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Szegeden a szülők és az óvónők fogtak össze bezárásra ítélt óvodáikért

TÉMÁINKBÓL
ÉLRE TÖRŐ SZEGEDI
EGYETEM
Megfontolt és körültekintő változásokat tervez az eddig megteremtett stabil alapokra építve a
Szegedi Tudományegyetem április 7-én megválasztott rektora,
Szabó Gábor egyetemi tanár. A
vele készült interiúban arról is
beszél, hogy élre törő egyetemet
akar.
7. oldal

Sokan még hisznek a csodában

KÖLTÖZIK A MARS TÉRRŐL
A TISZA VOLÁN
A Tisza Volán Rt. részvényesei
szerdai közgyűlésükön jóváhagyták azt a tervet, miszerint a
szegedi buszpályaudvart kiköltöztetik a Mars térről. Az új
buszcentrumot a Volán központi ának szomszédságában, a
Bakay Nándor utca és a Vásárhelyi Pál utca sarkán levő telken
alakítják ki.
3. oldal
Vista Utazási Központ
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*ww.vi*tg.nu

6720 Szeged,
Oroszián u. 4.
Tel.: 62-548-480
Fax: 62-548-481
E-mail: szegedevista.hu

a

Repülőjegyek BARÁTI ÁRON
a Vista Utazási Központban!
ÁPRILISI ÉS MÁJUSI
INDULÁSSAL TUNÉZIAI UTAK

56 900 Ft-tól
""szálloda, feioanzió. repülőjegy

A SZEGEDI BELVÁROS IS
ZAJJAL JÁR
Legyen szó bármilyen kellemes
szalonzenéről, aki az otthonában
pihenésre vágyik, nehezen tolerálja az utcáról bezúduló művészetet. A lakók szerint a szegedi
városvezetés dolga volna, hogy
határozott lépéseket tegyen a
Klauzál tér csöndje és nyugalma
érdekében.
5. oldal

www.delmagyar.hu
03084

9"77013 »025041

Veszélyeztetett óvodák. Érdekegyeztetés a Hajnóczy, nyílt nap a Hóbiárt basa utcában.
Etikátlannak tartják a szegedi Hóbiárt basa és a Hajnóczv utcai óvodába járó gyermekek szülei és az óvónők, hogy a beiratkozás előtt néhány héttel közölték
velük: az átszervezés érinti óvodájukat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi önkormányzat szerint a város óvodai rendszerét jelenlegi állapotában lehetetlenség finanszírozni,

Fotók: Schmidt Andrea, Miskolczi Róbert

mert az elmúlt évek alatt folyamatosan csökken az óvodás korú gyermekek száma. Ezek azok az okok, amelyek
alapján úgy döntöttek, több óvodát is átszerveznek.
A szegedi önkormányzat oktatási bizottságának vizsgálata alapján többek között a Hajnóczy és a Hóbiárt basa utcai intézményt érinti az átszervezés. A két óvodába
járó gyermekek szülei és az óvónők elsősorban azt kifogásolják, hogy n e m sokkal az április 10-ei és 11-ei beiratkozás előtt került sor erre az intézkedésre. Ez etikát-

A nyolc áldozatot követelő bankrablást összefüggésbe hozták egy szegedi üggyel

lan, hiszen nagyon sok szülőt eltántorít a beíratástól,
teljes a bizonytalanság.
A Hóbiárt basa utcai szülők arra is hajlandóak, hogy
összeadják a pénzt az épület tatarozására. A Hajnóczy
utcai intézményben pedig tegnap érdekegyeztető tárgyalást tartottak, amelyre meghívták a terület önkormányzati képviselőjét, valamint az oktatási iroda vezetőjét.
Részletek az 5. oldalon

Szofi Petroszján, a hű társ

Nem voltak Móron Bodó fegyverei Budapesten lesz
a világbajnoki döntő?

Érthetetlennek, valótlannak és megdöbbentőnek
tartja a rendőrség azokat a híreket, amelyek szerint egy szegedi vállalkozónál múlt héten lefoglalt
fegyvereket használták a móri bankrablásnál.

A Blikk című bulvárlap tegnapi számában azt állította, hogy információi szerint a móri mészárlás nyomozása során bukkantak a szegedi Bodó Antal gépkocsijában és albérletében múlt hét csütörtökön ta-

lált fegyverekre. A rablógyilkosság vélt elkövetőinek
ismerősi köréből elfogottak egyike vallott a fegyverekről. A lap úgy tudja, egy orosz mesterlövészpuskát, Dragunovot is találtak a Szeged SC egykori elnökénél. A fegyver űrmérete - írja a bulvárlap - megegyezik a Scorpio géppisztolyéval. Az már ismert,
hogy Móron Scorpiót is használtak.
Folytatás az 5. oldalon

Bagdad
A többség a csatlakozás mellett elesett
Április 12-én ügydöntő népszavazást tartanak

„Egyetért-e azzal, hogy hazánk az Európai Unió tagjává váljon?" Csongrád megye tizenhat közismert
személyét kérdeztük, s kiderült: a többség csatlakozáspárti. Képünk tanúsága szerint a szavazólapok
már megérkeztek. (Összeállításunk a 6. oldalon.)

Fotó: Gyenes Kálmán

A berlini fal leomlására emlékeztetnek a bagdadi események, az
amerikai katonákat köszöntő,
ünneplő irakiak látványa - hangsúlyozta Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter. Rumsfeld méltatta a szövetséges erők
sikereit, de figyelmeztetett, hogy
a harc még folytatódik.
Az amerikai hadsereg a háború
21. napján Bagdadban teljes győzelmet aratott az irakiak fölött jelentette ki Bufoid Blount, a 3.
gyalogos hadosztály parancsnoka szerdán az iraki főváros nemzetközi repülőterén. A háború
végéről n e m ejtett szót.
A legmagasabb rangú iraki állami vezetők elhagyták Bagdadot,
és Szaddam Húszéin iraki elnök
szűkebb hazájába, Tikrít térségébe menekültek - állította szerdán
Londonban az ellenzéki Iraki
Nemzeti Kongresszus szóvivője.
Iraki helyzetkép a 2. oldalon

,\i .•»•»',.tt»»;*.

Szofi Petroszján és Lékó Péter.
Péntektől Budapesten versenyez a
szegedi Lékó Péter sakkozó. A
nemzetközi nagymester hazánk
eddig legrangosabb 17-es kategóriájú viadalán ül asztalhoz. Lékó
ezt a tornát főpróbának tekinti a
Vlagyimir Kiamnyik elleni világbajnoki döntő előtt. A vb-finálé
helyszíne ismeretlen. Igaz, Medgyessy Péter miniszterelnök a napokban levelet írt az Einstein-csoportnak, hogy Budapest szívesen
lenne házigazda.

Fotó: Gyenes

Kálmán

- A kormány tagjaival mindent megteszünk azért, hogy
Magyarország adhasson otthont
a világbajnoki döntőnek
mondta a miniszterelnök a pesti
szupertorna tegnapi ünnepélyes
megnyitóján.
Lékó hű társával, feleségével,
Szofi Petroszjánnal a „Bizalmasan" mellékletünkben ismerkedhetnek meg olvasóink.
írásunk Szofiról a Bizalmasanban
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Bagdad elestével még
Hazánk
az
élbolyban
nincs vége a háborúnak
Az Európai Parlament megszavazta a csatlakozási határozatot

Az Európai Parlament szerdán strasbourgi plenáris ülésén óriási többséggel megszavazta a tíz új
tagország jövő évre tervezett csatlakozását támogató határozatot.

Az amerikai hadsereg Bagdadban teljes győzelmet aratott az
irakiak fölött - jelentette ki Buford Blount, a 3. gyalogos hadosztály parancsnoka szerdán az
iraki főváros nemzetközi repülőterén. A háború végéről nem
ejtett szót.

STRASBOURG, BRÜSSZEL (MTI)

Az EU 626 tagú képviselőtestületében 567-en szavaztak a határozatról, amelyet 458 szavazattal, 68
ellenszavazattal, 41 tartózkodás mellett fogadtak
el. A parlament ezzel politikai hozzájárulását adta
a bővítés következő hullámának megkezdéséhez, a
tíz országgal kötendő csatlakozási szerződés egy
hét múlva esedékes athéni aláírásához.

BAGDAD, TIKRÍT, LONDON, MOSZUL,
BÁSZRA, WASHINGTON, NINIVE (MTI)

A repülőtér felől a kora esti órákban robbanásokat lehetett hallani. A város nagy része a szövetségesek ellenőrzése alatt áll - hangsúlyozta a parancsnok a hadosztály sajtóértekezletén. Úgy vélekedett, hogy Bagdadban és az ország déli részén néhány napon
belül befejeződhetnek a harci
cselekmények. Beszámolt arról
is, hogy a nem reguláris erők, így
a Fidáíjín Szaddam milícia,
amelynek az iraki elnök idősebb
fia, Udaj a parancsnoka, valamint a Baasz Párt milicistái és a
Köztársasági Gárda egységei részéről még tapasztalható ellenállás. Ezeket az erőket az amerikai
parancsnok terroristáknak minősítette. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a páncélosok
akadálytalanul vonultak be Bagdad központjába, és kifejtette,
hogy valamennyi kormányépület
a szövetséges erők kezén van.
Buford Blount sajtóértekezletén
ugyanakkor megjegyezte: lehetnek még harcok Irak északi részén. Elzárkózott attól, hogy bejelentse a szövetségesek győzelmét, de megjegyezte: néhány iraki városban már megkezdődtek a
humanitárius akciók.
•

A legmagasabb rangú iraki állami vezetők elhagyták Bagdadot, és Szaddám Húszéin iraki
elnök szűkebb hazájába, a Bagdadtól mintegy 200 kilométerre
északra fekvő Tikrít térségébe
menekültek - állította szerdán
Londonban az ellenzéki Iraki
Nemzeti Kongresszus (CNI) szóvivője. Szaddám Húszéin sorsáról, illetve hollétéről a CNI nem
rendelkezik adatokkal - tette
hozzá a szóvivő, aki úgy tudja,
hogy Tíkrítben az iraki rezsim
már jó előre óvóhelyeket és erő-

•

A bővítésről az Európai Parlamentben szerdán
tartott szavazások eredménye nagyon pozitív, jobb
annál, mint amire számítani lehetett - jelentette ki
az MTI-nek Magyarország brüsszeli EU-képvisele-

tének a vezetője. Juhász Endre, aki a csatlakozásra
készülő többi ország vezető diplomatáival együtt a
helyszínen kísérte figyelemmel a vitát, megállapította, hogy a számszerű eredményeket tekintve
Magyarország egyfajta élcsoportba tartozik. A jövő
évi csatlakozásra készülő országok közül Lettország, Magyarország és Szlovénia kapta a legtöbb támogató szavazatot - egyaránt 522-t - , s csak az ellenszavazatok, illetve a tartózkodások számában
van közöttük különbség. A nagykövet szerint feltűnőbb volt a Csehország ellen leadott szavazatok, illetve a tartózkodások viszonylag nagy száma. A tíz
ország közül Csehország kapta a legkevesebb szavazatot (az 565 leadottból 489-et), illetve a legtöbb
(39) ellenszavazatot, s a tartózkodók száma is itt
volt a legmagasabb (37). Jobban, de az átlagosnál
gyengébben alakult Lengyelország támogatottsága:
a leadott 565 szavazatból 509 volt támogató, 25-en
szavaztak nemmel, és 31 -en tartózkodtak.

Bevezetik az új határforgalom-ellenőrzési rendszert

Kormánydöntés
a nép ügyvédjéről
A kormány tegnapi ülésén elhatározta: készfizető, illetve
egyszerű kezességet vállal a
MAV ez évre felvenni tervezett
hiteleihez.
BUDAPEST (MTI)

Népharag. Egy iraki férfi papucsával „kivégzi" Szaddám Húszéin
szobrát. Társa megtapossa a diktátort... MTI Teiefotó/EPAJPatrick Baz Az április 12-i népszavazást követően is folytatni kell az európai
döket alakított ki, és látott el amerikai egységek elfoglalták az uniós kampányt, melynek során
fegyverekkel.
észak-iraki Moszul városától 18 az EU-tagsággal járó előnyök
•
kilométerre észak-nyugatra fek- igénybevételére is fel kell készíteni mindenkit. Erről Kovács LászA londoni Downing Street szó- vő Maklub-hegyeket.
•
ló külügyminiszter beszélt a
vivője kijelentette, hogy „a jelek
szerint összeomlott a rezsim veA brit hadsereg bászrai bevo- szerdai kormányülést követő
zénylési és ellenőrzési rendsze- nulása óta folyó fosztogatás és szóvivői tájékoztatón, Budapesre", de korai a végleges és teljes zavargások megállítására a brit ten. A politikus szavai szerint
bukásról beszélni. A hírszerzés hadvezetés egy helyi törzsi veze- négy parlament és öt kormány
bizonyosra veszi, hogy az iraki tőt kért fel a második legnagyobb munkája vitte Magyarországot
elnök a legutóbbi, ellene irányu- iraki város „polgármesteri" fel- az Európai Unióba.
ló amerikai légitámadást is túlél- adatainak ellátására.
Baja Ferenc szerint sikeres volt
te. A Reuter szerint több helyütt
Több ezer, az arab országokból az európai uniós népszavazást
ünneplő irakiak fogadták az érkezett harcos ellenőrzése alá megelőző kommunikációs kamamerikai katonákat. Bagdadban vont egy Bagdadba vezető utat, pány, az emberekben pozitívabbá
városszerte folyik a fosztogatás hogy csapdába ejtsék - asszo- vált a csatlakozás képe, és javulaz elhagyott kormányépületek- nyoktól és gyerekektől fedezve - tak várakozásaik is. A Miniszterben és környékükön: számítógé- a szövetséges katonákat.
elnöki Hivatal államtitkára elpeket, bútorokat, katonai terepAz iraki főváros keresztény ki- mondta: az információk tárgyjárókat is vittek magukkal a la- sebbségéhez tartozó mintegy 10 szerű megosztásában kiemelkekosok. Észak-iraki kurd beszá- ezer ember menekült el az dő szerepe volt az Európai Unió
molók szerint a kurd harcosok és észak-iraki Ninivébe.
Kommunikációs Közalapítványnak, a kormányzati szerveknek,
civil szervezeteknek és a médiának.
A kormány készfizető, illetve
egyszerű kezességet vállal a

MAV ez évre felvenni tervezett
hiteleihez - közölte a kormányszóvivő a kabinet szerdai ülését
követő sajtótájékoztatón, Budapesten. Gál /. Zoltán elmondta:
készfizető kezesség vonatkozik a
MÁV idei személyszállítási tevékenységét, működtetésének finanszírozását szolgáló 29,5 milliárd forint forgóeszközhitel, illetve a járulékok visszafizetésére.
Az egyszerű kezességet a vasúti
kocsik felújítását szolgáló 35
millió eurós hitelre vállalja a kormány.
Április 17-ével Magyarországon bevezetik az új határforgalom-ellenőrzési rendszert - közölte Gál J. Zoltán. Az űj .rendszer megegyezik az európai uniós
gyakorlattal, azaz akinek az EU
kedvezményt biztosít, annak a
magyar állam is ugyanazokat az
előnyöket nyújtja a határokon.
A kormány elfogadta a jogi segítségnyújtásról szóló, azaz a nép
ügyvédje néven ismertté vált szabályozás koncepcióját - közölte
Gál J. Zoltán, aki elmondta: az
új típusú segítségnyújtás során a
jogszabályban meghatározott rászorultságj feltételeknek megfelelő személyek olyan jogászokat
kérhetnek fel tanácsadásra vagy
okiratszerkesztésre, akik az ügy
ellátásáért az államtól részesülnek díjazásban.

A tervezett szerbiai államcsíny forgatókönyve

A testvériség hálózata
BELGRÁD (MTI)

Bagdad belvárosában férficsókkal fogadták a szövetséges katonákat.

Tocsik Mártának jár?
BUDAPEST (MTI)

A Fidesz véleménye szerint a 1bcsik-ügyben született legfelsőbb
bírósági ítélet jól tükrözi a rendszerváltozás óta eltelt tizenhárom esztendő különös és ellentmondásos viszonyait. Deutsch

Tamás alelnök szerdai budapesti
sajtótájékoztatóján az ítéletet
nem kívánta kommentálni. Azt
azonban leszögezte: sérti az emberek igazságérzetét az ítélet óta
kialakult helyzet, vagyis az, hogy
7besik Mártának „jár a 800 millió forint".

MTI Telefotó/AP/lerome Delay

A szerb hatóságok előtt a nyomozás során többé-kevésbé öszszeállt a kép arról, hogy a Zorán
Gyingyics szerb kormányfő elleni merénylet egy jól előkészített,
ám elvetélt államcsínykísérletnek volt a része, melynek révén a
rendszerellenes
„álhazafias"
erők kerültek volna hatalomra. A
nyomozás jórészt már fényt derített az akció hátterére, a tettesek
rács mögé kerültek, már csak a
gyilkosság megrendelőinek kiléte nem ismert. Az alvilág elleni

hajtóvadászat során kiderült,
hogy a merénylet valójában része
volt egy jól kigondolt, hónapok
óta készülő államcsínynek. A
gyilkosság mögött néhány bűnöző csoportból álló hálózat állt.
Közülük az egyik a Hágai Testvériségnek nevezett csoport, melynek támogatói és tagjai voltak
mindazok, akik szembeszegültek a hágai Nemzetközi Törvényszékkel. A csoport leginkább
„ütőképes" ereje volt a sokat emlegetett vörössapkás halálosztag,
melynek tagjai végrehajtották a
Gyingyics elleni merényletet.

RÖVIDEN
EGYÜTT EUROPAERT
A parlamenti pártok elnökei egybehangzóan Magyarország nagy
lehetőségeként ítélték meg az
uniós csatlakozást szerdán az országházban, az Együtt az egységes Európáért című rendezvényen, a négy parlamenti párt közös országos körútjának a népszavazás előtti ünnepi ülésén.
NEM LESZ KORLÁTOZÁS
Szinte kizárt, hogy a lakosságnál
gázkorlátozást kell bevezetni a
szokatlanul hideg időjárás miatt
Magyarországon. Felkai György,
a Mol kommunikációs igazgatója elmondta: a szokatlanul hideg
tavasz miatt a fogyasztás napi 60
millió köbméter, ami egy átlagos
téli napnak felel meg. Áprilisban
a fogyasztás 30-40 millió köbméter között van naponta.
EMLÉKBÉLYEG
„In memóriám Columbia 2003.
február 1." elnevezéssel a Magyar Posta Rt. a NASA-val egyeztetve bélyeget adott ki az űrsikló
katasztrófájában életüket vesztett asztronauták tiszteletére.
ÚJ NUNCIUS
II. János Pál pápa Juliusz lanusz
caorle-i címzetes érseket nevezte
ki magyarországi apostoli nunciusának, szerdán. luliusz Janusz a
rendszerváltás óta a harmadik
apostoli nuncius hazánkban.
BELÜGYMINISZTEREK
Lamperth Mónika magyar és Ioan Rus román belügyminiszter
aláírta azt az új szerződést,
amely kölcsönösen megszünteti
a két ország között a vízumkötelezettséget. A tárcavezetők megállapodtak a katasztrófák esetén
történő együttműködésről és
kölcsönös segítségnyújtásról.
BAZI NAGY ROMA LAGZI
Műsorszolgáltatási jogának félórás megvonásával sújtotta a
tv2-t a Bazi nagy roma lagzi című
műsor sugárzása miatt szerdán
az Országos Rádió és Televízió
Testület. A testület a médiatörvényben foglalt, a társadalmi
csoportok nyílt vagy burkolt
megsértésének, kirekesztésének,
faji szempont alapján való bemutatásának tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése miatt
sújtotta két napon belül, főműsoridőben végrehajtandó szankcióval a társaságot.

Zsidó szélsőségesek terrortámadása Dzsabaa faluban

Homályos csoport áll a merénylet mögött
JERUZSÁLEM, DZSABAA (MTI)

Az izraeli rádióknak küldött névtelen üzenetében egy szélsőjobboldali zsidó szervezet
vállalta az észak-ciszjordániai palesztin középiskolában elkövetett szerdai robbantást,

amelyben 29 ember megsérült, közülük négyen súlyosan. „A palesztin terrortámadásokban meggyilkolt zsidó gyerekek halálának
megtorlásaként csaptunk le az iskolára" közölte üzenetében a „Bosszú a Gyermekekért" elnevezésű szervezet. A Háárec című

tel-avivi napilap internetes kiadása úgy tudja, hogy a „homályos csoport" felelős ciszjordániai főútvonalakon palesztinok ellen korábban végrehajtott több terrortámadásért is.
A robbanás a Dzseníntől tizenkét kilométernyire fekvő Dzsabaa faluban történt.
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Együtt a város és az egyetem

Pick: vesz
vagy veszik
KOVÁCS ANDRAS

A megállapodást Ványai Éva, az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke, Botka László polgármester, Mészáros Rezső, az
SZTE rektora valamint Dobozy Attila, az SZTE orvostudományi centrumának elnöke írta alá.
Fotó: Gyenes Kálmán
Szegeden úgy határoztak, hogy
az önkormányzat és az egyetem
orvosi kara együttműködik a város egészségügyi ellátásának javítása érdekében. Szerdán erről
írtak alá szándéknyilatkozatot
a város és az egyetem vezetői.
A Szegedi Tudományegyetem és
a szegedi önkormányzat vezetői
tegnap együttműködési megállapodást kötöttek a betegellátás
feltételeinek és minőségének, valamint a város egészségügyi intézményeiben dolgozók anyagi
és erkölcsi megbecsülésének javítása érdekében.
A megállapodást Botka László
polgármester, Mészáros Rezső,
az SZTE rektora, Dobozy Attila,

az SZTE orvostudományi centrumának elnöke, valamint Ványai Éva, az önkormányzat
egészségügyi bizottságának elnöke írta alá. A ceremónián megjelent Szabó Gábor, aki augusztus
elsejétől tölti be az egyetem rektori tisztségét.
A szegedi önkormányzat és a
Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrumának szakértői közösen
vizsgálják meg és értékelik az önkormányzati és egyetemi egészségügyi intézmények közötti
munkamegosztás fejlesztésének,
területi, szervezeti és működési
integrációjának lehetőségeit és
feltételeit. Az értékelés során kitérnek a szükséges kapacitásfej-

Kisteleken csökkent a munkanélküliek

száma

Sok az állástalan
Csongrád megyében
Csongrád megyében nem mozdult meg a munkaerőpiac,
szemben az ország más térségeivel. Sőt: az ország déli megyéjének egyes városaiban a bűvös 10 százalékos küszöböt is
átlépte a munkanélküliség relatív mutatója.
A Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ legfrissebb elemzései
még csak a februári adatokat
közlik, ám ezek eredményei nem
mutatnak kedvező tendenciát. A
munkanélküliségi ráta átlagosan
9 százalék, a megye egyes területein a 10 százalékot is meghaladja. Holott a sok éves tapasztalatok szerint általában az év elején
mindig többen vannak állásban,
mint novemberben és decemberben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutolsó felmérései
is arról árulkodnak, az elmúlt év
decembere és 2003 februárja között nőtt a munkanélküliek aránya a foglalkoztatottak számához képest, az országos munkanélküliségi ráta 6,4 százalék. Ez
0,7 százalékos emelkedést jelent
az előző esztendő hasonló időszakához képest.
A számokhoz annyi kommentárt fűzött hozzá Szőke Gábor, a
Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ információs és tájékoztatási osztályvezetője, hogy minden év elején változik a számítás
rendszere, a növekedés tehát ezúttal a szakma szerint inkább

6,08%*
m«ems***
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,,technikai jellegű". Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs
baj, hiszen ezt a növekedési mértéket leszámítva is nagy tömegek
vannak állás nélkül.
A megyében a regisztrált munkanélküliek száma 2003 február
végén több mint 16 ezer fő, 5,4
százalékkal magasabb a létszám,
mint egy hónappal korábban. A
nyilvántartásban lévők száma az
egy esztendővel korábban mért
adatot is közel ezer fővel haladja
meg. A munkaügyi központ
rendszerébe belépő új munkanélküliek közül dupla annyi a pályakezdő, mint egy hónappal korábban. Az „életet" elkezdők aránya
különben az állást keresők között
jelenleg több mint 10 százalék,
ami kifejezetten magasnak számít. A regisztrált munkanélküliek száma egy hónap alatt összességében 839 fővel növekedett.
A megye városaiban az állás
nélküli, a munkaügyi központ
regisztrációjában szereplő emberek száma januárhoz képest
mindenütt emelkedett februárban, egyedül Kisteleken csökkent 31 fővel a munkanélküliek
száma. Három térségben - immáron az új számítás szerint - a
10 százalékot is meghaladja a
munkanélküliség relatív mutatója az átlagos 9-et: Hódmezővásárhelyen és Makón, valamint
Mórahalom térségében, ahol a
legmagasabb, 12 százalék.
F.K.

lesztésekre, új egyetemi tanszékek létesítésének, valamint a
párhuzamosságok ésszerűsítésének lehetőségeire.
Az egységes egészségügyi ellátórendszer előkészítésénél, kialakításánál hangsúlyos szempontként kezelik a finanszírozás
és a gazdaságos működés szempontjait, összhangban a progresszív betegellátással, valamint
az oktatási kötelezettségek által
meghatározott követelményekkel.
A szándéknyilatkozat rögzíti,
hogy az intézmények épületés orvosiműszer-rekonstrukciós
programjának kidolgozásában is
együttműködik az egyetem és város, s egyeztetik lépéseiket az

esetleges privatizációs megoldások alkalmazásában, a külső
anyagi források keresésében.
Az egyetem és az önkormányzat szándéka, hogy az integrációval olyan egységes egészségügyi
ellátó szervezetet hozzanak létre,
amely a járó- és fekvőbeteg-ellátás finanszírozását - az oktatási
és kutatási feladatoktól jól elkülönítetten - gazdaságos intézményrendszerben valósítja meg.
A város és az egyetem összehangolt működésével kezdeményező szerepet vállal Csongrád
megye és a dél-alföldi régió egészségügyi ellátásának megújításában, a fejlesztési tervek előkészítésében és összehangolásában.

