkjának nevezik.

Egy fiatal hím homloklebenyes
baziliszkuszt kapott ajándékba a
Szegedi Vadaspark a Cora hipermarkettől. Az egy év körüli, hetM
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gyen fő ellenségétől, a kígyótól.A
Szegedi Vadasparkban hamarosan elkezdik az ázsiai nagy testű
majmok téli szállásának építését. Ezért az üressé vált majomházat trópusi házzá alakítják át.
Ennek az első lakója lesz a baziliszkusz. A park vezetősége kéri
azokat, akiknek van feleslegessé
vált szobanövénye, jutassa el
hozzájuk. Be szeretnék rendezni
a trópusi ház látogatóterét.

ven cm hosszú gyík őshazája Közép-Amerika. Az állat akkora sebességgel képes futni, hogy még
a vízben sem süllyed el. A felszínen szalad, ezért őshazájának lakói csak ügy nevezik, Jézus
Krisztus gyíkja. Nemcsak futásban, de mászásban is kiváló. F ő
táplálékai apró hüllők, kétéltűek, halak, rovarok. Éjszakára
mindig a fák legvékonyabb ágaira
húzódik, hogy biztonságban le-
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Fotó: Gyenes Kálmán
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Csongrád

Szipkázott
érmék
GÖTEBORG (MTI)

Parkolóórákból pénzt kiporszívózó, pontosabban „kiérmeszívózó" tolvajt fogtak Svédországban.
A 44 éves Mikael Persson Göteborgban szipkázta a fémpénzeket, ám még csak a második parkolóóránál tartott, amikor rendőrök észrevették. A férfinál 2220
koronát - csaknem 60 ezer magyar forintnyit - találtak 1, 5 és
10 koronás érmékben vegyesen.
A parkolóórák „kiérmeszívása"
nem egyszerű, mert nemcsak
porszívóra van szükség, hanem
olyan kulcsra is, amely nyitja a
szerkezetek előlapját. Ezen „nyitány" után sem lehet dúskálni az
aprópénzben, mert túl szűk a vájat, s ezért kellett a porszívó.

Kistelek

ERHARD
Az Erhard germán eredetű, öszszetett név, amelynek jelentése:
becsület és erős. Egyéb névnap:
Csombor,
Dömötör,
Hugó,
Kreszcencia, Vince. A Csombor
régi magyar személynév, amelyet
Vörösmarty Mihály újított fel. A
csombor vagy vadcsombor növény, a szagos ajakos füvek neve,
amelyek között ott van például a
menta is. Dömötör a Demeter
önállósult magyar változata.
Weöres Sándor verses mese figurája a Sehallselát Dömötör, de
mint Dörmögő Dömötör kisgyerekeknek szóló újság neveként is
él.

A NAP VICCE
Összehívják Szaddám Húszéin
hasonmásait. A Köztársasági
Gárda vezetője szól:
- Jó hírem van! Szaddám él!
Az örömujjongás után:
- Van rossz hírem is. Elvesztette a bal lábát és a jobb szemét...
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További k i l á t á s o k
Dél felől egyre enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. Eleinte borongós időnk lesz
többfelé esővel, majd a hét vége felé kisüt a nap. Megszűnnek az éjszakai fagyok, és
napközben is jelentősen emelkedik a hőmérséklet.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 322 cm (hőfoka 8.3 C°), Csongrádnál 286 cm,
Mindszentnél 325 cm. A Maros Makónál 65 cm.
A Nap kel: 6.07, nyugszik: 19.24. A Hold kel: 12.52, nyugszik:
1.00

Gázüzemű gépjármüvek időszakosa
vizsgáztatása a Skoda IKESZ—nél!)/3^

ISTEN ELTESSE!

Az élénkzöld színű homloklebcnyes baziliszkusz lesz a trópusi ház első vendége.
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Minden típusú személy és tehergépjármű műszaki vizsgáztatása,
zöldkártya tanúsítás és eredetiség vizsgálat v é g z é s e

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged, Kossuth L sgl. 112.
lefon 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

Tavaszi klíma

TOSHIBA

akció

FŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT.
6723 Szeged, Római krt. 23.
Tel.: 62/421-533 www.foszer.hu

Klímaberendezések
teljes
választéka

Nyakláncon a feleség
S A N A N T O N I O (MTI)

Nyolcméteres „nyakláncon" tartotta feleségét Texasban egy férj.
A nő immár szabad, most viszont a férfi nem: rács mögé került. A 41 éves férj kutyákhoz
használatos, 8 méter hosszú láncot tekert duplán 44 esztendős
hitvese nyakára cs „medálként"
egy lakattal tette levehetlenné. A
feleségmegőrzés sajátos eszközére az egyik szomszéd figyelt fel, s
amikor erről megkérdezte a családfőt, a férfi közölte, azért lán-

colta meg feleségét, hogy ne tudjon elfutni. Mindezek után a
szomszéd értesítette a rendőrséget. Az asszony - legalábbis amikor a rendőrség megérkezett nem volt „kikötve" sehova, a
lánc egészét a kezében tartotta. A
férj vagy nem volt hajlandó
együttműködni a hatósággal,
vagy elvesztette a lakat kulcsát,
mert a láncot végül a tűzoltóknak kellett levágniuk a feleségről. Az még nem derült ki, hogy
mióta volt megláncolva a feleség.
A férfit őrizetbe vették.

Pimasz vitapartner hengerlő érve
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 17. számú soraiban Feleki László aforizmája olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Lóversenypályájáról ismert község lakója. 13. Középkori kínzóeszköz. 14.
Észak-európai váltópénz. 15. Egyenletes felületű. 16. Lehetőség. 17. Örmények szent hegye. 19. Mozgásában korlátozott. 21. Győzelmi jel. 22. Plusz. 23. Gríz. 26. Parányi
kép. 28. Szerencsejáték. 29. Személyes névmás. 30. Készpénz új keletű rövid szóval. 31. Batu rangja. 32. Bogyót termő vadcserje. 34. Végtelen. 35. Hogyan szláv szóval. 36.
Végtag. 37. Párizsi autójel. 38. Csapodár. 40. Pityereg. 41.
...Sámuel. 43. Apró erdei énekesmadár. 45. Csak Berlinben. 46. Fejfedő anyaga. 47. Ritka női név becézve.
FÜGGŐLEGES: 1. Lantén. 2. Élre tör a bringával. 3. Gyűlölködő. 4. Megyeszékhely. 5. Személyetek. 6. Kórház jele. 7.
Országos Közegészségügyi Intézet. 8. Napról napra. 9. Repülőgép betűjele. 10. Erdei növény. 11. Sarc. 15. Német
zuhanóbombázók. 17. A megfejtés második sora. 18. Állami Biztosító. 20. Lekötelezettje. 24. Buddhista irányzat. 25.
Szörny. 27. Egyen! 31. Mészköves felszín. 33. Szín idegen
szóval. 35. Igénylem. 36. Község a Szigetközben. 37. Ács
igéje. 39. Ödön beceneve. 40. Királyi spanyol sportklub. 42.
Zamat. 44. Házvég! 47. Rangjel. 48. Izomszalag. 49. Eme.
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nvünk helyes megfejtése: A mennyország jó hely, de a pokolban több az ismerős.
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