A Pick Szeged Rt. hét eleji évi rendes közgyűlésén a fő tulajdonos
Arago részvényenkénti közel ötezer forintos osztalékról döntött,
azaz megszavazott magának tizennégymilliárd forintot. Tette
mindezt a bő másfél milliárdos adózott eredményből, ami azért
elég nagy bravúr. Mindenesetre tőzsdei - és volt tőzsdei - társaságtól eddig még nem látott mértékű osztalékkifizetésre alig figyelt fel a hazai pénzügyi -szakma: magáncég a Pick, azt csinál,
amit akar.
S ez így igaz is.
Tavaly, amikor az eredmény több mint kétszeresét fizették ki
osztalékban, nagyobb visszhangja volt a döntésnek, most, hogy
csaknem tízszeresét, már nem annyira érdekes. Viszik ki a pénzt
a Pickből! - fakadt ki egy régi szalámigyári pénzügyes, s erre rímel
az egyik vezető gazdasági napilap - egyébként visszafogott elemzőjének ténymegállapítása is, miszerint az Arago az idei tizennégy- és a tavalyi hárommilliárd forintos osztalékkal együtt
már nem jár messze attól az összegtől, amit az utóbbi négy esztendőben a szalámicég megszerzéséért kifizetett. Szóval, az Aragót már most lehet tanítani az egyetemeken, mint élő gazdaságtörténetet.
Amikor még a menedzsment
„hozzászólhatott" az osztalékhoz, s a Pick klasszikus tőzsdei cég volt, sok kisebb és nagyobb tulajdonossal szerte a világban, hárommilliárd körük eredményének húsz-huszonöt százalékát fizette ki osztalékként, futott is,
maradt is - fejlesztésre kellett a pénz, hogy esélye legyen Magyarország vezető húsipari cégének az európai méretre. Ez volt legalábbis a gyakorlat, még követhető elméleti háttérrel. Most, hogy
itt a nyakunkon a csatlakozás, úgy módosítják a Pick versenyképességét, hogy két esztendő alatt kivesznek belőle közel húszmilliárdot.
Az Arago ezt a rendkívüh osztalékot a cégcsoporton belüli tökeátcsoportosításként kezeli, shaa Pick növekedni, vásárolni akar,
tovább közelíteni az Európában versenyképes mérethez, tőkeemelés formájában visszajuttatják a szükséges forrásokat a szalámicégnek - ígérik.
Úgy legyen - mondjuk erre, bár a minap meghirdetett stratégiai
partnerkeresési program kapcsán mindenki inkább azt találgatja,
kinek adják el a Picket, s nem azt, mit vásárol mostanában a szalámicég.
A vesz vagy veszik azért elég nagy különbség.

K. K.

Hétfőig várhat az eva-előleg
A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó evázóknak április 14-éig, azaz hétfőig
kell befizetniük az első eva-előleget.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az első negyedévi áfával növelt bruttó árbevétel 15 százalékát kell kifizetniük az

egyszerűsített vállalkozói adó, az eva alá
tartozó betéti- vagy közkereseti társaságoknak és egyéni vállalkozóknak. A számviteli
törvény hatálya alá tartozó társaságoknak
a 2003. évre vonatkozó mérlegbeszámoló
mérlegforduló napjától számított 150. napig kell befizetniük a negyedéves evaelőleget.

Az evát az APEH 10032000-01076033
számú számlára kell utalni. A tételes adóbevallást azonban az egyszerűsített vállalkozói adót választóknak csak a jövő évi
adóbevalláskor kell benyújtani. Április
14-éig az eva mellett tb-járulék-előleget is
fizetnek azok, akik főállású egyéni vállalkozók.

A Volán döntött, elköltözteti a Mars térről a buszpályaudvart

Megy a távolsági és a helyközi járat
A Tisza Volán Rt. a szegedi Mars
térről a Bakay Nándor utca és a
Vásárhelyi Pál utca sarkára költözteti a buszpályaudvart. Ezt a
társaság részvényesei is jóváhagyták a tegnap megtartott
közgyűlésen.
Immár biztosra vehető, hogy a
Tisza Volán Rt. kiköltözik a
Mars térről, és új buszcentrumát
a társaság központjának szomszédságában építi fel Rókuson, a
Bakay Nándor utca és a Vásárhelyi Pál utca sarkán lévő, saját tulajdonú telken. Mint azt korábban megírtuk: a régi buszpályaudvar a helyi járatok decentrumaként továbbra is részt vesz
Szeged tömegközlekedésében. A
több mint 2 milliárdos beruházás előkészületeiről Szeri István
tájékoztatta tegnap a társaság
részvényeseit.
A közgyűlésen megjelentek
egyetértettek azzal, hogy a sokéves huzavona után a Tisza Volán saját telkén építsen olyan
korszerű buszpályaudvart, amely
a legszigorúbb környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági előírásoknak is megfelel, s mind az
utasok kényelmét, mind pedig az
ott dolgozók jó munkakörülményeit egyaránt biztosítja.
A vezérigazgató emlékeztetett
arra, hogy az önkormányzat döntése biztosít lehetőséget a pályaudvar költöztetésére, mivel immár nem áll fenn az a kötelezettség, hogy a Tisza Volán Rt. csak a
Mars téren építkezhet. Szeri István beszélt arról is, hogy már a

Nagy összegeket fordít a cég buszvásárlásokra, informatikai fejlesztésekre, a buszpályaudvarok korszerűsítésére.

tervpályázat kiírásának előkészítéséről is tárgyaltak a város képviselőivel, Nagy Sándor stratégiai
alpolgármesterrel és Nóvák István városi főépítésszel, akik támogatásukról biztosították a Tisza Volán Rt.-t. Kora őszre el is
dőlhet, melyik építésziroda készítheti el a kiviteli terveket, s
akár már jövő tavasszal jogerős
építési engedéllyel rendelkezhet
a Tisza Volán.
A Bakay Nándor utcai telken
3,3 hektár áll rendelkezésre. A
mintegy kétmilliárdos beruházás
költségeiből hétszázmillió forint
önrészt a Tisza Volán biztosít,

Fotó: Schmidt Andrea

700 milliót pályázatok útján kíván megszerezni a busztársaság,
míg 700 millió forintot azok a
társvállalkozók
biztosíthatnak
majd, akik a regionális buszközpont kiszolgáló létesítményeit
építik majd fel.
Ebben a buszcentrumban lesz
ugyanis bolt, posta, gyorsétterem, bankfiók, ' mozi, vagyis
minden olyan létesítmény, ami
egy XXI. századi igényeknek
megfelelő buszközpontból nem
hiányozhat - mondta el Szeri István.
•
A tegnapi rendkívüh közgyűlé

sen, amit Ábrahám László, a Tisza Volán Rt. elnöke vezetett, a
társaság idei elképzeléseit is jóváhagyták. Néhány fontosabb
szám a tervből: 7,3 milliárd forintos árbevétellel számol a cég,
a várható adózás előtti nyereség
megközelíti a 20 millió forintot.
Nagy összegeket fordít a cég
buszvásárlásokra, informatikai
fejlesztésekre, a buszpályaudvarok korszerűsítésére, mint ahogy
komoly hangsúlyt kap az európai
uniós felkészülés is - derült ki
Bősze Attiláné kontrollingigazgató szavaiból.
BÁTYI ZOLTÁN
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Szív Ernő-tárcák, novellák és elbeszélések

Felolvasás a világ dolgairól

I S
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Filmesek Makón

A szegedi
uniós gála
az MTV-n
A Tisza-partjáról az Európai
Unióba című, a Szegedi Nemzeti
Színházban a múlt héten tartott
gáláról ma este 21.30-kor összefoglalót sugároz az MTV. Ekkor
kerül adásba az az interjú is,
amelyet Vitray Tamás készített a
gála estéjén Szegeden Medgyessy
Péter miniszterelnökkel.

Lux Antal Berlinben élő magyar képzőművész kiállításával megnyílt
az európai gyermek- és ifjúság filmes műhelyek, fesztiválok első találkozója Makón. A Hagymaházban zajló ötnapos rendezvényre harminc-negyven vendég érkezett, illetve érkezik folyamatosan szerte
Európából, sőt még Dél-Koreából is. A megnyitón levetítették a makói filmesek egyik Európa-szerte díjakkal honorált dokumentumfilmjét, Balázs István Másik világ című alkotását is.
Ma délelőtt tíz órától ugyancsak fiatal filmesek alkotásait mutatják
be a Hagymaházban, majd délután kettőtől uniós szellemi párbajt
rendeznek fiataloknak. Háromkor kerekasztal-beszélgetést tartanak
a filmművészet fejlődéséről, öt órától pedig ismét filmvetítés lesz.
A fesztivál szombaton zárul; délután ötkor Jánosi György ifjúsági és
sportminiszter mond zárszót a díjkiosztó gálán.

Színigazgatónak pályázik: Beke Sándor rendező

Nem szórná, hozná a pénzt
Elsősorban menedzserigazgató lenne a Szegedi Nemzeti Színház és
Szabadtéri Játékok élén és évente legfeljebb egy darabot rendezne hangsúlyozza pályázatában a direktorjelöltek névsorában az első:
Beke Sándor, az egri színház rendezője.

Balog József és Szív Ernő. Négy órakor a lovak közé csaptak.
A világ dolgairól, egy másik városról és mindenféle tataszi döbbenetekről hallgathattak Szív Ernő-szövegeket tegnap az érdeklődők a szegcdi Impala Házban.
A lovak közé csapunk, mert elég
nagy út áll előttünk - mondta
tegnap délután négy órakor Szív
Ernő az Impala Házban, ahol a
költészet napja alkalmából rendhagyó felolvasóestet rendeztek,
amelyen hatszor ötven percben
Szív Ernő-szövegeket hallgathattak az érdeklődők a szerző és Balog József író, újságíró tolmácsolásában. Négy óra előtt pár perccel már közel félszázán vártuk,
hogy elkezdődjék az este tízig tartó Nagy Szív Ernő-est, amelyen
minden órában újabb témát vetettek fel és minden órában tíz
perc szünetet tartottak. Miután
Szív Ernő köszöntötte a vendége-

ket, felolvasta a meghívó szövegét, amelyen a dátum, a cím, a
közreműködők és a támogatók
neve mellett egy idézet is szerepelt. Ez a következőképpen hangzott: „Azt mondja, miközben
megfogja a karod, hogy neki egy
másik Szeged kellene. Egy nagyvonalú, barátságos, tágas és titokzatos Szeged kellene neki. Azt
mondja, az a másik Szeged őszinte lenne, természetes, fényes,
gondos. Egy felzaklató, kalandos,
határtalan és megbízható Szeged
kellene neki. Azt mondja, miközben elenged, hogy viszont másik
Szeged nincsen." Szív Ernő még
elmondta, ha valaki megéhezik,

Fotó: Schmidt Andrea

megszomjazik, vagy virágillatot
szeretne szippantani, nyugodtan
fáradjon a megterített, virágokkal
díszített asztalhoz.
Majd elindult a Szív-szövegfolyam - istenről, aki ellenőrt játszott a négyes villamoson, de az
utasok leleplezték; az angyalról,
akinek nem lehet tudni, hogy
százas vagy tizenkettes a lába; a
dél-dorozsmai kocsonyáról, ami
tányérmanöken
lehetne,a
mennyországról, ahol minden
futballmeccs döntetlenre végződik és a pokolról, ahol a futballmeccseken mindig mindkét csapat győz és ahol mindig tavasz
van a lányok lába között.
Az estet a szegedi önkormányzat, a Baka István Alapítvány és
a Grand Café támogatta.
SZ. C. SZ.

Európa-liget a Vértónál

- A szigorú
tagozatgazdálkodás
híve - hangsúlyozta a pályázók
kávéházi estién. Miért tartja ezt
ennyire fontosnak1
- Mert ezzel megszűnhet az intézményen belüli egymásra mutogatás. Legutóbb Egerben is egy
többtagozatú teátrumnak voltam az igazgatója, ahol a prózai
társulat mellett a nyári Agriai Játékokat is igazgattam, ezenkívül
bábszínházat is működtettünk.
Úgy tudtam úrrá lenni a káoszon, hogy szigorúan behatárolt
költségvetéssel dolgozhattak a
tagozatok, a rendelkezésre álló
pénzügyi kereteket nem léphették túl. Mindig annyi produkciót
hoztunk létre, amennyire fedezetünk volt. Az egyik tagozat nem
szipkázhatta el a forrásokat a
másiktól.
- Milyen színházat képzel el
Szegeden 1
- Nehéz röviden összefoglalni,
hiszen az egész pályázatom erről
szól. Figyelembe kell venni a helyi az adottságokat, lehetőségeket, a közönség elvárását, ízlését.
A szegedi publikum igényes,
nemcsak az fontos számára,
hogy mit láthat, hanem az is, milyen megvalósításban. A nemzeti
színházi cím rangot, kötelezettséget, a nézőért érzett felelősséget is jelent. Egyszerre szeretnék
populáris tömegszínházat és
exkluzív művészszínházat létrehozni. Szükség van szűkebb rétegnek szánt stúdió-előadásokra
éppúgy, mint operára és gyermekeknek szóló produkciókra is.
Kicsit mostohán bánt az utóbbi
időben a szegedi színház az ifjú-

Gyermek és
az egészséges
táplálkozás

Beke Sándor egyszerre populáris és exkluzív színházat szeretne.

Fotó: Miskolczi Róbert

sággal. Fontosnak tartom, hogy a
repertoár összeállításakor kikérjük a középiskolai tanárok véleményét is. Nemcsak velük, hanem az egyetemi értelmiséggel is
szoros kapcsolatot szeretnék kiépíteni.
- Elmondta, hogy a szegedi
kötődésű
Szegvári
Menyhért
lenne főrendezőként
a prózai
tagozatvezetője.
Kik alkotnák
még a csapatát 1
- A zenés tagozat PR-menedzsere Szolnoki Tibor színművész lenne, aki kiváló külföldi
kapcsolatokkal rendelkezik. Az ő
szervezésével operett-előadásokkal turnézhatna a társulat Nyu-

gat-Európában. A zenei tagozat
művészi irányítását Fehér András zeneszerzőre és rendezőre
bíznám, aki jelenleg az Operaházban a posztgraduális énekesképzést vezeti. O garanciát jelentene arra, hogy tehetséges, fiatal
énekeseket sikerül Szegedre csábítani. Juronics Tamás társulata
évadonként két balettbemutatót
tartana. Az együttes vezető táncosával, Barta Dórával folytatnám azt az együttműködést,
amit Egerben kezdtünk el. Dér
András filmrendezőt kértem fel a
stúdiószínház programjának kialakítására, aki filmes és televíziós kapcsolatait is mozgósítaná a
szegedi színház érdekében.
- Kijönne a rendelkezésre álló
másfél milliárd forintos költségvetésből1
- Pénzszerző és nem pénzszóró
direktorként ismernek a szakmában. Már kétszer sikerült
színházat a nulláról indulva működőképessé tennem. Szegeden
is meg kell vizsgálnom, mennyire racionális az intézmény gazdálkodása. Például a szabadtéri
nézőterének felállítása, lebontása és a szükséges színpadtechnika működtetése már önmagában
80 millió forintot visz el nyaranta. Ez óriási összeg ahhoz képest,
hogy összesen mennyi pénz áll
rendelkezésre a Dóm téri játékok
lebonyolítására. A szabadtéri
ezért inkább bevételcentrikus,
miközben produkcióközpontúnak kellene lennie. Terveim között szerepel például Várkonyi
Mátyás Egri csillagok című musicaljének bemutatása, valamint
nagy tömegeket vonzó, népszerű
operetteket is műsorra tűznék,
de nem két, hanem tizenkét előadásban.
HOLLÓS1 ZSOLT

Háromszáz CD
a hangoskönyvtárnak

Csütörtök délelőtt 10 órától a
szegedi Belvárosi mozi ad otthont a gyermekek egészséges
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester „elülteti" az Európa-liget tábláját.
Fotó: Karnok Csaba táplálkozásáért elnevezésű konferenciának. A Magyar DietetiIsmét fát ültettek a Szabad De- lamint az európai csatlakozás nyok tisztelete, a környezet- és kusok Országos Szövetsége és a
Nestlé Hungária Kft. rendezvémokraták Szövetsége helyi szer- népszerűsítése érdekében 2003. természetvédelem mellett.
Tegnap Nagy Sándor,
az nyére általános iskolai tanárokat
vezetének tagjai. Ez alkalom- március 15-én indította el a faülmal a szegcdi Vértó területén tetési akciót, ami az uniós nép- SZDSZ helyi szervezetének el- hívtak meg.
szavazásig, április 12-ig tart.
nöke, szegedi városfejlesztési alAz előadások a többi között a
ültettek cl tizenöt platánt.
A párt helyi szervezetei az or- polgármester és szabad demok- gyermekek egészséges táplálkoszág 48 településén 1848 fa tele- rata képviselők tizenöt platánt zásának irányelveivel, a fogyaszMUNKATÁRSUNKTÓL
pítésével Európa-ligeteket hoz- ültettek el a Vértó területén. Az tott élelmiszerek, vitaminok, ásA Szabad Demokraták Szövetsé- nak létre. Az SZDSZ ezzel fejezi Európa-liget fából és fémből ké- ványi anyagok helyes arányaival
ge az 1848-as forradalom és sza- ki elkötelezettségét az európai szült tábláját egyelőre csak jelké- foglalkoznak. Szó lesz a közétkeztetésről is.
badságharc 155. évfordulója, va- értékek, a nemzeti hagyomá- pesen helyezték el.

Költőtalálkozó

Boxeralsót és sörösüveget is lopott a sándorfalvi férfi

Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület, a Rákóczi Szövetség szegedi
tagozata, a TEMI Bibliotéka és
nemzetiségi Könyvtár, a Szegedi
Ifjúsági Ház Kht. és a Közéleti
Kávéház
Alapítvány
április
11-én az ifjúsági házban (Szeged, Felső Tisza-part 2.) 18 órától II. Rákóczi Ferenc emléke
tiszteletére megrendezi a nyolcadik Kárpát-medencei költőtalálkozót.

Megrögzött, több hónapja körözött tolvajt fogtak
a szegedi rendőrök. A férfi alsóneműt, zoknit, de
még üres sörösüveget is lopott.

A rádió és a Somogyi-könyvtár vezetői: Vass Imre programigazgató, Tóthné Egri Éva ügyvezető, Molnár Mária, a Somogyi-könyvtár fiókhálózati osztályvezetője és Szőkefalvi-Nagy Erzsébet igaz-

Őrizetben az albérletek réme
A 24 éves P. Istvánt lopás miatt több hónapja körözte a rendőrség. A sándorfalvi fiatalember egy
szegedi sörözőben dolgozott, ahol a játékgépet feltörve 50 ezer, majd a kasszából 80 ezer forintot, és
több üveg márkás italt, cigarettát lopott el, amivel
összesen mintegy 240 ezer forint kárt okozott.
P Istvánt azzal is gyanúsítja a rendőrség, hogy az elmúlt hónapokban négy szegedi albérletéből vitt ma-

gató.

gával különböző dolgokat. A fiatalember nem volt válogatós, hiszen lopott gáztűzhelyet, konyhai felszereléseket, CD-ket, disemant, de előfordult, hogy magával vitte albérlőtársának boxeralsóját, zokniját, pszichológiai témájú szakkönyvét, sőt: lenyúlta az üres
sörösüvegeket is. A bérleményekből eltulajdonított
tárgyak értéke mintegy 900 ezer forint.
A sándorfalvi férfi még betért egy Szeged Belvárosában lévő üzletbe is, ahonnan műszaki cikkeket
vitt magával. A 24 éves megrögzött tolvajt a rendőrség őrizetbe vette.
A. T. J.

Adj egy emberibb hangot! címmel januárban indított hanganyaggyűjtő akciót vakok és
gyengén látók támogatására Beke Tamás, a szegedi egyetem
kommunikációs vezetője. A jótékonysági akció első rendezvényén Huzella Péter adott gitárkoncertet a Royal Szállóban. A
hangversenyen egy-egy lemez,
kazetta vagy CD volt a belépő. A
koncerten összegyűlt mintegy

Fotó: Karnok Csaba

nyolcvan hanghordozót átadták
a hangoskönyvtárnak.
Tegnap
306
könnyűzenei
CD-t, köztük Picasso Branch,
Kimnowak, Flipper Öcsi, Tátrai
Tibor, Eleven Hold, Fresh, Dupla
Kávé és Balázs Pali lemezét ajándékozta a Rádió 88 a hangoskönyvtárnak.
Szőkefalvi-Nagy
Erzsébet, a Somogyi-könyvtár
igazgatója megköszönte a rádió
és Beke Tamás segítségét.
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Nem voltak Móron
Bodó fegyverei
Folytatás az 1. oldalról

- Érthetetlen. Nem tudom,
honnan veszik, amiket írtak.
Magyarországon nincs olyan
rendőr, aki ilyet ki merne jelenteni, hacsak nem akarja elveszteni az állását. Ez tárgyi tévedés és szenzációhajhászás kommentálta a Blikkben megjelenteket Szegedi Zsolt alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság felderítő osztályának vezetője.
A rendőrtiszt szerint a „hír"
azért is érthetetlen, mert a szakértők még nem végezték el a
vizsgálatokat, egyelőre tehát azt
sem lehet tudni, hogy a Bodónál
lefoglalt lőfegyvereket, a Browningot, a FÉG ACP 45-ös pisztolyt, a Kalasnyikovot, valamint
az egykori munkásőrség által
rendszeresített M76-os gépkarabélyt használták-e bármilyen
bűncselekménynél.
Ez utóbbi egyébként valóban
hasonlít a lap által írt Dragunovhoz, de mint az osztályveze-

tő hangsúlyozta, nem az, és
ilyen fegyvert nem találtak Bodónál.
A Blikk mintegy mellékesen
megemlíti azt is, hogy Drugan o w a l gyilkolták meg a szerb
kormányfőt, Zorán Gyingyicset. - A Gyingyics-gyilkosságot belekeverni ebbe az ügybe
nevetséges. A szerb belügyi
szervek már megtalálták a gyilkos fegyvert - mondta Szegedi
Zsolt.
A rendőrtiszt egyébként kizárta, hogy a móri mészárlással gyanúsított K. Ede, vagy H. Zsolt
egyik társa vezette volna a rendőröket a szegedi vállalkozóhoz, a
korábbi olimpikonhoz, Bodó Antalhoz.
- Még a nyomozás elején vagyunk. Természetesen nem lehet
kizárni, hogy a vállalkozónál talált fegyverekkel követtek el bűncselekményt. Ezt azonban addig
nem lehet állítani, míg a szakértői vélemények nem készülnek
el - hangsúlyozta az alezredes.
A. T. J.

Pászti Ágnes maradhat tanácsnok és ügyvéd

Az összeférhetetlenség
nem állapítható meg
Pászti Ágnes, a szegedi önkormányzat tanácsnoka továbbra is
dolgozhat ügyvédként. Erről a helyi kamara elnöksége hozott
határozatot, amely elutasította az összeférhetetlenségi bizottság
javaslatát.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Ügyvédi Kamara összeférhetetlenségi bizottságánál kezdeményezték, hogy Pászti Ágnesnek a szegedi önkormányzatnál betöltött tanácsnoki tisztsége miatt függesszék fel ügyvédi tevékenységét.
A beadvány szerzője arra hivatkozott, hogy ügyvéd nem lehet egyúttal
köztisztviselő.
A bizottság nem tudott határozott állást foglalni, végül a kezdeményezést szavazategyenlőség mellett azzal a javaslattal továbbította a
kamara elnökségéhez, hogy függesszék fel Pászti Ágnes ügyvédi tevékenységét.
A Szegedi Ügyvédi Kamara a napokban körlevélben értesítette tagjait, hogy az elnökség „élénk vita után úgy határozott, hogy az önkormányzati tanácsnoki tisztség nem összeférhetetlen az ügyvédi hivatással", ezért elutasította a javaslatot.
Pászti Ágnes nem akart az ügy részleteiről nyilatkozni, annyit
azonban elmondott, az elnökség határozata arra is kitért, hogy az
összeférhetetlenségi bizottságnak el kellett volna utasítani a kezdeményezést, ugyanis ő nem köztisztviselő, képviselősége pedig nem
összeférhetetlen az ügyvédi munkával.
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Szabályozzák, hogy mikor, mit és milyen hangerővel lehet csinálni

Ha vendégcsalogató a „zaj"
Legyen szó bármilyen kellemes
szalonzenéről, aki az otthonában pihenésre vágyik, nehezen
tolerálja az utcáról bezúduló
művészetet. A lakók szerint a
városvezetés dolga volna, hogy
határozott lépéseket tegyen a
nyugalom érdekében.
- Szegednek van egy úgynevezett
zajrendelete, amely szabályozza
mikor, mit és milyen hangerőn
lehet csinálni, s mindezen tevékenységet engedélyhez köti - tájékoztat Nyégyökrű Dezső a városi közterület-felügyelet vezetője. A szakember elmondja, volt
példa arra, hogy nagyobb szabadtéri rendezvényeken, a bevásárlóközpontok parkolóiban a program zaja túllépte a megengedett
határértéket, ám a belvárosi vendéglátóhelyek eseményei még
„decibelhatáron innen", azaz
jogszabályba nem ütközően döngetik a Dugonics, Széchenyi,
Klauzál téri paloták falait.
Hadfi János, a Virág cukrászda
jogi képviselője úgy véli, a centrum pezsgéséhez hozzátartoznak a zenés programok, s, ha
megkapják az engedélyeket, a Virág szervezésében az idén is lesz
divatbemutató, s délutánonkénti
szalonzene a teraszon. Az ügyvéd hangsúlyozza, sem az ott
élők érdekeit, sem a városi rendeleteket nem szándékoznak
megsérteni, így következetesen
betartják a szabályokat, ám turistát csalogatni, könnyű belvárosi programot nyújtani rendezvények nélkül szinte lehetetlen.
Hogy hány lakást is érint a Virág zaja, arról az IKV Rt. adott tájékoztatást: 18 otthon ablakai

A szegedi Belvárosban lakók nem egyformán tolerálják a „zajjal" járó rendezvényeket. Van, aki
elfogadja, és olyan is van, aki emiatt hagyta el Klauzál téri lakását.
Fotó: Gyenes Kálmán
néznek Szeged talán legszebb terére, s ezen lakások egy részének
jelenleg nincs bérlője. Dr. Rudas
László pár esztendeje hagyta el a
Klauzál téri lakását és költözött
nyugalmasabb
helyre.
Mint
mondja, bár gyermekkorától a
Belvárosban élt, mégis megvált a
zenés, nyáron is zárt ablakú börtönné változtatott, egykoron jóval csendesebb otthonától. A neves orvos professzor szerint a
magánélet nyugalma, a pihenéshez való jog mindenkit megillet,
így nem érti, miként szabad ösz-

szemosódnia a lakó- és szórakoztató zónáknak.
A belvárosiak szerint az állandó, hangos forgatag miatt csökkenhet a lakásuk értéke. Bozsó
Miklós, a Limit Vagyonértékelő
Kft. ügyvezetője mind a bérlők,
mind a tulajdonosok megnyugtatására elmondja: nemigen
akad a világon olyan belvárosi lakás, amelynek az értéke lefelé
mozdulna. A szakértő a lanyha
forgalmat nem a zajnak, inkább
a bérleti jogok piacára jellemző
általános pangásnak tulajdonít-

M Á S H O L JOBBAN BÍRJAK A H A N G E R Ő T ?
A belvárosi programok másutt, másokat is zavarnak. Sopron védett, patinás városközpontjában
rendszeresen csak a Főtéren zajlanak hangos, zenés események - tudtuk meg Németh Évától, a
soproni városháza sajtóreferensétől, aki azt is elárulta, a lakossági bejelentések tavasztól őszig folyamatosak. Pécsett sincs ez másként - ez derül ki
Párizs György sajtóreferens által elmondottakból.
A szegedihez hasonlóan mediterrán hangulatúnak nevezett déli városban némasági tilalom a
belvárosban sincs, ám a decibelhatárt átlépőkre
büntetés vár. Van olyan pécsi belvárosi vendéglá-

tós, aki a ház lakóinak előre bejelenti a nyári zenés
programokat, a teraszbulikat, s időnként vendégül látja a lakókat. Ettől ugyan nem lesz csend, de
mégis elviselhetőbb egymás közelsége.
Budapest egyik legforgalmasabb és legszebb terén, a Vörösmarty téren a szabadtéri rendezvények vagy a Gerbaud cukrászda programjai járnak némi - ugyan jellemzően minőséginek nevezhető -zajjal, ám a lakók java részét kárpótolja
az, hogy az ország legjobb helyén élnek vagy éppen irodáknak kiadott otthonuk értéke akár évi
15-20 százalékkal is növekedhet.

Szegeden a szülők és az óvónők meg akarják menteni óvodáikat

Vannak, akik még hisznek a csodában
A szegedi Hóbiárt basa és a Hajnóczy utcai óvodába járó gyermekek szülei és az óvónők egyaránt etikátlannak tartják, hogy
a beiratkozás előtt néhány héttel közölték velük: az átszervezés érintheti óvodájukat.
Azért sem értik, mert az intézmények százszázalékos kihasználtsággal működnek, jelentősebb felújításra egyik épület sem szorul.
A szegedi önkormányzat költségvetésében olyan mértékű a hiány, hogy a város óvodai rendszerét jelenlegi állapotában lehetetlenség finanszírozni - jelentette
ki Tóth Károly szocialista képviselő tegnap a Hajnóczy utcában
tartott érdekegyeztető tárgyaláson. Az oktatási bizottság felmérése szerint az 1999-2000-es
tanév óta hatszázzal kevesebb az
óvodás korú gyermek a városban.
Ezek azok az okok, amely szerint
úgy döntött a közgyűlés, hogy
több óvodában is átszervezést
hajt végre. Ez a Hóbiárt basa és a
Hajnóczy utcai intézményt is
érinti.
- Nyílt napot tartottunk,
amely azt bizonyítja, hogy mi továbbra is rendesen és felelősségteljesen végezzünk a munkánkat, ettől az esetleges bezárás híre sem tántorít el minket mondta lapunknak
Huszkáné
Pék Erzsébet, a Hóbiárt basa ut-

kozás és sok szülő nem tudja,
mit tegyen.
A másik veszélyben lévő óvodában, a Hajnóczy utcaiban 84
gyermek jár, róluk 8 óvónő gondoskodik. - Az 1948-ban alakult intézmény városi, sőt országos hírnévnek is örvend - tájékoztatta lapunkat a tagóvoda-vezető,
Szeri
Istvánná.
Ugyanis a városban itt alakult
meg elsőként az óvónők klubja,
később pedig innen indult a
Csongrád Megyei Óvodapedagógiai Egyesület is.
Mind a Hajnóczy, mind a Hóbiárt basa utcai óvónők, illetve a
szülők etikátlannak tartják, hogy
közvetlenül az április 10-i, 11-i
beiratkozás előtt tudatják velük
az esetleges átszervezést.
A Hajnóczy utcai ovit is segíti
egy alapítvány. Elnöke, Halmosné Dányi Piroska azt kérte a szülők nevében az önkormányzattól, hogy készítsenek szakértői
véleményt mind a Hajnóczy,
A szülők levélben kérik a Hajnóczy utcai óvodaépület állagának felmérését.
Fotó: Schmidt Andrea mind a Rigó utcai ovi épületéről
és ez után döntsenek. Ugyanis a
cai tagóvoda vezetője. Náluk hat újításra. Arra is hajlandóak, összeszokott közösség, hiszen tervek szerint a Rigó utcai intézcsoportban 112 gyermekkel fog- hogy összeadják a javitás költsé- mi egy család vagyunk - mondta. ménybe kerülnének át gyermelalkozik a 12 óvónő és a 6 dajka.
gét, így az önkormányzatnak
- Hiszünk a csodában és abban keik. A szülők által aláírt levelet
bízunk, hogy megmarad az óvo- tegnap az elnök fel is olvasta
A szülők és az 1996-ban alapí- nem lenne kiadása.
tott Kópé Alapítvány mindent
Mészárosáé Dobó Klárának da - vette át a szót Sztojánné azon az érdekegyeztető tárgyalámegtesz, hogy támogassa az ovit. még az édesapja is a több mint Csont Rozáha. Lele Brigittának son, amelyen részt vett Kardos
A szülők elsőként azt szeretnék hetvenesztendős oviba járt. - Két két nagyobbik gyereke itt ovis, János, az oktatási iroda vezetője,
elérni, hogy felmérjék az épület nagyobbik fiam itt ovis és a legki- jövőre jönne a legkisebb. Szerin- valamint Tóth Károly önkorállagát és pontosan megmond- sebb is jönne. Mindent megte- te a bizonytalanság a legrosz- mányzati képviselő is.
ják, mi és mennyiért szorul fel- szünk, hogy megmaradjon ez az szabb, hiszen most van a beiratK.T.

ja. A frissen felújított palotákban
kelendőbbek az otthonok, míg a
renoválásra váró lakásokban bizonytalanra, jelzáloggal, kölcsönnel terhelhetetlen bérleti
jogra nem költenek szívesen az
emberek. - Hacsak nincsenek
tisztában a Belváros minden előnyével és hátrányával - mondja
Bullázs Gábor, aki csaknem
negyven esztendeje él Szeged szívében, s két évtizede éppen a Kis
Virág cukrászda felett. Véleménye szerint vérmérséklet kérdése, ki, hogyan viseli a nyüzsgést.
- Nem állítom, hogy régebben
nem volt és most sincs zenebona, ám a belvárosi lét ezzel jár mondja, s hozzáfűzi, nagyobb
gondot inkább a saját autójának
leparkolása, a rendszeres kapualjba vizelés, a szemetelés, a téli
hóeltakarítás hiánya jelent. Bullázs Gábor úgy véli, ha már a városvezetés nem tesz határozott
lépéseket, az ott lakóknak, a
szomszédoknak, az üzletet üzemeltetőknek kellene konszenzusos megoldást találniuk, példamutató, belvárosi, s talán előrenézve európai módon.
O. K.K.

Tízéves
a CD Jogtár
Jubileumi rendezvénysorozatának első konferenciáját tartotta
meg tegnap Szegeden, a Tisza
Szállóban a CD Jogtár kiadója, a
KJK-Kerszöv Kft.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jogtárat használó köztisztviselők, közalkalmazottak, jogászok,
ügyvédek vettek részt tegnap
azon a szegedi konferencián,
amelyet a CD Jogtár tízéves születésnapja alkalmából rendezett
a kiadó KJK-Kerszöv Kft.
Mint ahogy azt Zödi Zsolt kiadóigazgatótól megtudtuk, a jogtárat 1993-ban maroknyi csapat
hozta létre, jogászok és programozók. 1998-ig csak egy „terméket"
forgalmaztak, ezt követően azonban megérett a piac a szakosodásra. Azóta jelennek meg különböző
szakadatbázisok, adó- és tb-jogszabálygyűjtemények, közigazgatási, munkajogi válogatások.
Az előfizetőknek havonta küldött CD-k mellé 2000 óta létezik
a naponta letölthető online jogtár, amelyben a Magyar Közlöny
megjelenésétől számított egy-két
napon belül megtalálhatók a frissen megjelent jogszabályok. Arra
a kérdésre, vajon képesek a védekezni a másolás ellen, az igazgató azt válaszolta, bántja őket a
sokszorosítás, de nem tesznek
lépéseket. A másolásvédelemmel
való ellátás ugyanis meghosszabbítja a CD-k gyártását.
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Lukács János, Gregor József, Darvasi László, Benedek György, Popey, Berta Árpád, Frank Sándor és Tékulics Péter.
Úgy tűnik, a Csongrád megyeiek többsége támogatja hazánk
EU-csatlakozását. Az általunk
megkérdezettek közül szinte
mindenki azt mondta, elmegy
szavazni, és igennel voksol. Néhányan azonban aggályaikról is
beszéltek.
Lukács János rendőr dandártábornok, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője,
Szeged: - A családommal megyek szavazni szombaton. Mindig itt éltünk Európa szívében,
de most végre csatlakozhatunk
az egyesült Európához.
Gregor József operaénekes,
Szeged: - Elmegyek, és határozott igennel szavazok a hét végén. Ezer évben egyszer adatik
olyan lehetőség, hogy egy nemzet fordítson a saját sorsán, s ez a
szombat erről szól. Jó lenne, ha
végre tudatosulna: a csatlakozásnak semmi köze a nemzeti identitástudathoz,
a „magyarságunk" elvesztéséhez.
Darvasi László, író, újságíró,
Szeged: - Mindenképpen voksolok a hét végén, annál is inkább,

A többség a csatlakozás mellett
mert most, a korábbi szavazásokhoz mérten sokkal erősebben
érzem, ott a helyem. Az uniós
csatlakozás után másabb, s talán
hamarosan jobb lehet az életünk. A gyerekeinknek tartozunk azzal, hogy élünk a ma lehetőségeivel.
Dr. Benedek György agykutató, egyetemi tanár, Szeged: - Magyarországnak
természetesen
uniós tagállamnak kell lennie.
Csak így jutunk előre. Bár nem
rajongok a szavazásokért úgy általában, most föltétlenül elmegyek és igennel szavazok.
Popey, a Big Brother 1. játékosa (Szeged): - Nem nagyon foglalkoztat ez a kérdés, ugyanis
biztos vagyok benne, hogy belépünk az unióba. Ez most az ország fejlődésének kulcsa, ezért
természetesen én is elmegyek és
igennel fogok szavazni.
Berta Árpád, Szegedi Tudományegyetem, bölcsészkari dékán: - Elmegyek szavazni szom-

baton és igent fogok mondani a
csatlakozásra. Bízom benne,
hogy a lakosság többsége is hasonlóképpen fog cselekedni. Bár
a szombati nap egy kissé szokatlan, de a meghosszabbított szavazási időnek köszönhetően szerintem sokan fognak az urnához
járulni.
Frank Sándor étteremtulajdonos és mesterszakács, Szeged: Természetesen elmegyek a népszavazásra, és támogatom a csatlakozást. Véleményem szerint nagy
szükség van arra, hogy hazánk az
unió tagja legyen. Ennek előnyeit
sajnos mi már nem nagyon, hanem utódaink élvezik majd.
lékulics Péter professzor,
gyermekkórház igazgató, Szeged:
- Az utóbbi hetekben a korábbiaknál lényegesen több információt kaptunk az Európai Unióról,
de úgy tapasztaltam, hogy főleg a
csatlakozás pozitívumait igyekeztek bemutatni nekünk, s igen
keveset foglalkoztak a bennün-

ket érintő negatívumokkal. Magam sem vagyok száz százalékig
meggyőződve arról, hogy jó lesz
nekünk a csatlakozás, de inkább
erre hajlok. Szombaton igennel
fogok szavazni a belépésre.
Ványai Éva, önkormányzati
képviselő, az egészségügyi bizottság elnöke, Szeged: - Nagy bajnak tartom, hogy a média szinte
egyáltalán nem foglalkozott a
nemmel szavazás következményeivel. Nevezetesen azzal a hátránnyal, ami akkor éri hazánkat,
ha a többség nemmel voksol. Ha
nem csatlakozunk az unióhoz,
akkor kiesünk az európai vérkeringésből, s elvesztjük eddig
megszerzett pozícióinkat
is.
Nincs más utunk csak a csatlakozás. Szombaton erre szavazok.
Fábián György gimnáziumi
igazgató, Csongrád: - Feltétlenül
elmegyek szavazni, a voksom:
igen. Mivel úgy érzem, Magyarország felemelkedésének alapvető záloga a belépés.

Kovács Lászlóné, a művelődési központ igazgatója, Csongrád:
- Föl sem merült bennem a gondolat, hogy 12-én, szombaton ne
vegyek részt a referendumon.
Igennel szavazok, mert úgy látom, nincs más út, mely az ország felemelkedéséhez vezetne.
Havasi Katalin gyermekorvos,
Hódmezővásárhely: - Elmegyek
szavazni. Az ország most választhat, hogy az elmaradott térségekhez, így például Romániához, Bulgáriához és Albániához
akar tartozni, vagy a társadalmilag és gazdaságilag is fejlett nyugat-európai demokráciákhoz.
Kovács László, a MIÉP megyei
elnöke, Hódmezővásárhely: Nemmel szavazok az uniós csatlakozásra, ahogy minden MIÉP-tag teszi, hiszen a rendelkezésemre szolgáló információk alapján úgy látom, hogy az eddig
megkötött, ránk vonatkozó társulási szerződések még a most
csatlakozni kívánó tíz ország kö-

zött is a három legrosszabb egyike.
Tbrma Ottó könyvtáros, Makó: - Támogatom a csatlakozást
és elmegyek szavazni, mert ez
egyfajta kiállás amellett, amit én
helyesnek tartok. Azért is fontos,
hogy leadjam a voksomat, mert
sokaktól hallom, otthon maradnak, hisz olyan magas a támogatottság, hogy az ő szavazatuk
nélkül is meglesz az igen. így viszont félő, hogy a valós aránynál
több lesz a nem szavazat.
Brezovai Sándor karateedző,
Szentes: - Természetesen elmegyek szavazni szombaton. Igent
mondok, mert úgy gondolom,
hogy a fiatalok, az idősek számára egyaránt sokkal jobb lesz és
nagyobb lehetőségeket jelent, ha
belépünk az unióba.
Burai
Lászlóné
tanítónő,
Szentes: - Bár közel állok a nyugdíjkorhatárhoz, fontosnak tartom a csatlakozást, ezért a férjemmel igennel fogunk szavazni.
Biztosan így tesz majd a lányom
és a fiam is, hiszen az unió elsősorban az utánunk jövő nemzedék számára fontos.

Ványai Éva , Fábián György, Kovács Lászlóné, Havasi Katalin, Kovács László, Tbrma Ottó, Brezovai Sándor és Burai Lászlóné.

A demokráciát gyakorolták
a vásárhelyi diákok
A demokráciát gyakorolták a vásárhelyi diákönkormányzat tagjai
azon a véleménynyilvánító uniós szavazáson, amelyet a 14-18 év
közti korosztálynak tartottak tegnap.
Sötétkék plakátok, kis papírtáblák
jelezték az utat, merre kell menniük az uniós csatlakozással kapcsolatban voksolni akaró diákoknak. Tegnap délután ugyanis véleménynyilvánító szavazást tartottak a 14-18 év közti vásárhelyi fiataloknak a város több pontján, így
az Ifjúsági Parkban is.
- Szeretném, ha Magyarország
felzárkózna Európához! - osztja
meg részvételének okát azonnal
a tizenhat esztendős
Antal
György, aki már régóta szeretett
volna részt venni ilyen fontos
döntésben. Bár a voks a csatlakozás szempontjából most még
nem számít, mégis is úgy érezte,
itt a helye a véleménynyilvánítá-

son. S bár a szülei még nem határoztak, melyik oldalra tegyék az
ikszét szombaton, ő már biztosan tudja, hol van hazánk helye.
A mostani gyerekek és tinédzserek számára különösen fontos, hogyan alakul hazánk sorsa, így, bár a döntésben nem
kérdezik meg őket, azért a véleményük nagyon fontos - mondja Kovács Nóra, a városi gyermek- és ifjúsági önkormányzat
egyik alpolgármestere, miért
rendezték meg ezt a szavazást nemcsak Vásárhelyen, de Sándorfalván és Orosházán is. A
lány ugyan már elmúlt tizennyolc éves, így holnapután élesben adja majd le voksát, a szer-

vezésből jócskán kivette a részét. Mint ahogy tette azt a kilencedikes Páli Rita is, aki szerint ez az alkalom remek lehetőség a demokrácia gyakorlására.
Szerinte nem az a legfontosabb,
a diákok véleménye alapján
merre billen majd a mérleg, sokkal inkább a részvétel számít, s
az, hogy minél többen mondják
el véleményüket.
A szervezők délután kettőtől
hatig várták a szavazókat, mindenkinek elmondták, hogyan
kell érvényesen ikszelni, mi a teendő a borítékkal és így tovább.
Pont úgy, mint élesben.
(Mivel a szavazatokat ma öszszesítik, a helyi és regionális végeredményről a kampánycsend
miatt csak az „igazi" választás
után tudunk beszámolni.)
SZ.A.K.

Április 12-én a magyar történelemben először ügydöntő népszavazás

Mindnyájunknak el kell menni!
Magyarország előtt végérvényesen megnyílhatnak az Európai Unió kapui. Át akarunk-e lépni a
küszöbön? Lényegében erről szavazunk április
12-én, nem egyszerű véleménynyilvánító, hanem
ügydöntő népszavazáson.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Tisztelt Ház úgy módosította az alkotmányt,
hogy 2003. április 12-én ügydöntő, országos népszavazás során kéri ki a kormány az állampolgárok
véleményét csatlakozási szándékunkról.
Az országos, ügydöntő népszavazás kérdésére,
vagyis hogy „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?" adott
többségi válasz kötelező döntést jelent a törvényhozás, a kormány számára. így a magyar történelemben most először valóban az egész nép dönthet
a sorsát meghatározó kérdésben. Most nemcsak
résztvevője, hanem alakítója is lehet sorsának egy
konkrét ügyben.

Arról is törvény rendelkezik, hogy a 2003. április
12-i ügydöntő, országos népszavazás 4 milliárdos
költségét a Belügyminisztérium költségvetésében
már szerepeltessék. Ez az összeg ugyanis a sikeres
munkához szükséges kiadásokra fedezetet nyújt.
A korábbi voksolások gyakorlatától eltér, hogy az
uniós népszavazás szombaton lesz, illetve a szavazóhelyiségek 21 óráig tartanak nyitva - hangsúlyozta Bobvos Pálné, a területi választási iroda jogi
helyettese. Ezt leszámítva, a népszavazás körülményei és helyszínei megegyeznek az országgyűlési
választásokon szokásosokkal. A népszavazási
kampánycsend április 11-én 0 órától április 12-én
21 óráig tart.
A referendum csak akkor nyilvánítható eredményesnek, ha. azon az ország választásra jogosult
polgárainak legalább 25 százaléka, azaz mintegy 2
millió szavazó azonos választ ad. A voksolás eredményétől függően a csatlakozási okmányt április
16-án, Athénban ünnepélyes keretek között írják
alá.

História Makó
első szavazóinak
Makó első szavazóit szólította meg Bánfi Margit jegyző, az
önkormányzat választási irodájának vezetője tegnap délelőtt. A
Hagymaház nagytermében szervezett rendezvényen több mint
száz fiatal jelent meg, hogy meghallgassa: milyen lehetőségei és
kötelességei vannak a választópolgároknak.

Ez a voks nem számít a valódi döntésben, de a demokrácia gyakorlására mindenképp jó.

A jegyző a választásokkal kapcsolatos általános ismereteket követően
a voksolások történetét ismertette, kiemelte a történeti jelentőségű,
192l-es soproni népszavazást, amelynek során a város környéke úgy
döntött: Ausztria helyett Magyarországhoz tartozik. A jegyző bemutatta még a 1989-es „négyigenes", a 1990-es köztársasági-elnökválasztással kapcsolatos, valamint a 1997-es, NATO-belépéssel kapcsolatos népszavazást.
Bánfi Margit összefoglalta az érvényes szavazás kritériumait, valamint a voksok megszámlálásának körülményeit. Az előadás után egy
csaknem húszperces, a választások magyarországi históriáját összefoglaló videofilm-vetítést tekinthettek meg az ifjak. A rendezvény
után a jelenlévők többsége úgy vélte: igennel szavaz szombaton.
- Érdekes volt az előadás, sok hasznos ismeretet tanulhattunk —
fogalmazott az előadást végighallgató Kúsz Péter. - Szerintem nagyon
fontos, hogy minden fiatal elmenjen szombaton szavazni.
Fotó: Tésik Attila
I. sz.

Az EU-tükör
melléklet
a Külügyminisztérium
támogatásával
készül;
szerkeszti:
Újszászi
Ilona
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A menedzsment, a professzori kar és az élre törő egyetem

Az egyetem új rektora párbeszédre készül
A mostanáig megteremtett stabil alapokon tervez
megfontolt és körültekintő változtatásokat, egyszersmind növekvő sebességű fejlesztéseket a
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) április 7-én
megválasztott rektora, Szabó Gábor egyetemi
tanár. Mindezt egy felkészült menedzsment irányításával, de az egyetem valamennyi polgárának
alkotó közreműködésével képzeli el.
- Sok új barátja lett az elmúlt két napban 1
- Úgysem hinne nekem, ha azt mondanám, hogy
nem. De kérem, higgye el, ezután sem áll szándékomban, hogy ilyesféle alapon osztályozzam az
embereket. Nincsenek előítéleteim és remélem,
nem is lesznek. Mindazonáltal ismerem a barátaimat - őket nekem kell majd felhívnom a hírrel.
- Már tárgyalt Botka László szegedi polgármesterrel.
- A rektorválasztás után felhívott a Parlamentből, gratulált és megbeszéltünk egy találkozót.
Nem sokat udvariaskodtunk, inkább az egyetem és
a város közös dolgairól beszéltünk, elsősorban ingatlanügyekről, jövőbeli fejlesztésekről.
- A választás előtt saját bevallása szerint 117
megbeszélést folytatott; voltak a partnerei között
politikusoki
- Nem. A későbbiekben is szeretném megőrizni
az egyetem függetlenségét a politikától.
- Szembesült már azzal a véleménnyel, hogy az
egyetemi professzorok nincsenek oda a gyönyörűségtől, amiért az egyik főiskolai karról került
az új rektori
- Került? Megválasztottak. Biztos vagyok abban,
hogy a választók és sokan mások elolvasták a pályázatomat. De nem teszek úgy, mintha nem érteném a kérdést, ezért elmondom, hogy engem
1999-ben az előző köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezett ki. A József Attila Tudományegyetemre. Mielőtt a miniszter kiírta a rektori pályázatot, kérte az egyetem dékáni tanácsának véleményét. A testület több sarkalatos pontot fogalmazott
meg az integrációval kapcsolatban, de a főiskolai
karokon dolgozó professzorok jövendő rektori pályázataival kapcsolatban nem volt polémia. A tudományegyetem főállású egyetemi tanárai pályázhatnak - ez volt és maradt a kiírásban. A pályázatokat a minisztérium minősítette és úgy találta, hogy
mind a hét megfelelt a kiírásban foglalt követelményeknek. A kérdés pedig az volt, ki lesz a megfelelő
vezető a karoknak és az egyetem egészének. Mérlegelték ezután a jelöltek személyes kvalitásait, amelyeket a programok és az eddigi, szakmai és vezetői
teljesítmények alapján lehetett számba venni. Végül az egyetemi tanács tagjai meghozták döntésüket.
- Hogyan tervezi az együttműködést a profeszszori karral 1

ezer hallgató koncentrált támogatására szükség
lesz, és ezt komolyan gondolom. Ha patetikusan
hangzik, akkor is kimondom: fontos, hogy az egyetem minden munkatársának, a portástól az akadémikusig, az elsőévestől a doktorandusz hallgatóig,
ezért a tudásközpontért dobogjon a szíve. Fontos,
hogy az egyetem valamennyi polgára részt vegyen
az alkotó folyamatban, és hogy ez rangot, méltóságot jelentsen. Ennek külső megjelenítésére is törekedni fogunk, erősíteni igyekszünk a sokszínű intézmény egységét.
- Az elődintézményekben,
a nagy hagyományú
egyetemeken szokatlan, hogy a rektor menedzser. Mit jelent az SZTE
menedzserszemléletű
irányítása 1
- Az akadémiai menedzsment tagja lesz a négy
funkcionáhs rektorhelyettes, az orvos- és gyógyszerésztudományi, az agrártudományi centrum elnökei és a karok vezetői. A gazdasági-műszaki főigazgató és az egyetemi főtitkár alkotja a gazdasági és
igazgatási menedzsmentet. Ennek a csapatnak a
döntések előkészítésében megfelelő stratégiai testületek, igazgatóságok segítenek. Beszéltem már a
professzori fórumról; mellette működik az a Társadalmi Tanács, amely a gazdasági élet meghatározó
személyiségeiből áll. Ők a gyakorlatias szemléletet
képviselik. Terveim szerint a jövőben markánsabban lesznek jelen az egyetemi közéletben. A döntéshozók az akadémiai menedzsment tagjai, akiknek szárnyaló elképzeléseit a gazdasági menedzsment által képviselt financiális szigor fékezi. Viszont az elhatározott elképzeléseket ez utóbbiak
kötelesek végigvinni, levezényelni. Ez azt is jelenti,
hogy nem kell majd a professzoroknak időrabló
dolgokkal foglalkozni.
- Most az ország legjobb négy egyeteme között
emlegetik a szegedit. Három év múlva 1
- Azt kérdezi, szerintem hányadik lesz ebben a
rangos sorban? Versenyző vagyok, nemcsak amikor
sportolok, hanem akkor is, amikor a munkámat
végzem. Megszoktam, hogy a mércét mindig magasra kell állítani. Bízom benne, hogy a minőségi
mérce szerint Magyarországon az első lesz a szegedi egyetem - és mint tudja, a kampánynak vége
van, ezt megválasztott rektorként, felelősséggel
mondom. Azért tehetem, mert az elmúlt három év
Szabó Gábor: Szeretném megőrizni az egyetem függetlenségét a politikától.
Fotó: Karnok Csaba erőgyűjtése után stabil alapokon folytatódhat a következő három évben az integráció folyamata. Ez
- Nagyon sokat várok az újonnan létrehozandó kenységről, a kutatásfejlesztési és innovációs folya- megfontolt, körültekintő lépéseket jelent, de nöegyetemi professzori fórumtól. A professzorok által matokról. És mindezekről visszacsatolást várunk. vekvő sebességű fejlesztéseket is. Változtatásokat,
képviselt tudományos iskolák, kiválósági közpon- A professzori és tanári kar tagjai a tudományos hát- amelyek végrehajtásában azonban az egyik legfőbb
tok biztosítják a Szegedi Tudományegyetem és az terük, a hazai és nemzetközi kapcsolataik révén szempont, hogy az egyetem munkahelymegtartó
itt szerzett diploma minőségét. Ez a fórum a rend- markáns képviselői és alakítói az egyetemnek és képessége stabil legyen. Ez hozzásegíti a Szegedi
szeres párbeszéd helye lesz. A professzorokat folya- annak az európai tudományos térnek, amelyben az Tudományegyetemet ahhoz, hogy továbbra is az
matosan tájékoztatja az egyetemet irányító akadé- egyetem létezik. Ha ők nem állnak az egyetemi cé- élenjáró egyetemek között tartsák számon, itthon
miai és gazdasági menedzsment a képzés-fejlesz- lok mellé, akkor ezek nem valósulhatnak meg. és Európában egyaránt.
tésről, a tudományos és művészeti alkotó tevé- Mindazonáltal mind a 6700 dolgozó és mind a 30
SULYOK ERZSÉBET

EU-tanterem a Kodályban

A Magyarországért Párt a nemmel szavazókat képviselné

Szórólappal az unió ellen
Szegeden aktivisták terjesztik a
Szabad Magyarországért Mozgalom szórólapjait. A szervezet
szerint senki nem képviseli a
szombati népszavazáson a nemmel voksolók érdekeit.
Eddig csaknem másfél millió
szórólapot készített és terjesztett országszerte a Szabad Ma-

gyarországért Mozgalom. Tegnap Szegeden, a Rákóczi téren
több száz szórólap hevert a megyei önkormányzat
épülete
előtt. A Magyarországért Pártot
népszerűsítő kiadvány hírül adja: az EU-ban nyugati árakra és
keleti bérekre számíthatunk, az
EU-ból százezer számra jönnek
a muzulmánok Magyarországra

A szegedi Rákóczi teret tegnap beborították az EU ellenes röplapok.

Fotó: Miskolcri Róbert

munkát vállalni, és földönfu
vá válik másfélmillió vidéki e:
ber.
- Nem az a célunk elsősorb;
hogy az EU elleni szavazá:
buzdítsuk az embereket - mor
ta kérdésünkre Takács András . A
Szabad Magyarországért Mozj
lom koordinációs bizottságán
elnöke szerint a parlamenti p
tok egységesen az EU mellett tették le voksukat, így azokat a magyarokat, akik szombaton nemmel szavaznak, senki sem képviseli. Erre vállalkozik a mozgalom, illetve a Magyarországért
Párt, amelynek szegedi aktivistái
terjesztették a szórólapokat. A
szervezet egyébként adományokból fedezte az 1 millió 300 ezer
szórólap kinyomtatásának költségét. A Szegeden is felbukkant
röplapot 100 ezer példányban
készítették el.
A mozgalom egyébként április
10-én, Budapesten, a Kossuth téren tart nagygyűlést, amelyen az
EU elleni érveiket ismertetik. Takács András figyelmeztetett: az
EU csatlakozást követően alkotmányos válságba kerülhet Magyarország.
A szórólapok megjelenésével
kapcsolatban 7hczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, a röplapok terjesztése
nem ütközik semmiféle szabályba. Az EU népszavazási kampánnyal kapcsolatban eddig
semmiféle
törvénytelenséget
nem tapasztalt a rendőrség - tudtuk meg.
K. B.

Az Európai Unió nem lufi. Csak bírni kell tüdővel.
Európai uniós tantermet avattak tegnap Szegeden, a Kodály Téri Altalános Iskolában.
- Egy osztályteremből alakítottuk ki az európai
uniós tantermet - mondta Tóth Dezső iskolaigazgató, majd hozzátette: egy pályázat kapcsán az euróval kezdtek el „foglalkozni", s úgy gondolták, ha
már az EU közös valutáját behatóbban vizsgálják,
akkor érdemes magáról az unióról is mélyrehatóbb
ismeretekkel felvértezni a diákokat. Az iskolaigazgató közölte: diákok és pedagógusok közös munkája az átadott tanterem.
A szegedi Európai Uniós Információs Központ

Fotó: Schmidt Andrea

munkatársai zászlókkal, térképekkel segítették az
EU-tanterem dekorációját, emellett a diákok az
internet segítségével nagyon sok hasznos információt töltöttek le, s ezek szintén bekerültek a
ter; íbe.
- Csatlakozásunk után még jobban felértékelődik ez a terem - magyarázta Tóth Dezső. - Fontos,
hogy a gyermekek minél hamarabb, minél több ismeretet szerezzenek meg arról a közösségről,
amelynek hazánk hamarosan tagja lesz. Elég sokat
tudnak már róla, de lesz még munkánk bőven mondta végül az iskola igazgatója.
G. SZ. L.
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Személyi Kölcsön:
5 0 0 0 0 0 forint 6 0 hónapra havi 14 9 9 9 forint

Hitel összege (Ft) Futamidő (hónap) Havi törlesztőrész let (Ft)
350 000
11999
46
500 000
14 999
60
750 000
48
24 999

Érdeklődjön bankfiókunkban:
Szeged, Gutenberq u. 5. Tel.: (62) 5 5 4 - 7 7 0

194 000

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0

A Citibank sohasem pihen

olvasó naponta!

I

Citibank

^
CIBfrN* Pt. # caiflro«!* tf a H*fv«ro«?!*H rnoort t*w
Ar «kii6 2003. ápr.l.s 1. w mójt» 11. kiitW érvény«. A? <*ciÓ$ WWfcW 350 000 Ff-r* « ?50 000 n-ra
48 hónapos 500 000 ft ra 60 hónapos futamidő eseten alkalmazandó* ' Kártyás moöito rendelkező
igénylőftseién<a mjywn fíiőftfutái smriktés és a Iwtutolsó havi vW,w>yi2á»rtlrt tWKiyújtá:«! Ls sziik.séqfts a kölcsön «jenylésénez. Alapfeltétel**: magyar áilampolgársáa, lakóhelyi vezetékes vagy povéf mobiltelefon. 2165
óv közötti ételkor. Minimum jövedútem egyedOfóKó szeméy esetén 60 000 Ft havs nettó jövedelem, házas- ós
éteHársak «¡rtéhw 85 000 Ft nettó jovedetem. A Citibank a kölcsönt a hitatturálafi frttétatei aiapján. a
sierzódéjt követően nyújtó. A szerződéskötés e MtefNrútot eredményét« függ. A feltételekkel fcapcsctot
további toMUOMBiftért <«vi«* a CítiÍMrtk HiMvorWiai {Ofr4Q-4<>-t0-4O) w
.t <M$«A nwftlUttdrturlfchO/. Ez a
hirdetésfczáróbgafigvefeatfefceiéstwotgáiia. nem minősüt nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak.

Napi eladott példány:
2003. január:
52 560 db
F o r n á s : Szonda Ipsos: 2002. II. félév
Nobilis '62 K f t .

THM: 30.79% - 34,67%

ÖSSZES TERMEKERE!

Április 16-án jelentkezünk ismét
Lakás-Építészet mellékletünkkel.

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

Trinát alapozók • Trinát zománcok
lO-*®'
Héra vizesdiszperziós falfesték
ÁPfl'1 * 20-'é
• Oiszperzit vizesdiszperziós falfesték és
aPfi 1
MINDEN, AMI TRILAK TERMÉK, áremelés előtt

a szolgáltatás
2003. április 4.-2003. június 30.
k ö z ö t t szünetel.

1 0 % engedménnyel
a Szecolor festékboltjaiban:
• Szeged, Bartók tér 1-3. Tel.: 62-426-492
• Szeged, Mórey u. 13/B. Tel.: 62-426-036
• Hódmezővásárhely, Andrássy u. 43.

ELŐZETES:
Húsvéti dekorációk
Kerti burkolatok
Lakberendezési
tanácsadó

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

hogy nocsak
a táskákról jussunk eszedbe..

...és még sok érdekesség azoknak,
akik szívesen szépítenék otthonukat.

dmil lábbelik
budmílW
4*J. fttM*"*

V

...

T
* *
»

Várjuk a témához kapcsolódó szolgáltatók, kereskedők
jelentkezését, hogy eladó és vevő könnyebben egymásra találjon.
MlÖSSZEHOZZUK

. www.budmil.hu

ÖNÖKET!

Információ: Nagy-György Andrea 20/9533-200
Anyagleadás: április 11., 12.00 óra

GUMIABRONCS áruház és szerviz SEGÍTS A NYUSZINAK!

SZEGED, Dorozsmai«. 14., Tol.: (62) 464-306 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 6800 Jókai«. 17., TeL: (62) 242-820

j p « . 0

•

biztos

A Délmagyarországban ezen a héten, hétfőtől szombatig mindennap találsz egy hímes tojást. Gyűjts össze
legalább hármat, színezd ki és ragaszd fel egy levelezőlapra. Küldd el címünkre, és Te is megnyerheted
a 20 db plüssnyuszi egyikét.
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választás!
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A z alábbi partnereknél is me< jvásároHtatjo akciós termékünket:

C í m ü n k : LAPCOM Kft. Délmagyarország

LASZ-FER KFT.

BOCSA, 1 Körzet 1 2 7 / c .

78/SS3-170

V I K T O R KFT.

KALOCSA, P a t q l ü . 46.

78/461-264

T Ő R Ö K ÉS TÁRSA BT.

SZEGED, Kossotfa L sugarát 6S.

62/491-637

LIPPKA LÁSZLÓ

BÁCSALMÁS, Kossuth út 64.

79/341-477

GUMIABRONCS 96 KFT.

SZENTES, Vásáffaelyl út 29.

63/562-320

M A R O S PRINT KFT.

M A K Ó , Aradi út I I 5 .

62/510-660

6720

Szeged,

Stefánia

Kiadó,

10.

A borítékra írd rá: „Segítek a nyuszinak!"
Beküldési határidő: április 16., szerda, 12 óra
A nyertesek nevét április 17-én közöljük.
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Mónus feljelentette
az ügyében eljáró bírót
Hivatali visszaélés bűntettének
alapos gyanúja miatt Mónus
Áron feljelentette az ügyészségen azt a bírónőt, aki őt a közelmúltban elmeorvosi vizsgálatra kötelezte.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lapunkban nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a vásárhelyi Mónus Áront elmeorvosi
vizsgálatra kötelezte a Fővárosi Bíróság. A vásárhelyi férfit
és hat társát azzal vádolja az
ügyészség, hogy a Cion bölcseinek
jegyzőkönyvei
című
könyv kiadásával megvalósították a közösség elleni izgatás
bűntettét. Mónus Áront a
március eleji tárgyaláson tanúsított viselkedése miatt idézte

igazságügyi elmeszakértő elé a
bíróság.
Mónus azonban nem tesz eleget az idézésnek, helyette hivatali visszaélés bűntettének alapos
gyanúja miatt jelentette fel az
ügyében eljáró bírónőt az ügyészségen. Beadványában kifejtette, a
tanácsvezető a pszichiátriai vizsgálat elrendelésével beleavatkozott a szabad véleménynyilvánításhoz való joga gyakorlásába, és
meg kívánja akadályozni, hogy
megvédje magát a vádak ellen.
Ezzel - érvel Mónus - megsértette az Emberi jogok európai egyezményében biztosított alapvető
szabadságjogait.
Mónus Áron korábban elfogultságot jelentett be ugyanezen
bíró ellen, de ezt akkor a bíróság
elutasította.

Családi események
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Rossi Maurizio és Farkas-Csamangó Rita, Kiri Sándor és Kincses Andrea, Kiss Tibor és Dóber
Zsuzsanna.
SZÜLETETT
Vágvölgyi Tibornak és Vízhányó
Évának Anna, dr. Veres László
Jánosnak és Forgács Ilonának
Máté Gábor, Schubert Félix Péternek és Csató Szilviának Ambrus, Szigeti Zsoltnak és Jójárt
Szilviának Petra, Bárányi István
Zoltánnak és Biró Noéminek
István Benjámin, Mihályi Péternek és Kohányi Tímeának Dávid Farkas, Nagy Sándornak és
Boczka Anita Évának Dániel,
Héjjá Jánosnak és Hell Erzsébetnek Melinda, László Andrásnak
és Terhes Editnek Gábor Dániel,
Kovács Attilának és Bozóki Szilviának Noémi Amanda, Hegedűs Zoltánnak és Székely Évának Mihály Róbert, Matovics
Csabának és Süli-Zakar Bernadettnek Roxána, Kálmán Lászlónak és Radnóti Katalinnak Botond, Makra Istvánnak és Csányi Tímea Zitának Sarolta Luca,
H e m m Gábornak és Leki Erikának Zsuzsanna, Pördi Péternek
és Veres Rózsának Rózsa, Oláh
Tamásnak és Mamlecz Anikónak Máté Attila, Széplaki Zoltánnak és Kontra Anikónak Barnabás, Juhász Róbertnek és Terhes Ildikónak Róbert, Godó Mihálynak és Hegedűs Krisztinának Áron, Csányi Csabának és
Domonics Margitnak Csenge,
Zheng Wunak és Weng Yu Xuannak Jia Jie, Kis Zsoltnak és Gyuris Arankának Nikolett, Szeles
Bélának és Bali Máriának Réka,
Czakó Lórántnak és Ónozó Editnek Bálint, dr. Józsa Csaba Lászlónak és Kovács Krisztina Mónikának Vendel, Szabó Istvánnak
és Horváth Csillának Bence Péter, Asztalos Csabának és Soós
Beatrixnak Natália, Kalmár Sándornak és Bulejsza Krisztinának
Levente, Szász Andrásnak és
Czakó Krisztina Mártának Máté, Hebők Tamásnak és Harangozó Ágnes Ritának Anna Rita,
Szabó Zsoltnak és Balogh Máriának Réka, Gulyás Jánosnak és
Juhász Györgyi Mónikának Raul
Martin, Tóth Csabának és Rozsnyai Mónika Ilonának Szabolcs,
Szécsényi ZsoJtnak és Kovács
Enikőnek Péter nevű gyermeke.

MEGHALT
Kiss Sándorné Lukács Etelka,
Ottlik Istvánná Tanács Rozália,
Zsámboki Antalné Lelkes Jolán
Magdolna, Matos Mátyás, dr. Fodor Károlyné Hummer Erzsébet,
Bacsó Mihályné Szűcs Julianna
Margit, Szekeres Istvánná Nagy
Terézia, Terhes Sándor, Markovics-Horváth Sándor, Mester István, Szőcs Judit Csányi Judit,
Török Károlyné Berkes Margit,
Nagy József Juhász Károly, Kálmán Józsefné dr. László Magdolna, Fiam Mihályné Lankó Mária,
Lobozár Györgyné Tóth Mária,
Héjjas Gyula István, Bánfi Jenő
Nándor, Kovács Kálmán Sándorné Kovács Jolán, Fodor Illésné

Temesvári Ilona, Monostori János Simon Margit, Miskolczi
Dezső Márton, Koncz Péter Antalné Ivanoff Ilona, Méhes Antalné Süveges Ibolya Ida, Bernáth István, Törő Sándorné Vízi
Ilona, Fátyol Vince László, Fábián Viktoriu, Börcsök Károlyné
Volford Etelka, Kocsis-Savanya
Imre, Szécsi Gézáné Kiss Ilona,
Márton Bálint József, Nagy Zoltánné Auer Erzsébet, Farkas
Lászlóné Szőcs Olga, Tóth Józsefné Ézsiás Etelka, Kocsis-Savanya Mihály, Kormos Istvánná
Míg Zsuzsanna Julianna, Kiss
Sándorné Lukács Etelka, Rózsa
Mihály, Zombori Józsefné Süli
Ilona, Mészáros Imréné Dobos
Ágnes, Kasza Mária Viktória,
Dunai János, Mészáros Tibor,
Rabi Rozália, Csala Sándor, Nyilasi Pál, dr. Bója Ferencné Brezsnyánszky Stefánia, Temesvári
Istvánná Hegedűs Eteka, Papp
Julianna Nagy Julianna, Szabados Ernő, Balázs Jánosné Kerekes Anna, Kertész Sándor Imre,
Börcsök Sándorné Bálint Etelka,
Pető Lászlóné Gulyás Ilona, Simon Józsefné Balog Erzsébet,
Nagy MikJós, Molnár Gergelyné
Nagy Rozália, Budai György,
Papp József, Lázár Lajos, Szarvas
Antalné Molnár Erzsébet, Nagy
Károlyné Tóth Juüanna, Fazekas
Ferencné Zelenyák Julianna,
Csonka Andrásné Dobó Erzsébet, Tari Mihály, Hodács Károlyné Turi Terézia, Nádaski Axentia, Kuczora András, Magony
István András, Kónya Ferenc,
Mózi Sándorné Papp Margit Julianna, Rácz Béláné Molnár Ágnes, Horváth Dezső József, Pesti
S á n d o r n é B a l o g h I b o l y a , Éri I m -

re László, Huszárné Fodor Rózsa Anna, Brulich Károlyné
Nagy Irén, Paskuli Mihályné
Abonyi Etelka, Tuba Miklósné
Szabó Anna, Szarka-Kovács Istvánná Kormányos Mária, Altordi László Pál, Pikali Györgyné
Sztanó Zsuzsanna, Dóczi Józsefné Miklós Ilona, Nagy Lajos, Trabek László Géza, Szabados Ernóné Farkas Irén, Benyhe-Kiss Jánosné Pócs Mária Erzsébet, Szák Mihály, Bönde Lajosné Szécsi Mária, Tanács Szilveszterné Hódi Rozália, Bálint
István, Kecze Lajos, Koszó János, Vigh Bernátné Bojtos Julianna, Vágvölgyi Jánosné Ábrahám Anna, Kószó Béla, Papdi
Imréné Kószó Rozália, Szegvári
Istvánná Miklósbalog Mária,
Heiler István Nándor, Szávay
Zsuzsanna, Kolompár Szvetozárné Mészáros Erzsébet, Vas
Márton, Szécsi Antalné Fazekas
Irén, Drencsényi József Béla,
Máté Gézáné Kovács Piroska,
Ikotics Józsefné Sámán Katalin,
Sipos János, Fehér Istvánná Tilinkó Viktória, Zsiga Jánosné
Balázs Anna, Körösi Józsefné
Fodor Mária Magdolna, Bajzak
Jánosné Jójárt Rozália, Deák Béla Ferenc, Muzsik Mártonná
Vámos Rozália, Szélpál Jánosné
Kuti Ilona, Hajnal Kálmánná
Börcsök
Julianna,
Bozóki
Györgyné Baila Jolán Etel.
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Jövőre már mindeneinek szakképzett jogászok segíthetnek

Az állami gondoskodás jele
Ha áldását adja az országgyűlés
a nép ügyvédje intézményre,
olyan, rosszabb anyagi helyzetben lévők is számíthatnak majd
szakképzett jogász segítségére,
akik eddig éppen pénztelenségük miatt nem mertek ügyvédhez fordulni.
Nép ügyvédje. Úgy tűnik, ezen
a néven vált ismertté az a kezdeményezés, amellyel a kormányzat azoknak szeretne segítséget nyújtani, akik nem
tudják vállalni egy esetleges pereskedés költségeit. A nép ügyvédje hivatalos megfogalmazás
szerint nem más, mint a jogi
segítségnyújtás új eszköze, lehetőség arra, hogy a szociálisan
rászorulóknak
igazságkeresésük során ügyvédek, közjegyzők úgy lássák el jogi képviseletét, hogy a tiszteletdíjat az állam magára vállalná. A nép
ügyvédjei büntető, polgári és
államigazgatási ügyekben is
képviselhetnék ügyfeleiket. Az
új kezdeményezéssel nemcsak
az állampolgárok nyernének,
hanem a hatóságok is, hiszen
csökkenhet az alaptalanul és
szakszerűtlenül benyújtott beadványok száma.
A jogsegélyt ellátók tiszteletdíja ma még éppen úgy kérdéses, mint az, kik vehetik igénybe költségmentesen a nép ügyvédjének munkáját. Egyelőre
úgy tűnik, a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelemmel rendelkezőknek egy
forintot sem kellene fizetniük,
akiknek a jövedelme pedig a minimálbér összegét nem éri el,
költségkedvezményre
lesznek
jogosultak. Ami pedig a jogászok javadalmazását illeti: a tervezet szerint a tanácsadásért,
okiratszerkesztésért 2 ezer, a
perbeli képviseletért 4 ezer forintos óradíjat számolhatnak
majd fel a nép ügyvédjei.
Az ügyvédeknek, közjegyzőknek szerződést kell kötniük az
igazságügyi tárcával, s az így elkészült lista alapján dönthetik el
az ügyfelek, mégis, kiben bíznak
meg leginkább. A nép ügyvédjei
2004. január elsejétől segíthetik

Dobozy Levente szerint megyénkben sok a kényszervállalkozó ügyvéd.

KÖZEL FÉLEZER Ü G Y V É D
Megyénkben jelenleg mintegy 450 bejegyzett ügyvéd van, s ezzel
a Csongrád Megyei Ügyvédi Kamara a budapesti után a legnagyobb. Ez nem annak köszönhető, hogy a mi vidékünkön ilyen
rengeteg ügyvédre lenne szükség, csupán azt jelzi, hogy nagyon
sok jogász kényszervállalkozóként kezdett ügyvédi munkába tudtuk meg Dobozy Leventétől.
majd az arra rászorulókat,
amennyiben az országgyűlés áldását adja az új intézményrendszer bevezetésére.
- A kezdeményezést jó ötletnek tartom, ugyanis az állami
gondoskodás egy jelét látom benne - kommentálta a nép ügyvédje intézmény ötletét Dobozy Levente, a Csongrád Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. Mint
mondta: a kamara minden segítséget megad ahhoz, hogy a Nyu-

gat-Európában már bevált jogi
segítségnyújtásnak ez a formája
hazánkban is sikeres legyen. Ám
az is biztos, hogy a gyakorlati
megvalósításig még több kérdést
alaposabban meg kell vizsgálni vélte Dobozy.
- Az egyik legfontosabb az
ügyvédek önállóságának ügye,
vagyis az, hogy ne függjenek se
politikától, se hatalomtól, se a
hivataloktól. Ezt a nép ügyvédje
esetében úgy lehet elérni, ha

Fotó: Karnok Csaba

nem a minisztérium dönt arról,
kiket is bíz meg efféle feladattal,
hanem a kamarák segítségét kéri. Azt is nagyon pontosan szabályozni kéne, milyen szintig
terjed ki a segítség. Hogy egy
példát említsek: mondjuk az
ügyfél szociálisan valóban rászorult, de dolgozhat-e az ügyön
az állam által finanszírozott
úgynevezett nép ügyvédje, amikor egy 30 millió forintos ingatlan, netán egy ötvenmilliós hagyaték a per tárgya. Hogy aztán
ez a 2-4 ezer forintos óradíj
mennyire lesz vonzó, nehéz lenne megjósolni. Egy biztos: a nép
ügyvédje rendszer nagy segítség
lehet a rászorulóknak, de alapvetően nem fogja megváltoztatni az ügyvédek kereseti viszonyait - mondta Dobozy Levente.
BÁTYI ZOLTÁN

A MAV Rt. Szegedi Területi Igazgatóságának új vezetője a vasút átalakításáról

Kaposvári a régió új fővasutasa
Szabó Gyula nyugdíjba vonulása után Kaposvári Péter kapott megbízást a MÁV Rt. Szegedi Térületi Igazgatóságának
vezetésére. Az új igazgató folytatni szeretné elődje munkáját.
Emellett igen nagy kihívást jelent számára a vasúti átalakítás
továbbvitele, valamint hazánk
uniós csatlakozása is új feladat
elé elállítja.
Április elsejével új igazgatója van
a MAV Rt. Szegedi Területi Igazgatóságának. Az egykori helyettest, Kaposvári Pétert nevezték
ki a március 31-én - 44 évi vasúti szolgálat után - nyugdíjba vonuló Szabó Gyula helyére.
- Ez a munkakör nagy kihívás,
de örültem a felkérésnek. Korábbi munkaköreimben már volt
szerencsém elsajátítani a vezetéssel, irányítással járó feladatokat - mondta az új területi igazgató. Az utóbbi években jelentősen átalakult a legnagyobb magyar közlekedési társaság. Ebben
a struktúra- és szemléletváltásban szeretne a továbbiakban is
aktívan részt venni. Ezenkívül
fontos célja még, hogy a hárommegyés régióban, Bács-Kiskunban, Békésben és Csongrádban
biztosítsa a vasútüzem működésének folytonosságát.
Kaposvári Péter 1973-ban - fiatal mérnökként - került a szegedi fűtőházba, ahol a dízelmozdonyok felügyeletével bízták meg.

NÉVJEGY
Kaposvári Péter 1951-ben született Szombathelyen. A szegedi Déri Miksában végzett,
majd a Kandó Kálmán főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően különböző vasúti szakvizsgákat tett le. Budapesten
és Brüsszelben 1994-ben diplomázott „Az üzlet és marketing a nyugati világban" kurzussal. Nős, három gyermek
édesapja. Legidősebb fia, Gábor 25 éves, az SZTE művelődésszervező és rajz szakán tanul. Péter 22 éves, az SZTE biológia szakos hallgatója. Leánya, Katalin 17 éves a Karolina
szakközépiskola diákja.

- A magyar vasútnak egyre nagyobb követelménynek kell megfelelnie - m o n d t a Kaposvári Péter.

Fotó: Schmidt Andrea

Az igazgatóság területén is villamosítottak, így négy évvel később átkerült a vontatási osztályra, mint a dízel- és villamos mozdonyok előadója. Alapvető feladata az új technológia meghonosítása, elfogadtatása és felügyelete volt.
Szívesen emlékszik vissza a
mozdonyvezetők kiképzésre is. Hat-hét hónapos tanfolyamon
tanítottuk társaimmal a leendő
masinisztákat. Összesen több
mint 500 mozdonyvezetőt okí-

tottam - mesélte. Életében a
nagy ugrás 1989-ben következett
be. Ugyanis ekkor nevezték ki a
vontatási osztály élére. Ráadásul
ebben az évben kezdődött a vasútátalakítási reform is.
Ezt követően különböző vezetői munkakörökbe került. Az
igazgatóhelyettesi posztot 1998.
április l-jén kapta meg. Pontosan öt év elteltével pedig területi
igazgatóvá nevezték ki.
A megváltozott személy- és
áruszállítási igények, valamint

hazánk közelgő európai uniós
csatlakozása is arra ösztönzi a
magyar vasutat, hogy mind szervezeti, mind pénzügyi szinten
megfeleljen az egyre nagyobb követelményeket, szervezettséget,
logisztikai tudást igénylő feladatoknak. - Szerencsés embernek
érzem magam, ugyanis akár a fűtőházban, akár a vontatási osztályon, vagy a későbbi vezetői
munkaköreimben mindig jó
szakemberek és segítő munkatársak vettek körül. Most is számítok, számíthatok rájuk mondta.
K.T.

NOf TAKTIKÁK ES PRAKTIKÁK

Fresh Jam
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pénteken
19.00-24.00

FM954SAitt'tt
AZ ÉLETŰNK KÉSZE

SZERKESZTI:

S Z A B Ó C S I L L A ÉS LÉVAY G I Z E L L A

2003. ÁPRILIS

10.

Segítenek

TOBB JOGOT AKARNAK BIZTOSÍTANI AZ ELETTARSAKNAK

Együttélés vagy házasság?

a válástervezők
Ha nemcsak a közös boldogság a tét a tönkrement há-

Jelentősen változhat hamarosan az élettársi kapcsolatok

zasságban, hanem a vagyon

jogi megítélése, a készülő új polgári törvénykönyvben

megosztása is, ott már a vá-

ugyanis több jogot akarnak biztosítani a házasság nélkül

lástervezőé a főszerep. Már
ahol van ilyen.

együtt élőknek. Hogy ez hogyan hat majd a frigyek
egyébként is folyamatosan csökkenő számára, egyelőre
csak sejteni lehet.
„Ma már nem divat a házasság!" vagy „Mit számít a papír?" - ilyen és ehhez hasonló
megjegyzések
mostanában
egyre gyakrabban hangzanak
el a huszonévesek szájából. A
tendenciát a statisztikák is
alátámasztják, hiszen évről
évre kevesebb pár vállalja a
holtomiglan-holtodiglant,
s
inkább csak összeköltöznek,
mindenféle ceremónia nélkül.
Erre a folyamatra a jogalkotók is felfigyeltek, hiszen
mint azt az egyik országos napilap a közelmúltban hírül adta, a készülő ú j polgári törvénykönyv (Ptk.) a jelenleginél
több jogot kíván biztosítani az
élettársaknak. Jelenleg ugyanis az együtt élők a társ halála

után nem örökölhetnek, életközösségük felbomlása után
pedig nem kérhetnek tartást.
A tervek szerint azonban ezek
a szabályok is megváltoznának a 2005-re elkészülő új
Ptk.-ban. A jogok érvényesítését a holland, a dán, a svéd
és a német gyakorlathoz hasonlóan regisztrációhoz kötné
a tervezet, azt viszont még
nem lehet tudni, ez mit jelentene pontosan.
- A fő kérdés az, hogyan
szabályozzuk az élettársi kapcsolatokat - melyeknek az érzelmi és a gazdasági közösség
a feltétele - úgy, hogy közben
ne rontsuk tovább a házasság
presztízsét - m o n d j a Gál Sándor bíró. A másik érzékeny
pont pedig az egyneműek

Fotó: Miskolczi

Róbert

kapcsolata, hiszen köztük is
teljesül az előbb említett két
feltétel. Mivel azonban a társadalom legnagyobb része jelenleg ellenzi a homoszexuális
párok együttélésének törvényesítését, a jogalkotó egyelőre csak óvatos nyitásban gonAz ezer lakosra jutó frigyek száma 9-ről 4,3-re esett vissza
dolkodik. A szakember szerint
harminc év alatt - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. egyébként a törvényhozásban
A fővárosi arány a legmagasabb, hiszen ott 5, míg Csongrád
elkezdődött folyamat tovább
megyében 4,4 házasság jut ezer főre évente. A családok száma
erősíti majd a trendet, hogy
1980-ig növekedett, az elmúlt húsz esztendőben viszont 140
sokan a házasság helyet az
ezerrel kevesebb lett.
együttélést választják.
A 2001-es népszámlálási adatok tanulsága szerint jelenleg
Nekünk talán viccesnek tűmintegy 2,8 millió családban 8,4 millióan élnek. 1980-ban a
nik, de vannak olyan helyek is
családok közel 89 százaléka alapult párkapcsolaton, míg 2001-re
a világon, ahol bűncselekez az arány 84 százalékra esett vissza. Ezzel párhuzamosan nőtt az
ménynek számít a nem hiélettársi kapcsolatok száma és súlya: a párkapcsolaton alapuló
vatalos együttélés. Az americsaládok között 1990-ben arányuk 5, tavalyelőtt 11 százalék volt.
kai Észak-Dakota államban
A született gyermekek számán azonban jól látszik a kétféle család
például az élettársi kapcsokülönbsége: míg minden 100 házaspárra 105, élettársi kaplatért 30 nap börtön, és több
csolatra csak 87 gyermek jut.
mint kétszázezer forintnyi
SZ.A.K.
pénzbüntetés
jár.
Persze
mindez messze-van. Magyar-

Párkapcsolatok
a számok tükrében

\

országon egyelőre nem lehet
tudni, hogyan befolyásolja
majd az új rendszer a házasságkötések számát. Sokak szerint ugyanis ha már jogilag
sem lesz nagy különbség házasság és együttélés közt, akkor minek a felhajtás? Mások
úgy vélik: az emberek egyre
nagyobb része azért dönt az
élettársi kapcsolat mellett,
mert abból könnyebb szaba-

dulni. A tervezett jogszabályok értelmében azonban a
házassághoz hasonlóvá válna
az együttélés „intézménye" is,
így a különbség csupán a szertartásban rejlene. És melyik
nő nem álmodozik gyerekkorában arról, hogy hófehér, habos-uszályos
ruhacsodában
vonul szíve választottjával az
oltár elé?
SZÖGI ANDREA

HAZASSAGKÖTESEK SZAMA MAGYARORSZÁGON

Az amerikai egyetemeken ű j
érvényesülési
módot
választhatnak a diákok. Az idei
t a n é v b e n 500 „planner" veszi át a bizonyítványát, a
képzés kezdete, 1993 óta a
legtöbben. „Certified divorce
planner", okleveles válástervező végzi a dolgát a helyrehozhatatlanul
megromlott
családi kapcsolat felszámolásában, a közös vagyon
megosztásában.
Amerikában a válások száma
az utolsó adat szerint 6 százalékkal emelkedett. A mértékadó Wall Street Journal úgy véli, hogy a pálya perspektívája
ragyogó abban az országban,
ahol számosan azért is megkérdezik a személyi trénert,
hogy milyen tornára iratkozzanak be. Tanácsadó dönt abban
is, hogy hány órakor keljenek
fel. Nyilvánvaló, hogy majd a
válást is diplomás ember szervezi. A planner voltaképpen
egyesíti a házasságtervező és a
válóperes ügyvéd munkáját.
Nem divatszakma, hanem a
helyzet szülte virágzó érvényesülési lehetőség: évente egymillió házasságot bontanak fel
az Egyesült Államokban!
A statisztika szerint az első
házasságoknak mintegy a fele
válságba jut. A válástervező
tehát kulcsfigura a vagyon
megosztásában, ismeri a piaci
viszonyokat és jártas a könyvelésben.

Mitől nő
gyorsabban
a szempilla?

u
I

ázi szépségpatika szavatossága Tom Cruise, az irgalmas

Bizonyára sokan átélték már
azt a bosszantó érzést, amikor házi kozmetikai szerüket
keresve ahhoz csupán kismértékben hasonlító, ugyanakkor
hatását már láthatóan elveszítő terméket véltek otthon
felfedezni. Az ok: lejárt a szavatosságuk.
A szépítőszerek szavatossága is
lejár előbb-utóbb, ezért a kellemetlenségek kiküszöbölése ér-

dekében mindenképpen ajánlatos olykor-olykor azok átnézése, esetleges szortírozása is.
A kozmetikai termékeken is
feltüntetik ugyan azok szavatossági idejét, azonban a hozzáértők tapasztalata mindenképpen az, hogy a hölgyek
többsége ezt nem veszi túl komolyan s a lejárat ellenére
használja azokat. Bizonyos
esetekben természetesen ez
nem
jelenthet
problémát,
azonban egyes termékeknél
ezzel akár árthatunk is a bőrünknek.
A púderek esetében a legkevésbé jelent problémát a lejárati idő. A porpúder, mivel
nem tartalmaz vizet, meglehetősen sokáig tárolható. A
kőpúder teteje néha megkeményedhet, ilyenkor ajánlott
lekaparni a felső réteget, s
máris használható a későbbiekben is. A folyékony ala-

pozók eltarthatósága maxim u m két év, míg a zsírosabbak
sokkal tovább használhatók.
Az arckrémek általában tartalmaznak
tartósítószereket
is, a napi használat miatt
azonban általában kilenc hónapig őrzik meg minőségüket.
A szempillaspirált négy hónapnál tovább n e m ajánlatos
használni. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a
spirál m i n d e n egyes használat
során több ezer mikroorganizmust szed fel, amelyeket
átvihetünk a szempillákra, s
ezzel nem kívánt hatást érhetünk el. A rúzsok közül a
zsírosabbak körülbelül két
évig, míg a fényezők valamivel
hosszabb ideig tárolhatók. A
körömlakk színét és állagát
egy évig képes megtartani,
azután talán már próbálkozni
sem ajánlatos vele...
MALLER EMESE

szamaritánus

Tom Cruise h ó n a p o k óta az új-zélandi t a r t o m á n y b a n , Taranakiban tartózkodik legújabb filmje, a The Last Samurai forgatása helyszínén, és azóta teljesen m e g n y e r t e a helybélieket közvetlenségével és segítőkészségével. A Warner Bros
p r o d u k c i ó j á b a n készülő filmet április közepén fejezik be.
A színész a filmforgatások ü r e s j á r a t á b a n a leghétköznap i b b emberek életét éli a távoli szigeten, rajongók h a d á n a k
és paparazzik zavaró jelenléte nélkül. A helybéli lakosok kör é b e n Cruise á t l a g e m b e r e k é h e z h a s o n l ó szokásai és segítőkészsége révén vált népszerűvé. Például szívesen eszik a helyi kifőzdében ú j s á g p a p í r b a csomagolt halat és sült k r u m p lit, együtt szörfözik a helybeliekkel, életvitele pedig teljesen
m e n t e s m i n d e n f é l e sztárallűrtől - olvasható a hölgyfórum
internetes h o n l a p o n .
Előfordult, hogy segített kicserélni egy helybéli család autójának a kerekét, amikor az lerobbant, vagy sikerült megállítania egy fiatal lány megvadult lovát. Hétezer dollárt adományozott egy kis falusi iskolának, amely a forgatás helyszínétől n e m messze található, hogy az a n a p ellen védő sátorlapot vásárolhasson, ami alatt a gyerekek játszhatnak szünetekben.
Bár keveset mutatkozik a nyilvánosság előtt, mégis egy rendes,
kedves fickó benyomását keltette a helybéli lakosoknál. Pedig,
ha tudnák...

Sajnos semmitől sem nő
gyorsabban a szempilla. Genetikailag
meghatározott,
hogy milyen hosszú, milyen
sűrű, milyen színű és milyen
gyorsan nő. A felső szemhéjon általában 90-160 pilla
található, általában 8-12
milliméter hosszúak.
Az alsón körülbelül 75-80,
a hosszúságuk pedig 6-8
mm. A szempilla élettartama
csak néhány hónap. Rendes
körülmények között nem
vesszük észre, ha kihullik,
mert a pótlás addigra már
elérte a teljes hosszúságot.

BIZALMASAN
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LÉKÓ PÉTER FELESÉGE, SZOFI PETROSZJÁN A VERSENYEKRŐL ÉS A FESTÉSRŐL

Az ideális női táska
Itt most nem a divatról lesz szó,
kérem, hanem a mindennapi életünk fontos tartozékának a milyenségéről, amely közvetlenül
befolyásolhatja kedélyállapotunkat.

Sze

első látásra

Ha ugyanis az ember lánya már
kinőtte a hátizsák-szütyő korszakot, akkor retikült akaszt a vállára. Abban cipeli magával önazonosságának minden nélkülözhetetlen kellékét. Úgymint: különböző igazolványok, bérletek,
pénztárca, kulcscsomó, szemüveg, orvosság, tükör, fésű, rúzs,
papír zsebkendő, jogosítvány, forgalmi, slusszkulcs, feladásra váró
levél, befizetendő csekk, összehajtogatott bevásárlószatyor, hitelkártya, mobiltelefon, hogy csak a legfontosabbakat említsem.
Mekkora legyen hát a női táska, amelybe mindez - és ezeken felül
még sok esetleges - holmi kényelmesen elfér? Az ember lánya azt
hinné, hogy ennyi mindenhez bizony egy cekkerméretű táska szükségeltetik. Ám a gyakorlat azt bizonyítja, hogy minél nagyobb a táska,
annál nehezebb benne találni bármit. Mert hiába kotorászunk benne
konyákig beletúrva az elbitangolt lakáskulcsot keresve, mindig csak a
nyári repülőútról maradt két savanyú cukor akad a kezünkbe. Olyankor már a lakásajtó előtt állva, levesszük a vállunkról a táskát, s féllábon egyensúlyozva, térdünkre fektetve próbáljuk meglelni a nyomorult kulcsot. Meg is rázzuk a táskát, mert hát csörögnie kell, ott lapul.
Kulcscsomót ugyanisritkábbanlopnak a zsebtolvajok, mint pénztárcát, mivel az előbbi csak egy lakáscímmel együtt azonosítható, míg a
pénztárca natúr.
Amíg kedvenc, hozzánk nőtt táskánkban kotorászunk, sokszor
elmerengünk azon, hogy miként képesek a zsebtolvajok egyetlen
pillanat alatt rálelni az abban lapuló pénztárcánkra, arra, amelyet
mi a szupermarket pénztáránál néha hosszú percekig keresgélünk.
Márpedig a kérdést - hogy mekkora az ideális női táska - rövidesen
el kell döntenünk. Ugyanis, a régi megszokott darab oldala már
megint szétnyílott. Azt már megszoktuk, hogy selyembélése
rendszeresen fölfeslik, s ha éppen néhány forint hiányzik a
fizetéskor, a táska alján keressük a hiányzó aprópénzt. De most már
a végső pusztulás jelei mutatkoznak. Új táskára van szükségünk.
Csinos táskák kelletik magukat, de valamennyi iszonyú drága.
Születésnapunk közeledtével próbálkozhatunk szeretteink körében, hátha meglepnek bennünket egy újjal, amely vagy nagy lesz
vagy kicsi. Tulajdonképpen mindegy is. Hiszen Aranka, a bőrdíszműves már megígérte, hogy újjávarázsolja a régit.
JANIKOVSZKY ÉVA

Fontos

szempont...

Nyerhet, ha gyűjti és hűti a korongokat!
Vásároljon Univer Majonézt, Mustárt, Ketchupot vagy salátaöntetet.
Keresse a lehűtött nyerő korongokon a tekete X-et, melyekkel megnyerheti a
vagy a !
egyikét. Ha két
fekete X-et talál, gyűjtenie kell mellé egy Joker korongot, s így válhat a
játék résztvevőjévé. Joker koronghoz juthat, ha felkeresi az Univer
Mesterszakácsokat, akik a következő üzleteket jár ják.

Tesco Szeged
Cora Szeged
Tesco Hódmezővásárhely

április 17.
április 13.
április IS.

Részletek a rermcL?íu?u.
A rvjináfyptí<t>r x Lhwfeletfit.a Lratnafe Kt es a klxrydtebffi lés»«ó cegdt

Az

ilttízesító!

vámt ankriaÉstegpinaTivefwric lést.

Szofi Petroszján, Lékó Péter és a sakk: elválaszthatatlanok

egymástól. Fotó: Schmidt Andrea

Mai rohanó és önmegvalósító világunkban a fiatal hölgyek
többsége elsősorban az érvényesülésre, a karrierépítésre
koncentrál. Szofi Petroszján nem ilyen. Lékó Péter sakknagymester huszonkét éves felesége mindenben odaadó
társa és segítője párjának.
- Hogyan ismerkedett meg
Lékó Péterrel?
- Bár Örményországban, Jerevánban születtem és nevelkedtem, a gimnáziumot mégis
Németországban végeztem el.
Péterrel természetesen egy
versenyen, a dortmundi sakktornán ismerkedtünk meg, akkor én tizenhét éves voltam és
nagymester édesapámat kísértem el a versenyre. Péterrel a
kapcsolatunk, ahogy mondani
szokás - szerelem volt első látásra, az első pillanattól kezdve
mindketten így éreztük. Utána
együtt ebédeltünk, majd jobban megismerkedtünk és azóta sem válunk el egymástól,
két éve volt az esküvőnk és azóta itt élünk Szegeden.
- Szokott sakkozni?

- Lehet, hogy meglepődik,
de magam nem nagyon művelem és kedvelem a sakkot. A
közhiedelemmel ellentétben
ez nemcsak egy tartalmas játék, hanem bizony rendkívüli
koncentrációt igénylő sport,
csak nagyon sok munkával lehet eredményt elérni benne.
Enélkül az elhatározás nélkül
pedig szerintem nem érdemes
belefogni.
- Lékó Péter nagyon sok versenyen vesz részt, sokat utaznak, kevés lehet az idejük egymásra. Nem féltékeny emiatt
egy kicsit erre a sportra?
- Egyáltalán nem vagyok féltékeny, szó sincs róla! Örülök a
férjem sikereinek. Ámbár valóban nagyon kevés időt tu-

dunk egymással tölteni sakkmebtesen, verseny és felkészülés nélkül. Évente körülbelül két hetünk van arra,
hogy kiránduljunk és kikapcsolódjunk. Igaz, sokat utazunk külföldi versenyekre, de
akkor sincs idő városnézésre.
- A verseny mellett ön sem
tud akkor kikapcsolódni, kicsit elszakadni a sakktól?
- Nem, de nem is akarok.
Olyankor minden gondolatom Péter és a verseny körül
forog, hogy minden rendben
van-e. így nem lehet sétálgatni, ebben az állapotban egy
lépést sem tudok tenni. Rettenetesen szurkolok érte minden versenyen.
- Mindenben
pótolhatatlan
támasza és segítsége férjének.
Emellett mivel
foglalkozik,
mire jut még ideje?

- Valójában jelenleg ez tölti
ki az életem. Míg a felkészülésben édesapám edzi Pétert
naponta hat-nyolc órában,
addig én biztosítom a nyugodt, stresszmentes és kellemes családi hátteret, hogy
neki ne kelljen semmi mással foglalkoznia, csak a
sporttal. Vagyis Péternek
verseny idején csak a sakk
fontos, csak erre koncentrál
én pedig abban segítek, hogy
jól érezze magát. Mindez a
kívülállók számára biztosan
nagyon furcsa lehet, de ez a
szigorú életforma ezt megkívánja.
- Ehhez az
életformához
hatalmas önfegyelem és alázat szükségeltetik.
Önben
mindez eredendően megvan
vagy pedig ránevelte az élet?
- Valószínűleg mindkettő.
Mint közismert, édesapám is
sakkozó nagymester volt, ő is
sokat volt távol a családjától,
édesanyám odaadó szeretete
pedig mintaértékű volt számomra. Egy sakkozó felesége
átveszi ezt az életformát, alkalmazkodik hozzá. Már gyermekkoromban megismertem

Szofi Petroszján: egy sakkozó felesége átveszi ezt a szigorú
életformát. Fotó: Gyenes Kálmán

ennek az előnyeit és hátrányait, ezért mindez Péter mellett nekem már egy természetes folyamat része volt.
- Most ugyan magyarul beszélgetünk, de úgy tudom,
több nyelven kiválóan beszél
Szeretné-e esetleg a nyelvtudását kamatoztatni a jövőben?
- Hogyne, mindenképpen.
Az anyanyelvem, az örmény
mellett oroszul, németül és
angolul is beszélek. A magyarral még sokat bajlódom, naponta tanulom ezt a szép
nyelvet, aminek a nehézségét
csak az örményhez tudom hasonlítani. A nyelvi nehézségek
miatt Németországban fogok
jogot tanulni a közeljövőben.
Emellett pedig szeretek olvasni és festegetni.
- Mióta foglalkozikfestéssel?
- Már egészen korán, hatéves koromban elkezdtem festeni. A mai napig élvezettel és
kedvvel fogok ecsetet szabadidőmben, sokan bátorítottak,
hogy mutassam meg szélesebb körben. Gyermekkoromban egy híres jereváni festő
biztatott, hogy lát a munkáimban fantáziát. Azóta persze
rengeteg kép született, a tájképektől kezdve a táncosnőkig
sok mindent megfestek. A stílusomhoz az impresszionizmus áll a legközelebb, de elsősorban a saját kifejezési formámat keresem.
- Szokott a jövőről ábrándozni?
- Keveset. Mindenképpen
szeretném a jogot elvégezni,
majd a festészettel és a nyelvtudásommal igyekszem szerencsét próbálni. Szeretném,
ha Péter mielőbb világbajnok
lenne. Most erre koncentrálunk mindketten és nagyon
drukkolok neki!
LÉVAY GIZELLA

= tisztább Magyarország
Csatlakozunk Európához. 2005 végére a csomagolási hulladék csaknem
felét már újra feldolgozzuk. A hulladékkezelést modernizáljuk, a hangsúlyt
a hasznosításra helyezzük és megszüntetjük a tájat csúfító, büdös szeméthegyeket.
Mert egy európai országban így természetes.

A
Környezetvédelmi
és Vizügyi
Minisztérium

•
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával oszthatják meg, aki - hétfőtói 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.

KÁRÁSZ UTCA
K. I. úgy véli, hogy a Kárász utcán
játszó hegedűs egy színfoltja a városnak és nem is játszik rosszul.
KÖZTERÜLETEK
Bár megindult az utcák tisztítása
Szegeden, de még mindig nagyon
sok az elszállításra való por és
homok az utakon. Persze a la-

P A N N O N
Ar

Mára

élvonal.

G S M

Soka

ítése 1

kosságnak is jobban kellene vigyáznia a környezet tisztaságára,
véli S. Imre nyugdíjas olvasónk.
JÁTSZÓTÉR
A Tarján széle utcában a játszóteret szépen kitakarították. Délutánonként így kellemes körülmények között játszhat(ná)nak ott a
gyermekek. Ez még sincs így, mivel este kutyák hada piszkítja a területet. A gyermekek egészségvédelme érdekében jó lenne minden
játszótérre kihelyezni egy kutyasétáltatást tiltó táblát.
MARS TÉR
A 30/361-2657-es telefonról érkezett SMS írója szerint a Mars
téri kosz csökkenthető lenne, ha
az emberek használnák a hulladékgyűjtőket.

KOZMA ADAM
autószerelő,
Fábiánsebestyén:
- Sokallom, mert szerintem
kapnak éppen elég másféle
könnyítést,
kedvezményeket,
szolgálati autót, ott van nekik a
mentelmi jog, szóval egyébként
is jut nekik bőven. Persze biztos
van olyan képviselő, aki megérdemli, de általában nem érzem
jogosnak.

KERESZTES SZABOLCS
középiskolás,
Fábiánsebestyén:
- Én egyáltalán n e m foglalkozom a politikával. Azért sem követem figyelemmel, mert sokszor értelmetlennek tartom az
egészet. Szerintem a képviselők
simán zsebre tesznek olyan pénzeket is, amelyekhez nincs joguk, a költségtérítés legalább
törvényes.

Mi, a Nemzeti Kör tagjai évtizedek óta álmodunk
arról, hogy Magyarország és a magyar nemzet egéSokallja-e
sze egyszer alkotó, teljes jogú részesévé válik az európai integráció folyamatának, majdan a politikaia képviselők
lag és gazdaságilag egységes Európának.
költségtérítését?
Nemcsak álmodtunk, hanem erőnkhöz s lehetőségeinkhez mérten évtizedek óta különböző területeken, más és más módon, de ugyanezt a célt szolgálKövetkező kérdésünk:
tuk, akár a természettudományok, akár a társadalomtudományok, akár az irodalom vagy a művéTart-e
szetek területén, akár köztisztviselőként vagy politikusként, vagy éppen az Európai Közösség Bizotta munkanélküliségtől?
ságának tisztviselőjeként.
Ügy érezzük, hogy mindaz, amit tettünk, nem
Küldje el válaszét
IGEN
NEM
volt hiábavaló s életünk egyik legfontosabb vágya
a kérdés napján 17 óráig,
válik most valóra. Magyarország és reményeink
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! AiSMSszámlázásanormáltanlaszennttörtMk.
szerint idővel a magyar nemzet egésze intézményesen és véglegesen bekapcsolódik abba a fél évszázados folyamatba, ami jelentős mértékben
Szavazhat az interneten i s : w w w . d e l m a g y a r . h u
meg fogja határozni nemzetünk, földrészünk és a
világ sorsának alakulását. Nemzetünk történelmének ezt a sorsdöntő fejezetét Antall József készítette elő, mikor is 1990-ben első kormánynyiMEGJÖTTÜNK
latkozatában meghirdette, mint a felszabadult
Közép-Kelet-Európa első miniszterelnöke, az európai integráció programját és 1991 decemberéSZEGED
Április 9., 8 óra 55 perc, 3450 g Sz.: Kiss
ben aláírta Magyarország és az Európai Közösség
KENYERES LAURA
Judit és Herter Péter (Hódmezővásárközötti társulási szerződést. Boross Péter miniszhely).
Április 8 , 2 1 óra, 3980 g. Sz.: Szócs Katalin
terelnök nyújtotta be 1994-ben felvételi kérelMOLNÁRELŐD
és Kenyeres László (Szeged)
münket és Orbán Viktor és kormánya zárt le 1998
DRÁGÁN NÓRA RENÁTA
Április 9., 9 óra 45 perc, 3350 g. Sz.: Krajés 2002 között 24 tárgyalási fejezetet 31-ből. A
Április 9., 5 óra 45 perc, 3320 g. Sz.: Antalfi csovics Magdolna és Molnár Pál (Szarvas).
kereszténydemokrácia, a nemzeti liberalizmus és
Rita és Drágán György (Szeged).
VINCZF ÁDÁM
TORKOS DALMA REGINA
Április 6., 13 óra 7 perc. 3430 g. Sz.: Tabá- a konzervatív erők az európai integráció döntő tényezői voltak és maradtak hazánkban, melyeknek
Április 9., 5 óra 45 perc, 3480 g. Sz.: Fekete
nyi Szilvia és Vincze Csaba (Marostörténelmi érdemei a nemzet elismerését érdemeÁgnes és dr. Torkos Attila (Szeged).
lele).
lik ki.
HERCZEG FERENC
Április 6., 9 óra 57 perc, 1580 g.
Az európai csatlakozás 12 éves hullámzó folyaSZENTES
HERCZEG GERGELY
mata, különösen az utolsó 5 év kemény tárgyaláRÁDI VIKTÓRIA
Április 6., 10 óra 3 perc, 1590 g, Sz.: Március 5., 13 óra 10 perc, 920 g. Sz.: Nésai, immár lezárultak. Ú j korszak kezdődik most,
Schaurek Mónika és Herczeg Ferenc (Kismeth Erzsébet és Rádl József (Felgyő).
amely nem lesz könnyebb az eddiginél, de más lesz
kunhalas).
IÓSZAIESZTER
és jobb lesz annál. Kikerülünk az eddigi kívülálló,
Április 7., 7 óra 22 perc, 3530 g. Sz.: Ötvös
KECK KRISTÓF
kérő, sokszor alárendelt helyzetből és egyenjogú
Mónika Ágnes és Jószal Gyula (Szegvár).
félként léphetünk fel értékeink és érdekeink védelÁprilis 5„ 2 óra 15 perc, 3700 g. Sz.: dr. RóPIGLER VIKTÓRIA
mében.
zsási Ajnácska és dr. Tilman Keck (Szeged).
Április 8., 9 óra 5 perc, 3020 g. Sz.: Csende
Válaszunk a népszavazás kérdésére egyértelmű
Éva és Pigler Zoltán (Csongrád).
VÁSÁRHELY
és határozott igen. Az ország, a nemzet jövője EuHERTER BOGLARKA
Gratulálunk!
rópában van, ideköti múltja, történelme, hagyományai, eredményei, kultúrája, értékei, gazdasági, politikai, biztonsági érdekrendszere és ideköti a jövőORVOSI ÜGYELETEK
je is, itt valósulhatnak meg vágyai és céljai.
Meggyőződésünk, hogy a kétkedők elmarasztalása
BALESETI, SEBESZETI
pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 a nemmel válaszolók táborát erősíti. Mi a tisztesséóráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ges felvilágosítást és az igazán lényeges szempon-

06-30/30-30-921

FELNÓTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye. Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

BEREZVAI TIBOR
tanuló, Szentes:
- Igen, sokallom ezt a pénzt. Évi
csaknem hétszázezer forint ahhoz képest, amit produkálnak,
nagyon sok. Egy fityinget sem
adnék nekik, hiszen a munkájuk eredménye rendkívül alacsony. Bőven elég lenne nekik
az, amit illetéktelenül összeszednek.

A Nemzeti Kör nyilatkozata Magyarországnak
az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról

kérdeztük:

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
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MEGKERDEZTUK AZ 0LVAS0T

CSOROG A PANNON GSM

SZENT ISTVÁN TER
Ábrahám Bertalan felháborítónak tartja, hogy a Szent István
nevét viselő téren csavargók hada látható, valamint a zsibpiac is
méltatlan a névadóhoz. A Cserepes sorra kellene kitelepíteni az
árusokat.

K A P C S O L A T O K «

15-17. (a Szilágyi utca felől) Telefonszám:
474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészed klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

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

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

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

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

tok kiemelését tartjuk helyesnek, azért is, mert az
eredményéért egyénileg és közösségként mindanynyian felelősek vagyunk. A tárgyalások eredményei
a korábban vártnál kisebbek, a csatlakozással
együtt járó kihívások, a versenyképesség javítási
követelményei nagyobbak lettek. A csatlakozási
tárgyalások végén maradt problémák megvilágítják
az unió új tagállamok iránti felelősségét is. Elsősorban azonban a magyar kormány és a magyar társadalom feladata a kihívások megválaszolása. A
nemzet és a Nemzeti Kör elvárja a kihívások megválaszolásának előkészítését, megoldások kialakítását. A csatlakozásból adódó, megoldásokra váró
problémák nehézségeivel történelmileg rövid ideig
kell szembenéznünk, a tagság viszont évtizedekre
határozza meg s véglegesíti helyünket Európában.
A csatlakozási megállapodás esélyt ad nehéz történelmi örökségünk egy részének felszámolására,
Trianon, Jalta, a komp-országi státus elbúcsúztatására, gyorsított ütemű gazdasági növekedésre és
felzárkózásra, geopolitikai helyzetünk javítására,
nemzeti érdekérvényesítési képességünk erősítésére.
Európa, minden tökéletlensége ellenére, a létező
demokráciák legjobbika. A magyar demokrácia és
az ország biztonsági helyzete most még sajnos törékeny és külső biztosítékokra is szükség van. Európai uniós tagságunk az európai jogrend, az európai
békerend, az európai demokratikus állam- és társadalmi rend biztonságát jelenti, ezáltal jogrendünk
és demokráciánk szavatolását és biztonságát. Az
európai értékekkel ellentétes folyamatokkal szemben nyújt védelmet, tekintve a közelmúlt számos
jelenségét. Ez fontos érvünk a csatlakozás támogatását szavatoló állásfoglalásunkban.
Az egységes, határok nélküli Európa a magyar
nemzet jövője, a nemzet határokon túli egyesítésének egyetlen lehetséges útja. Egyetlen magyarnak
sincs joga lemondani erről a lehetőségről, amit a
Gondviselés most - talán a XX. század igazságtalanságainak ellentételeként - felkínál. Minden
egyes magyar személyes felelőssége, hogy a nemzet
érdekében álló döntést hozza meg. Nemzeti összetartozásunk teljes elismertetéséig még hosszú utat
kell megtennünk, de nem szabad sem megállnunk
ezen az úton, sem pedig letérnünk arról. Ez az út az
egységes Európába vezet.
NEMZETI KÖR TAGJAI:
DOBOS LÁSZLÓ, GRANASZTÓI GYÖRGY,
JÁVOR BÉLA, KÁDÁR BÉLA, MARTONYI JÁNOS,
NEMESKÜRTY ISTVÁN, O'SVÁTH GYÖRGY,
PÁLINKÁS JÓZSEF, SOLYMOSI FRIGYES, TAR PÁL,
TAXNER ERNŐ, TORNAI JÓZSEF

Heti pollenjelentés
A múlt héten bekövetkezett lehűlés erősen befolyásolta a fák pollentermelését. A közel egy hónapja virágzó, allergén pollenű mogyoró, éger és szil virágporszemei
ugyan mindennap előfordultak a
levegőben, de alacsony pollenszámban. Várhatóan ezen a héten
már befejeződik virágzásuk.
Az
időjárástól
függetlenül
„tombol" a Dél-Alföldön leggyakoribb - több helyen erdőalkotó hazai és amerikai származású

nyárfák virágzása. A levegő egy
köbméterében 200-400 db napi
pollent is számláltunk. Szerencsére nem veszélyesek a szénanáthások számára! Fontos új
elem a levegőben a nyírfa pollenje. E növény virágporát tartják a
legveszélyesebb tavaszi allergénnek. Problémát olyan országokban okoz, ahol a napi pollenszáma több száz vagy ezer körül
van. Nálunk szerencsére ilyen
még n e m fordult elő. Igaz, csak

nem régóta virágzik, de eddig kevés pollent produkált. Az utcákon, parkokban üde színfoltként
előbukkantak a forsythia bokrok
magánosan álló, aranyló sárga
virágai. E növény hivatalos magyar neve nem aranyeső, se nem
aranyvessző, hanem aranyfa!
Bővebb információ: www.pollinfo.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

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

KOZMA EDIT
óvónő, Szentes:
- Nyilván személyenként, külön-külön kellene megvizsgálni,
hogy melyik képviselő hogyan
dolgozik. Ezért n e m szeretnék
általánosítani. Biztosan van
olyan politikus, aki ezt megérdemli, mert m u n k á j a során valóban a közérdeket tartja szem
előtt.

H0R0SZK0P

ül

KOS: Minden tette, minden mozdulata és mosolya azt sugallja, hogy
boldog, elégedett. Kedvese jelenlétében pedig
kivirul és sugározza a pozitív energiákat. Ne
csodálkozzon, ha emiatt sokan vonzáskörébe
kerülnek, talán néhányan túl közel is.
BIKA: Ha nem ismerik nehéz körülL « J ! ményeit, senki nem fogja felajánlani a segítségét. Önsajnálat nélkül ismertesse barátaival helyzetét és a segítség felajánlása nem fog elmaradni.

IKREK: Ügyes kis trükkökkel ked1 vese mindig elcsábítható. Játssza
neki a félénket, mert ettől teljesen beindul.
Mivel szívesen visszafogja magát, ezért türelmesen várnia kell rá. A show és a
charme csak felkelti a gyanúját.
^ ^

RÁK: Vita, veszekedés, vetélkedés
a családban vagy a kollégák között.
Sose feledje, az agresszív vagy neurotikus
reakció mindig sokkal rosszabb, mint az
igazságtalanság. Nincs értelme felizgatnia
magát, s ezáltal csak rontani a helyzeten.
Q u

OROSZLÁN: A mai csillagállás az
egészség terén mérgezést, balesetet vagy májgyulladást okozhat. Vigyázzon,
többet veszíthet egy perben, mint gondolná.
f W j S Z Ü Z : Vigyázzon a szemére, mert
y ^ l sérülékenyebb. Ha gondjai vannak,
vizsgáltassa ki magát orvossal. Jobb megelőzni a nagyobb bajt.
/ 0 \ MÉRLEG: Partnerével megbízhatów w an jó pillanatokat tölt el, ennél többet ne várjon. Lehet, hogy nem kap romantikus ajándékokat, de ezt ne vegye a szívére, mérsékelje tehát elvárásait.
SKORPIÓ: A pillanatnyi levertség[
! nek ne tulajdonítson nagy jelentőséget. Önt mindig megviseli, ha kizökken
élete természetes ritmusából. Ez még akkor
is így van, ha a változás kedvező.
NYILAS: Sok év erőfeszítése vész
I kárba akkor, ha nem értékeli, nem
fogja fel egy hír jelentőségét. Ilyenkor két
rossz dolgot tehet: nem figyel rá, vagy „rádob még egy lapáttal", s Igyekszik magát
még szebbnek és okosabbnak láttatni.

m

BAK: Bár a munka terén adódnak
I kisebb összezördülések, igazi komoly probléma a magánéletben jelentkezik.
A szíve választottja elhidegül öntől, titkolózik, talán megpróbálja átvágni valami ósdi
kifogással. Ne higgyen a szép szavaknak.

m

VIZ0NT0: A kötetlen baráti beszélígetés képessége létfontosságú az
üzleti, a társasági és a magánélet minden
területén. A kommunikáció és az új fogások
alkalmazása könnyen megtanulható. Sokak
számára most érkezett el az Idő az állásváltoztatásra.
HALAK: Lz az ön napja!
i meg a kedvező lehetőségeket! Tervezzen, engedje szabadjára fantáziáját, alkotókészségét! Most még nem látszik, hogy
ezek a próbálkozások néhány hónap múlva
realitássá válnak, bármennyire is irreálisnak tűnnek.

• SPORT
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Kivételes befektetési lehetőség
>#**«rsMo Bakiak mtán

^Húsvéti meglepetés*
' az Alföldi Divatházban!'

i®

30-60%-os

ra
1nQattani*a*if>o*ttó J

engedménnyel kínálunk
kosztümöket, blúzokat,
nadrágokat, szoknyákat.

A KPHM Csoport Tagja

. Várjuk kedves vásárlóinkat!
(Szeged. Tisza L. krt. Sl.)

1741

Csak e g y h í v á s ,
és Ö n m á r i s
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

a ivestel a j t t ^ f l ó ^ !
Most itt a nagy lehetőség,
hogy vágyaid mobiljához juss.
Sony Ericsson mobilok előfizetéssel már 3 9 0 0 Ft-tól**,
DOMINO csomagban pedig
1 7 9 0 0 Ft-tól kaphatóak
a Westelnéi. Ne maradj le
róla!

^ ^

Budapest X«. Bortwly u. 5-7.1i 239-1057 Gvór-Menfocsknak, Foiráskút u. 27. 96' <49-339
Sopron, Baross u. 24 991506-941 Zalaegersieg. Kossuth u. 7.92Í3SO I17 Pécs KWty u. 42.
Kecskemet Jókat u. 33.76! 500-034 Nyíregyháza. Dózsa Gy, u. 9.42! 504453
Veszprém. Virág Benedek u. 4. W406-957 Szeged. Kálvin tár 7. 06-30^08-7356

Irodáink nvitvátártásá: héttő • péntek SAltf5 szombát 9"-15s

Vivendi Telecom Hungary

DclmagyarorsztÍK

ON-LINE
t

ü

k

Április 24-én
mezőgazdasági

ö

jelentkezik

mellékletünk,

az április 2 5 - 2 7 . kőzött

. .
websnop.westel.hu

«lázítunk a kfSrlet erejéig Övértyes.
*A kéKulék cuk weslet eldfcclO kArtvéval haurututó
"CSJÉ ój WrtW olóltattuU, kOévéé smUvlísél
rovlbta WtOéM ki kilétekben, ki bilétUkMyikkikbkn és k Dipiabaiokben.
mloimició: 1230 o vy«»l iwtóiautxíl J6me««swi MibkU). 265 »210

E i1

rendezésre kerülő
és

meg-

JÁNOSHALMI

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók
Mindenki, aki Szegeden számít

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI

szakkiállítások

Szeged, Fekete sas u. 25.
Szeged, Kárász u. 12.

r

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés

alkalmából

VÁRJUK a t é m á h o z k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t ó k ,
gyártók, t e r m e l ő k , kereskedők HIRDETÉSEIT.
H I R D E T É S E V E L Ü N K B I Z T O S A N C É L B A ÉR!
Anyagleadási határidő: április 14., 9.00 óra
Információ: G y ü r e f i n é Jutka: 567-840
vagy 06/20/583-0138

www.delmagyar.hu

•

www.bramac.hu

M o s t v a n itt a t e i d ő d !
Válaszd te is az O T P M a g á n n y u g d í j p é n z t á r t ,
hogy még egy jó ideig ne kelljen a nyugdíjadra gondolnod!

KULONOS

Ráadásul, ha most belépsz, máris élvezheted kedvezményeinket:
•

praktikus tagsági kártya,

•

információk a weboldalon.

A Bramac újdonsága a Construmán!

A Markant tetőcserép közel százéves hagyományt követve, a legfejlettebb
technológiával készül. Letisztult formáival, divatos színeivel és egységes fedésképével
bármilyen építészeti stílushoz, új ház építésénél vagy felújításnál egyaránt tökéletesen
alkalmazható. Szemet gyönyörködtető módon ötvözi a tradíciót a korszerűséggel,
a minőséget a megbízhatósággal. Ez teszi a Markant tetöcserepeket különlegessé.
További információ: a Bramac standon (C pavilon 3/D), az ország Bramac kereskedőinél
és a tetőfelújítási kékvonalon.
Tetőfelújítási kékvonal: 06 40 94 94 09

kedvezményes A-hiteldíj,

Szeretnék többet tudni a Bramac

tetőrendszerről, kérem küldjenek
címemre termékkatalógust.
Építkezem
Tetőfelújítást tervezek
Kapcsolatfelvételt kérek
Név:

Telefon:

Lépj be közénk!

M a r kantJetÖP s e r é p

OTP Nyugrfvuofut (06 1J 3 6 6 6 777

O T P

M A G A W M Y U G D U P E N Z T A R

NYUGDU

TETŐ HELYETT MONDD:

...

B r a m a c Kft.

8200 Veszprém,
Házgyári út 1.
DMO
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•
Állást kínál

• AMERIKAI kockázati tőkebefektető társaság keres
külső tanácsadó állásba
önkormányzatnál vagy valamely önkormányzati vállalatnál kapcsolattal és befolyással bíró, legalább középvezetői szinten tevékenykedő személyt új projekjei beindításához. Minden
érdeklődési,
jelentkezést
diszkréten kezelünk. Smithy
& Gordon Investment, 0620-9-621-024.

Aut6
Bútor
Egészségügy
Elveszett
Egyéb
Elektronik», M u i U cikkek
Építőanyag
Földterület
Gazdit

keres

Oépjáimüvazaté-képaé»
I n

Haszonjármű
Hagyaték
Hirdetmény
Kert
Könyv
Közlemény
Magánház

^ M e z ő g a z d a s á g i gep
Növény
Pénz, értékpapír
Ruházat
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Társközvetítés
JTéglaepítésű lakás
Tüzelőanyag
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
1

Üzlethelyiség

szolgáltatás
Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ
részletes, a k t u á l i s

állásajánlatok

WAP-on
www.csmmk.hu/wap
Az M-ker
Építőanyag-kereskedése
keres telephelyére
S
SZERVEZŐI-ÉRTÉKESÍTŐI
munkakiirhe
MUNKATÁRSAT szakirányú
építőipari végzettséggel.

LEBONYOLÍTÓ CÉG
KERES
felsőfokú magasépítő
(építész)
és/vagy
mélyépítő
(csatorna- és műtárgyépítés)
műszaki ellenőri
szakvizsgával
rendelkező

Saját gépjármű szükséges
Érdeklődni a 30-9451-821
szánni telefonon.
• FIATAL villanyszerelöt alkalmazok. lehet pályakezdő
is, 06-30-9651-564 (Szeged) (22860636)
• FIATAL villanyszerelöt
keresünk
hosszú
távra,
jogosilvány szükséges. Tel.:
70-3-107-107
(Szeged)
(22860913)

• T A N D Í J M E N T E S számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden
30-576-74-30. (22759275)
• TORONYDARU gépkezelőket felveszünk budapesti munkahelyre. Szállást
biztosltunk.
Átképzésben
segítünk.
70-311-85-26,
Kecskemét. (22860927)

g

AUTÓKLUB

S

Szeged, Kossuth L. sgt. 112.
Tel.: 62-474-874, 550 390

• FIAT Brava 1.4 S (1996.
decemberi szürkéslila metál)
1,5 év műszakival első
tulajdonostól megkímélt állapotban eladó. Vételár: 1,2
M Ft Érd.: 62-434-778, 0630-938-59-83.
(Szeged)
(22861011)

• FIAT PUNTO 1,11 (1999.)
ötajtós, megkíméltem extrákkal eladó 1.275.000. 0620-9285-548,
(Makó).
(22860741)

• GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalombahelyezés, kivonás,
súlyadó, biztosítás,
Csongrádi sgt. 64/B, 62423-148. (Szeged) (22860800)

lBoldog
Születésnapot
A világ legcsodálatosabb
érzése a szeretet, amit irántuk
érzek.

Kovács Viviennek 3.,

Pánti Lajosnak 51.
születésnapjára.
Kovács Zsoltnak névnapja
alkalmából nagyon sok
boldogságot kíván. Rozália.

KELLEK

ZSOLTIKÁNAK,
Felgyőre

nagyon

boldog

• OPEL Astra 1.6, 22 hónapos, 30.000 km-rel, sok
extrával eladó. 06-20-95616-90, Szeged. (22861024)
• RENAULT 19 Chamade
1,90 1991-es.
Műszaki:
2005 02.18-ig eladó 0670-232-0404, 62-293-211.

a Keller

nagyszülők

Köri

BARNAHOMOK,
szállítása.
s

Minden pénteken és szombaton
8.00-14.00 között
.
FRISS, ÉLŐ
I
s

HALVÁSÁR

a Fehértói Halgazdaságban.
Ponty:
Busa:
Kárász:
Harisa:

649 Ft/kg
250 Ft/kg
300 Ft/kg
1200 Ft/kg

Amur:
449 Ft/kg
A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk, filézzük.
Érdeklődni lehel a 62-461-444-es
telefonszámon.

• 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)

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (22656051)

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (22658611)
• ANTIK bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116.
Szeged.
(22658050)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.
(22657786)

FENYTERAPIAS
KLUB
2003. április 12-én,

• "BÉTA" Műszaki Bizományi Szeged, Szilágyi u.
2., 62-424-175. (22251832)
Építőanyag
m
m
m
m
m
m
m
m

TERRAKOTTA
Csempecentrum

• B O N T Á S B Ó L eladó
nagytégla, hazai cserép,
piros cserép, faanyag. 30473-5419, Szeged. (22759912)
• 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. (22658527)
• S Ó D E R D E P Ó . Sóder,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (22658094)

szombaton 15 órától
Szeged,
Bécsi krt. 7. sz. a l a t t
orvoselöadást t a r t
a fényterápiás
készülékek otthoni

• DÉMÁSZ Rt. Szentesi
Üzemeltetésvezetősége értesíti fogyasztóit, hogy 2003.
04.
14-én,
07.30-17.00
óráig áramszünetet tart Felgyő, Állami Gazdaság alsó
transzformátorállomás
ellátási körzetében és környékén. Kérjük fogyasztóink
szíves megértését. (22860876)

• S U B A S A I 236 négyszögöles gondozott kertemet nagyon kedvező feltételekkel átadnám művelésre.
Este: 62-493-215, 06-3054-19-148.
Könyv
• HASZNALTKONYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT.Körút
Antikvárium Szeged, 62315-322. (22658608)

• HA ismer valakit, akinek
kilátástalan a kapcsolata a
szomszédjával vagy ön jár
• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁ
hasonló cipőben? Ne adja
RÓLUNK könyveket, matel. segítünk!! Hívja: 06-30gánkönyvtárat,
könyvha228-2098. (22760387)
gyatékot. Dekameron Antik• JÓ állapotú SPC vetőgép várium Szeged, Vitéz u. 13Tel.:
62-423-325.
és 1990-es, 2107 Lada 15.
eladó. Vásárhely, Rárósi u. (22760156)
75.
62-235-149,
este.

Tel.: 62-439-025.

• DOMASZEKEN 2 hold,
lapos fekvésű föld bérbeadó.
Kiskundorozsma,
Széksósl út 59., vasárnap.
(22860724)

• ÖRÖMMEL értesítjük a
szülőtársakat, hogy a Hajnóczy
Utcai Óvoda a
jövőben is üzemel. Ezért
nagy szeretettel várjuk az új
gyerekek szüleit, április 1011-én beíratásra. Tel.: 62425-784. Szülők. (22860841)
Magánház

is)
DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV
GARANCIÁVAL! SZEGED:
62-485-774. (22658680)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel. 06
30 9457-577, 06-62-533999,
SZÁSZ
PÉTER.

AKCIÓS VÁSÁRLÁSI ?
LEHETŐSÉG!

Érd 30-285-91-06
• DUCI Klub indul gyógyközpontban.
62-431-422
(Szeged) (22658290)

• ELKÓBOROLT Algyőn a
Kastélykert u. 15. számú
házból egy 3 hónapos, kan
kutyus. Zsemle színű, mellső
mancsai fehérek, nyakában
kockás kendő. 06-30-21822-22. (22861389)

• TUJA, oszlopos, fák, virágzók, gömbök, kúszók,
különleges örökzöldek termelőtől!
Toronyi
Díszfaiskola, Szeged, Magyar u.
214.
Tel.:
62-405-812,
bármikor! (22353514)

• KÁRPÓTLÁSI jegy eladó.
Szentes, Dr. Udvardi 32.
(22860549)

EE^ÖSH

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK,
P O R C E L Á N O K , 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)
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig.
(21341301)
• 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)

Mezőgazd. gép
• 3 , 3 m-es új, 4 m - e s
használt kombinátor eladó,
5,6. m-re cserélek. 30-2241043. (22860910)
Növény
• 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.
(22354280)

• HARMONIKAAJTÓ, RE
DÖNY, RELUXA szalagfüggöny szezonnyitó árengedménnyel. Égető árnyékolástechnika. Tel.: 0662-489-603, 06-70-3168817. (22657792)

• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel
06-62-267-554,
06-309550-537, Szeged. (22860687)
• LAKSPED. KÖLTÖZTETÉS. nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 0660-304-690.
(Szeged).
(22658687)

• REDŐNY, RELUXA,
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló TAVASZI
AKCIÓVAL Csongrád
megyében
62-401-318,
62-555-796,
06-30-2719697. (22657939)
• ÜVEGEZÉS KISKUNDOROZSMÁN INGYENES
K I S Z Á L L Á S S A L ! Kérjük
hívja: 62/425-555,30-935-6249. SZILÁK* Szeged, Teréz
U. 42. (22760355)

HORUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

Tel/fax: 62/555 603.
Rádiótel.: 70/311-7906
20/356-7058

EXTRA MERETU
FÉRFIRUHÁZAT
2XL-7XL-ig.
ÚJDONSÁG: KOPTATOTT
FARMERKOLLEKCIÓ!

Szeged, Bal fasor 4.

Nyitva: H.-P.: 10-18-ig
Szo.: 10-1.l-ig.

MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓI
KAMARA OKTATÁSI
KÖZPONT

Telefon: 444-337

Szakképzés

Reg. szám: 07-0134-02

SZAKKÉPZÉSEK 2003.
• Okleveles könyvvizsgáló
• Adótanácsadó
• Mérlegképes könyvelő
vállalkozási szak
400 óra - 2 év
400 óra - 1 év
• Pénzügyi-számviteli
szakellenőr
• Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
• TB-ügyintéző
• TB-szakelőadó

»reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• gyogymasszor
I

• fodrász

í

• virágkötő'
Támogatás, részletfizetés,
adókedvezmény.

EGYÉB KÉPZÉSEK 2003.
• Számviteli szolgáltatást
végzők kötelező oktatása
• Mérlegképes könyvelők
ismeretfelújító oktatása
Részletfizetési lehetőség
KÉRJE
RÉSZLETES
TÁJÉKOZTATÓNKAT!
Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Tel.: 62/ 542-500, 501.
A MEGBÍZHATÓ
SZAKMAI HÁTTÉR!

Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
6724 Szeged, Rígö u. 24/D
Telefon: 42B-5B7, 425-596

E-mail: lnfo@miokszeged.lin
Akkreditációs szám: 0021

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

• V I R Á G Z Ó magnóliák,
dísznövény
különlegességek.
Dísznövénycentrum
Szeged, Algyői út 34., 70-

A z apróhirdetések
tartalmáért
a k i a d ó n e m vállat
felelősséget!

• JÓGATANFOLYAM a
Belvárosban, hétfőnként 18
órától (MÉH Rt.-nél) Jóga a
Mindennapi Életben Egyesület.
20-398-36-77.
jamet@tiszanet.hu (22658485)
• MUNKAVÉDELEMI technikustanfolyam indul. NOVIT
BT. 06-00003-03, Szeged
06-20-9-664-279. 62-315-

m

Közlemény

Ü z e m v e z e t ő s é g e értesíti a f o g y a s z t ó it é s a l a k o s s á g o t , h o g y h á l ó z a t é p í t é s i m u n k á k m i a t t áramszünet lesz
2003. április 18-án, 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig H ó d m e z ő v á s á r h e l y , M a r o s l e l e i úti t a n y á k t r k . , v a l a m i n t 2003. április
18-án és 22-én, 8.00-14.00 óráig H ó d m e z ő v á s á r h e l y , H e g e d ű s t e l e p trk., Tóth-villa trk., szilárd hulladéklerakó trk.,

• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (22658554)

• ABC eladó (+ 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: 62492-988. (22760155)
• ANGOL német es/vagy
számitógép kezelő tanfolyamok a Stargate Akkreditált Nyelviskolánál. Munkaügyi központos támoga
tás és 3 0 % - o s adóvisz
szatérítés Érd.: Pöspök u.
11/A. Szeged. 62-421-515,
06-70-216-75-08.
Eng.:
06-0045-02. (22861082)
• INTENZÍV gépírótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged) (22860678)

E3EB822B21
• CRONOS - Társkereső
Klub
Hódmezővásárhely,
párkapcsolatra vágyók bizalmasa. Bejelentkezés: 62241-022,
30-326-41-28.
(22758864)

E Q E S I B B
• ELSŐ emeleti. 40 nm-es
Roosevelt téri lakás bérleti
jogát elcserélném 100 nm
körüli belvárosi lakás bérleti
jogára. Stefánián előnyben.
Tel.: 06-20-9432-718, SzeM ÚJSZEGEDI társasházban 45 nm-es első emeleti
lakás, teljes berendezéssel
és 25 nm-es garázs igényesnek eladó. Érd.: 303380-185. (22860817)

30

szentkirályi szivattyútelep trk., Lukácstanya trk., katrai
szivattyútelep trk.

Tüzelőanyag

• TÜZELÖAKCIÓ! Kuglizott
akác tűzifa 1280/q, kuglizott
fenyő tűzifa 900/q díjtalan
házhoz szállítással, helyszíni
méréssel is! Telefon: 72267-327. (Pécs) (22760448)

SAMADARE

HAZ

Ne feledje az akciós
üdülési lehetőséget.
Érdeklődni telefonon: 62-324-987,
83-341-884, 30-850-74-92

Üdülő, hétvégi ház
• SZEGEDEN, a Holt-Tisza
partján lévő 2 szobás téglaház,
300
négyszögöl
gyümölcsöskerttel
állandó
ottlakásra
és
üdülésre
egyaránt alkalmas. Gáz, víz,
villany, telefon van. Busz 5
percre, az E5—tői 1 km-re
eladó. Ár: 6,3 M Ft. Telefon:
06-30-55-19-135. 62-415041. (22861055)

Zsombón, vállalkozás
céljára alkalmas

100 nm-es
alápincézett épület
4300 nm telekkel

461. (22860834)

ELADÓ.

Érd : 06-30-9434-057.
Ár: 3 M Ft + áfa.

Szakképzés

A Démász Rt. Hódmezővásárhelyi
• HÉTFŐN, a Csillag térnél
találtunk egy 5 év körüli,
barnás tacsi keverék szuka
kutyust.
Régi
vagy
új
gazdija jelentkezését várjuk.
Érd.: 70-209-82-16, Szeged. (22861092)

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

g e d . (22760393)

LORD XL

• S Z Ö L Ö O L T V Á N Y és
európai gyökeres dugványvessző több fajtából eladó
Nagykanizsán.
06-308584-542,
este: 06-93317-057 telefonon. (22861013)

516-37-45. (22760493)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (22657742)

A HÓRUKK-ra számíthat
„,„ mindennap

Áprilisi t a n f o l y a m a i n k :

• SZEGED KLEBELSBERG
TELEP, Mozdony u.-i, 130
nm-es ház különálló garázzsal eladó. Téglaépítésű
lakást beszámítok. 06-20481-73-72. (22760129)

használatáról.

névnapot
és

BÁNYAHOMOK,

Szeged, Bérkert u. 129.

kívánnak:

•L

MAROSI HOMOK,

• OPEL Astra Caravan 1,4
GL eladó. 70-503-48-59
(22860935)

E l j . I X U U . «

Gratulálunk

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

• 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)

62/271-407

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
műszaki vizsga
zöldkártya

Egyéb

Megrendelhető telefonon:

Autó

• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT, Intermobil Szeged,
Rákóczi tér. 62-541-410.
(22759029)

• SZEGED Plazában április
15—tői nyíló lagylaltozóba
keresünk fiatal hölgy munkaerői folyamatos munkára,
betanítással. Érd : 06-30408-09-75. (22860676)

dél-magyarországi
munkahelyekre.
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• IRODAVEZETŐI munkakör betöltésére keresünk levelezési,
számítógép-kezelési gyakorlattal rendelkező személyt. Nyelvtudás,
felső fokú végzettség előny.
Jelige: "Talpraesett irodavezető" jeligére a Sajtóházba. (22861007)

• PÉNZÜGYI befektetés területre keresünk Hódmezővásárhely és Szentes térségéből vállalkozó munkatársakat. jó fizetési lehetőséggel. Érdeklődni: 06-30-5558072. (22860762)

MUNKATÁRSAT

• ÉPÍTŐ kft. gépkocsival
rendelkező
építésvezetőt
keres.
"Társasházak
022860839" jeligére a Sajtóházba. (22860839)

• DACIAT, dízel Arót vennék. 06-30-319-6963, Budapest. (22860739)

• OTTHONI telefonos tevékenységre keresünk üzletkötőket. Jó kereset, főállás
lehetséges.
06-30-9934810, 06-20-9606-476 (1012-lg), Veszprém. (22150298)

A jelentkezéseket levélben
6723 Szeged. Debreceni u. 16/A
alti kérjlik küldeni.

• É L E L M I S Z E R - vagy
vendéglátó-ipari eladót sörözőbe felveszek. Kezdőknek is! Érd.: 20-558-2025.

• I D Ő S személy mellé
gondozót keresek. 06-309538-812. (22860951)

• KOKTÉLBÁR
Kávézó
keres gyakorlattal rendelkező fiatal hölgyeket pultos,
felszolgáló
munkakörbe.
Érd.
30-96-95-175.
(22860647)

(üzenetrögzítő

(22657760)

(22861028)

• KERTÉSZETI végzettségű, leinformálható, friss
nyugdíjast
hosszú távra
alkalmaznék. Tel.: 06-30428-8311. (22860771)

62/567-835

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

• F O R G A L M A S helyen
működő üzletembe KOZME
TIKUST és két MÜKÖR
MOST keresek. 62-481367,
06-30-9784-170.
(22860948)

• JÓL kommunikáló, érettségivel, angolnyelv-ismerettel rendelkező fiatal hölgy
munkatársat keresünk videótékába. 06-70-252-7035, Szeged, (22860966)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Apró börze
• VIRAGKERTESZETBE női
dolgozói
keresek.
Érd.:
Klskundorozsma, Fél u. 7.,
16 óra után. (22861102)

• GÉPKOCSI ÉRTÉKESf
TÖT keresünk! Jelentkezni
személyesen kézzel írott,
fényképes önéletrajzzal az
alábbi
elmen.
Pécskai
Autóház
6724
Szeged.
Sárosi U. 11/b. (22860869)

Tanfolyam

TELEFONOS

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

• GYAKORLATTAL rendelkező csőszerelő és lakatos
munkatársakat keresünk felvételre változó munkahelyre.
Érdeklődni: 8-16 óráig, 62572-036. (Szeged) (22860837)

Régiségek

NONSTOP

CSÜTÖRTÖK, 2003. ÁPRILIS 10.

H I R D E T É S «

N I O K
or«««

Magyar iparszövetség Oktatási Központ
JÓZSEF NÁDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA
iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok számára
a 2003/2004-es lanévhen.
Tandíjmentes középfokú képzéseink:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 2 éves
Marketing- és reklámügyintéző, I éves
PK-munkatárs, I éves
Idegenforgalmi technikus (+ vaiutapénztáros) 2 éves
Idegenforgalmi ügyintéző 1 éves

2003. április 23-án, 8.00-14.00 óráig H ó d m e z ő v á s á r h e l y Batida, R á k ó c z i út trk., Batida, g a b o n a t á r h á z trk., Batida,

Haszonjármű

keltető trk., Elekmajor trk., Batida, juhászat trk., T ó t h t a n y a

• VW TRANSPORTER 1.6os léghűtéses 260.000-ért
eladó.
30-9-355-801.
(22861029)

trk., É g e t ő m a j o r trk., maroslelei Rákóczi trk., Páltanya
t r k . , b a r n a - z o m b o r i t r k . , m a r o s l e l e i úti t a n y á k t r k .
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

g
;

Jogi asszisztens, 2 éves, önköltséges levelező
Gazdálkodási menedzserasszisztens (marketing szakirány)
2 éves nappali tagozaton tandíjmentes, levelező tagozaton
önköltséges a képzés.
6724 Szeged, Rigó u. 24/d. Tel.: 62-425-596
E-mail: info@miokszeged.hu Honlap: www.miokszeged.hu

|
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MŰSOR»

C I P INTERFRUCT

A DÉLÉPÍTŐ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG igazgatósága
értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2003. májas 9-én (péntek), 15.00 órai kezdettel tartja

Az Interfruct Kft., a német tulajdonú
Tengelmann-csoport dinamikusan fejlődő,
magyarországi Cash & Carry áruházakat
üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata
szegedi egységébe

a társaság székhelyén
(Szeged, Bocskai a. 10-12.), az ndvari tárgyaiéban.

Cash&Carry

gyakorlattal

titkársági

keres.
Személyes jelentkezésüket várjuk
C s o m o r J á n o s áruházvezetőnél (fényképes szakmai
önéletrajzzal, bizonyítványok másolatával)
az alábbi címen: INTERFRUCT K f t .

•«ti

6728 Szeged, Algyői u.

. S r

Telefonon a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 0
vagy a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 1 - e s számon.

Pályázati feltételek:
• középiskolai érettségi • számítógép-kezelési (szövegszerkesztési)
ismeret • gépírástudás • büntetlen előélet • magyar állampolgárság
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
• angol- vagy németnyelv-tudás
Az állás betölthető: 2003. július 1. napjától határozatlan időre.
A pályázatot Domaszék község jegyzőjéhez (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.) kell benyújtani a pályázati felhívásnak a Délmagyarországban történő megjelenését követő 15. napon belül. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, képzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A közgyűlésen a részvényesek az alapszabályban meghatározott módon szavazhatnak, a részükre kiosztott szavazólapokkal.
A határozatképesség biztosítása érdekében minden tulajdonos
megjelenésére feltétlenül számítunk.
Határozatképtelenség esetén a törvény előírásai szerint megismételt közgyűlés időpontjáról később intézkedünk.
Délépítő Rt. igazgatósága, Szeged, Bocskai u. 10-12.

VECRE MEGERKEZETT, ITT VAN, AMIT
A

DIESEL

LIVING

ügyintéző

álláshely köztisztviselői kinevezéssel történő betöltésére.

A közgyűlés napirendje:
1. Az igazgatóság beszámolója a 2002. évi gazdasági
tevékenységről, az éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentése
3. A 2002. évi éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény
felhasználásáról
4. A felügyelőbizottság egy tagjának megválasztása
5. Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
díjazása
6. Egyebek

BOLTI PÉNZTÁROST

SUCCESSFUL

DOMASZÉK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
(6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)
PÁLYÁZATOT HIRDET

2003. évi rendes közgyűléséi

rendelkező

FOR

PALYAZATI FELHÍVÁS!

VARTALI

Hirdetését már 70 postahivatalban is
feladhatja!
ITT a DÉLMAGYARORSZÁGOT mindig
• KEK SZUPERMARKET

L E G Ú J A B B

(a Budapest krt. és a József A. sgt. sarkán)

• DOHÁNY-AJÁNDÉK (Mars tér 18.)

• ÉLELMISZER BOLTOCSKA
(Bécsi krt. 37., az Alföldi u. mellett)

CUCCOK

COUNTRY STORE, Szeged, Kígyó u. 1.

• MÁV PÁLYAUDVAR
• Széli János Pavilonja
(Szilléri sgt. a Diego mellett)

\

Unilever

anyagbeszerzésért
és
gazdálkodásért
felelős

készletmunkatársat

Feltételek:
- felsőfokú végzettség (külkereskedelmi, közgazdaságtan)
- felső/középfokú szakmai angolnyelv-tudás
- export/import területen szerzett gyakorlat
- informatikai ismeretek
- jó kommunikációs készség
Előny jelent:
- SAP rendszer ismerete
- más idegen nyelv ismerete
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el
pályázatát (fényképpel ellátott magyar és angol nyelvű
szakmai önéletrajzát) telefonszámmal ellátva a megjelenést
követő 1 héten belül a következő címre:
Unilever Magyarország Kft.
Ördögné Papdi Zsuzsanna humánerőforrás-vezető
6758 Röszke, Felszabadulás u. 110.

V

r

r

PALYAZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános pályázat útján történő hasznosításra
meghirdeti
az alábbi ingatlan bérleti jogát:
l. Az ingatlan adatai:

Szeged, Dorozsmai út 46.

helyrajzi szám: Szeged, III. ker. 25992/2
jellege: telephely, 3 db földszintes épület
alapterülete: 21 169 m'
közművesitettség: az ingatlan közmüvekkel ellátott, viz, csatorna,
gáz, elektromos energia (3 fázis) ellátás biztosított, a csapadékvíz a
talaj felszínén elszikkad.
Az ingatlant a Szegedi Vizmú Rt. szolgalmi joga terheli.
Q. Az ingatlan bérleti dijának pályázati alapértéke:
1 693 520 Ft/hó + áfa, azaz: egymlllló-hatszázkllencvenháromezerötszázhúsz 00/100 forint/hó + áfa. Pályázati biztosíték: 6 350 700
Ft.
m. Pályázati ajánlat:
A pályázati feltételeket a részletes pályázati kiírás tartalmazza,
amely 2003. április 10-töI 2003. április 22-e, 14.30 óráig beszerezhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Irodáján (Szeged, Széchenyi tér 11. H. em. 216.).
A pályázó a pályázati ajánlatát legkésőbb 2003. április 30-án, 14.30
óráig köteles benyújtani. A pályázat benyújtása Szeged Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján történhet,
az alábbi időpontokban: hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-15.30, szerda:
7.30-17.30, péntek: 7.30-13.30.
IV. Ajánlatok bontásának helye, időpontja: 2003. április 30-án.
14.30 óra. Szeged. Széchenyi tér 11. Ii. em. 216. szoba.
V. Pályázat elbírálása: a legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról a közgyűlés dönt a 3 tagú bírálóbizottság javaslatának ismeretében.
VI. Eredményhirdetés: a közgyűlési döntést követő 8 napon belül
írásban.

Zaiakcrúwa

HÁROM

•p.

Zalakerámia termékek
s
teljes választéka!

4

• K I S T E T E L U C S E M P E ES P A D L l
VÁSÁR M Á R 600-800-1000

Ft/m*-

• O L A S Z K Ő P O R C E L Á N L A P O K KIS fe
N A G Y T É T E L B E N 1200

alkalommal
megrendeli, a

NEGYEDIK
megjelenést
a j á n d é k b a kapja.

A részletekről érdeklődjön

Ft/nr-tol

ügyfélszolgálatainkon,

• SZANITEREK NAGY VÁLASZTÉKA

Márkabolt: Szeged, Kálvária sgt. 104.
Tel.,Tax: 62444-508

7

Ha Ö n most
apróhirdetését
napilapunkban

¡•«•IS®

Az Unilever Magyarország Kft.,
a világon piacvezető termékeket gyártó vállalat röszkei
munkahelyre keres

megtalálja

t

BflLTEX
tor

FELHÍVÁS
Értesítjük a szülőket, hogy
a szegedi önkormányzati általános
iskolák
első osztályaiba a 2003/2004.
tanévre
A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSÁNAK
IDŐPONTJA:

2003. április 14. (hétfő). 8-16 óra
2003. április 15. (kedd), 10-18 óra
A tanköteles gyermeket be kell íratni a lakókörzete szerinti vagy
a választott Iskola első évfolyamára.
Tanköteles az a gyermek, aki hatodik életévét 2003. május 31-ig
betölti és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte.
A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is,
ha a hatodik életévét 2003. december 31-ig tölti be.
Az óvodás gyermek iskolaérettségéről az óvoda, vagy - a szülő
kérelmére, ill. az óvoda javaslatára - a Humán Szolgáltató
Központ (Szeged, Sás u. 2., tel.: 477-358) ad szakvéleményt.
Az óvodába nem járt gyermekek iskolaértettségének vizsgálatát
a Humán Szolgáltató Központ végzi előzetes bejelentkezés
alapján.
Az iskolába történő felvételről az adott iskola igazgatója
a tanulólétszámtól függően dönt.
A kis létszámú, fejlesztő osztályba javasolt gyermekek
számára az alábbi intézményekben indul első osztály:
- Fő Fasori Általános Iskola (Fő fasor 61.. tel.: 547-117)
- Dugonics András Általános Iskola
(Osztrovszky u. 1/B, tel.: 547-036)
A beiráshoz szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek iskolaérettségét tanúsító igazolás
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

62/567-835-ös

vagy a
telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre
vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)
Akciónk

2003. március

1-től

érvényes.

PALYAZATI FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet
a S z e g e d i K ö z l e k e d é s i Kft.

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI
állásának betöltésére
X. Az Igazgatói megbízatás 2005. június 30. napjáig terjedő határozott időre szól.
2. Pályázati feltételek:
- felsőfokú végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat a közlekedési ágazatban
- legalább 3 éves vezetői gyakorlat
3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajz
- Szeged tömegközlekedésével, ezen belül a Szegedi Közlekedési
Kft.-vei kapcsolatos szakma és fejlesztési elképzelések
4. A pályázathoz csatolandó:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- bérigény megjelölése
5. A pályázatról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A közgyűlésnek joga a beérkezett pályázatok eredménytelenné nyilvánítása.
6. A jelentkezők Szeged Megyei Jogú Város polgármesterének címezve nyújthatják be pályázatukat (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) 3
példányban.
7. A pályázat elbírálásának határideje: Szeged Megyei Jogú Város
2003. április 25-i közgyűlése
8. A pályázat Iránt érdeklődök részletesebb felvilágosítást a polgármestert hivatal közgazdasági irodáján kaphatnak
9. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétói
számított 1 hét

16
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CSÜTÖRTÖK, 2003. ÁPRILIS 10.
Műtrágya! Műtrágya!
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A Medre over Rt svéd tul^donú, a régió legnagyobb klirnkahálózstYvsi
rendelkező magán-egészségügy szolgáltatója szegedi munkahelyre keres:
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34%-os
ammónium-nitrát,
3X15-ÖS,

komplex NPK

műtrágya kapható!

VÁLLALATI ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAKAT.

bet5le6
• r5l
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Friss import,
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TRANZIT-KER Rt.
Debrecen, Jókai u. 1.
TelJfax: (52) 412-660, (44) 366-866
Mobil: 2 0 - 9 3 8 - 2 6 9 3 , 3 0 - 9 3 8 - 6 4 7 8
30-205-6769,70-318-5880

Feladat: vállalati ügyfélkörben komplex egészségügyi szolgáltatáscsomagok
értékesítése t| ügyfelek részére.
Szakmai követelmények: • szolgáitatásértékesítésben szerzett tapasztalat
• legalább középfokú végzettség • teljesítményorientált gondolkodásmód
• kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség •felhasználóiszintű
számítógépes ismeretek. Az angolnyelv-tudás előny.

.

Ajánlatunk: • versenyképes jövedelem • karrierlehetőségek • jó munkahelyi
légkör egy fiatal, cknamikus csapatban
jóasef
3.
VÁiasaat

Ha
hirdetésünk
felkeltette
érdeklődését,
kérjük,
hogy a
megjelenéstől számított 2 héten belül küldje d önéletrajzát az alábbiak szerint:
1 Interneten keresztül: www.medicover.hu honlapról (álláshirdetésekfesz,a
pozíció .vállalati értékesítő munkatárs" néven van meghirdetve), a csatolt föe
lehetősége adott; vagy
2 e-mailen keresztül: önéletrajzát a pozíció megjelölésével Stoll Gábor
országos értékesítési igazgató részére a gabor.stoll@medicover.hu e-mail
címre kérjük.

Kedves József!
Jó tanácsot kapott az ismerőseitől, az egyik lehetséges
válasz az Ön által felvetett kérdésre: Motivell Turbo F.
Ez a kukorica kelése után használható gyomirtó
szerkombináció. Rendkívül hatékony, gyakorlatilag a
kukorica minden fontos gyomnövénye irtható vele.
A Motivell Turbo F használata egyszerű, a kukorica
2-3 leveles fejlettségétől egészen 6-leveles fejlettségi állapotáig permetezhető.
A másik szerkombináció, a 2003-as év újdonsága a
kukorica gyomirtásában, a Wing+Cambio. Ezt akkor
javaslom használni, ha nagyobb biztonságra törekszik, és azt szeretné, hogy a kukorica már a csírázástól gyommentes legyen.

ÜZENJEN VELÜNK HÚSVÉTRA
ÉS H l M E G A J Á N D É K O Z Z U K E G Y C S O K I N Y U S Z I V A L )
Húsvéti jókívánságait, üzeneteit a Délmagyarország és Délvilág oldalain
keresztül is eljuttathatja napilapunk április 19-én megjelenő számában!
Mindenki, aki személyesen adja fel üzenetét, egy csokinyuszit kap tőlünk

ajándékba!

üzenetet elküldheti fényképpel vagy egy kedvei ábrával, feladhatja ügyfélszolgálati irodánkban vagy a medékeft kuponon posta úton.

Az üzenet max. 20 szóból állhat, ára: 1800 Ft, fényképpel 2500 Ft
Megjelenés időpontja: április 19-én, szombaton. Leadási határidő: április 17., 16 óra

A szerek pontos felhasználásáról részletes információt kaphat az Önhöz legközelebbi gazdaboltban
vagy a körzetében dolgozó növényvédelmi szakmérnöktől.
Kérjük, hogy a megrendelőlapot olvashatóan, nyomtatott betűvel szíveskedjen kitölteni, minden négyzetbe egy szó kerülhet.
A kupont - a hirdetési összegről szóló postautalvánnyal együtt — címünkre küldje be. vagy személyesen ügyfélszolgálati irodánkba hozza be

Sikeres gazdálkodást kíván Önnek
Címünk:

Sajtóház,

6740 Szeged,

Stefánia

10.

Kérjük, szíveskedjen kitölteni az alábbi részt is, ha egyeztetés céljából szeretnénk Önnel kapcsolatba lépni.

János bá

Feladó neve:

a BASF növényvédelmi tanácsadója

Telefonszáma:

::

Címe:

Gyászközlemények

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MEGEMLEKEZES

Már öt éve elmentél!
Pótolhatatlan, fájó űrt hagytál Magad után...

SZEGED

SZABÓ ISTVÁN

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

KOCSÁRDI S Á N D O R N É

MÁRTA JÓZSEFNÉ

RA|KI JUSZTINA
életének 86. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 14-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
022861155
Gyászoló családja

DUDÁS VILMA
hosszú betegség után, 90 éves korában elhunyt. Temetése április
11 -én, 14 órakor lesz a ÜUési temetőben. Gyászmise 13 órakor.
0228* 1167
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
KOVÁCS
LAJOS
55 éves korában elhunyt. Temetése április 11 -én, 11 órakor lesz
a Szatymazi temetőben.
022860933
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
KASZA TAMÁS
életének 59. évében elhunyt. Temetése április 11-én, 14 órakor
lesz a Szóregi temetőben. Gyászmise 11-én, 13 órakor lesz a
szőregi templomban.
022861188
Gyászoló család
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Soha nem felejtünk el!
Szerető fiad, menyed, unokáid

Megemlékezés
GYÁNYI SÁNDORRA
2 éve már, hogy hosszú útra indultál, lelkedet betegen, roskadva vitted,
végtelen szeretettel átölelt és elringatott az Isten. Szép álmokat kívánunk.
02286 U58
Feleséged, fiad, lányod családja
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 6762 Sándorfalva. Alkotmány krt.
24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs.
M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2.
Tel.: 62/285-197 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center
Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722
Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged,
Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési iroda Szeged, Törők u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép KM. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapám, apósom, nagyapánk,
keresztapám, rokonunk,
LÁZÁR IMRE
nyug. z e n e i s k o l a - i g a z g a t ó ,
az ótemplom volt kántora
2003. március 10-én, 80. életévében, családja körében csendesen
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. április 14-én, fél
3 órakor lesz a Dilinka temetőben.
Gyászoló család
Részvétnyilvánítás
022861165
mellőzését kérjük.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj/ édesapa, testvér és rokon,
MOLNÁR FERENC
52 éves korában elhunyt. Temetése április 11-én, 9 órakor a katolikus temetőben lesz.
02286H94
Gyászoló család

Ezúton tudatjuk, hogy szerettünk,
KISALBERT LÁSZLÓ,
Hódmezővásárhely, Észak u. 92.
szám alatti lakos 57 éves korában
elhunyt. Temetése április 11-én,
fél 3 órakor lesz a római katolikus temetőben.
02286U63
Gyászoló család

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk
hirtelen, de gondolatainkban és
szívünkben örökké velünk maradsz."
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
PÁL ZOLTÁN,
Hódmezővásárhely, Borz u. 48.
szám alatti lakos életének 70.
évében hirtelen elhunyt. Temetése 2003. április 11-én, 10.30 órakor lesz a Kincses temetőben.
022860914
Gyászoló család

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ZSIGA ILONÁT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak.
022861156
Gyászoló családja

Köszönjük mindazoknak, akik
drága szerettünk,
DEBRECZENI
LÁSZLÓNÉ
temetésén megjelentek, együttérzésüket egyéb úton kinyilvánították.
022861005
A gyászoló család

SZENTES

GYÁSZHÍR
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
CZÉKUS ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
022760183
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. KATONA JÁNOS
temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.
022860644
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
B A R T S C H LAJOS
VILMOST
utolsó útjára elkísérték.
022861205
Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
VÁMOS BÉLÁNÉ
SZALONTAI ROZÁLIA,
volt Luther utcai lakos 88 éves korában csendesen megpihent. Temetése április 11-én, 12 órakor
lesz az Újvárosi református temetőben.
022861222
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férjem, édesapánk, tatánk,
SZÉLL ISTVÁN,
Makó, Petőfi parki (korábban
hatrongyosi) lakos, hosszú betegség után elhunyt. Temetése
április 11-én, 10 órakor lesz a református Ótemetőben.
022861316
Gyászoló család

„Beteg tested nyomja sírhalom,
Tiéd a csend, a nyugalom, miénk
a könny és a fájdalom."
Fájó sziwel tudatjuk, hogy drága szerettünk^
KÁDÁR IMRE,
makói lakos 48 éves korában
csendesen elhunyt. Temetése április 11-én, pénteken, M ó r a k o r
lesz a Makói görög katolikus temetőben.
022861260 Gyászoló család, Makó
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,
Május 1. u.31, Tel.: 60/482-325
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Pálma Virágüzlet. 6900 Makó,
Megyeház u. 1. Tel.: 211-347
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

GYÁSZHÍR

+

T

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk,
ÖZV. D O B Ó
JÓZSEFNÉ
SIMON KRISZTINA
életének 86. évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni temetése április 15én, kedden, 11 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló fia, menye
022860893
és unokája

Tisztelt

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ELEK SÁNDOR,
a Nemzeti Bank nyugalmazott
főpénztárosa 85 éves korában
elhunyt. Temetése április 14én, hétfőn, 15 órakor lesz a szentesi Szeder temetőben, a református vallás szertartása szerint.
Gyászoló felesége
és családja

Hirdetőink!

Gyászközlemény megrendelésekor
a személyi I g a z o l v á n y

kérjük

bemutatását!

Köszönjük!
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Nyírmadán harcoltak

Ma 20 órakor az utolsó hazai bajnokin: Szeged-Aramis

Szórakoztató Beton-gála
TEREMLABDARUGAS
Megalázta ellenfelét a legutóbbi
fordulóban az Első Beton. A szegediek a teremlabdarúgó NB
I-ben 15-O-ra verték a Vasast.
ELSŐ BETON-VASAS 15-0

(5-0)

Újszegedi sportcsarnok, 2 0 0 néző. Vezette: Scsitovics, Rózsa.
Első Beton: Bodrogi - Kis K., Mahler,
Koncz, Dimics. Cserék: Kovács K. (kapus), Varga, Kazán, Tóth Cs., Tóth-Kovács, Maróti, Geleta. Edző: Bódi Attila.
Gólszerzők: Varga (5), Mahler (3), Kis K.
(2), Maróti, Kazán, Tóth-Kovács, Dimics,
Geleta.

Nem sok sanszot adott ellenfelé-

nek az alaposan felpörgött Beton.
Nyolc perc után ugyanis 4-0 állt
az eredményjelzőn. A szünetet
követően igazi focigálát láthattak
a nézők. A szegediek szinte hibátlanul oldották meg a figurákat,
pontosak voltak a passzaik, olyan
volt, mintha bóják közt játszották volna a mérkőzést. Nem a Vasas focizott ezen a napon gyengén, hanem a Tisza-partiak parádéztak ellenállhatatlanul.
Bódi Attila: - Ritkán adatik
meg szurkolónak
és edzőnek
egyaránt, hogy kedvenc csapatuk
ilyen produkciót nyújtson. Most
ez összejött.
Tbvábbi eredmények: SiófokCső-Montage 3-8, ReálprintHarkány 7-3, Csömör-Aramis

0-0, Trans-Am-Kanárik 4-5,
szabadnapos: Pécs, Miskolc.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Cső-Montage
19 18 - 1 151- 46 54
2. Első Beton
18 13 2 3 1 1 7 - 51 41
3. Aramis
17 13 1 3 8 6 - 51 40
4. Kanárik
19 13 - 6 105- 74 39
5. Csömör
18 11 3 4 9 5 - 48 36
6. Vasas
20 11 2 7 9 3 - 98 35
7. Pécs
18 6 1 11 67 - 93 19
8. Trans-Am
19 3 5 11 69-111 14
9. Reálprint*
18 5 1 12 51-111 14
10. Miskolc
18 4 1 13 68-135 13
11. Siófok
18 3 - 15 6 6 - 88 9
12. Harkányfürdő
18 1 2 15 49-111 5
* A Reálprinttől két pont levonva. Az Ercsi visszalépett, a Szentendrét ki nem állásért kizárták.
A
bajnokság
legközelebbi

meccsén a Beton április 10-én,
csütörtökön 20 órától az Aramist fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Ez lesz a Tisza-partiak utolsó hazai meccse, amely
igazi rangadó. A futsal Magyar
Kupában már a négy között van
az Első Beton. A szegediek a negyeddöntőben Siófokon 8-3-ra,
míg hazai pályán 3-2-re verték
az NB II-es Abonyt.
Az NB II-ben: Csillaghegy-Első Beton II. 6 - 6 (3-2), a szegedi
gólszerzők: Sándor (2), Szentágotai (2), K. Tóth, Kovács P. Az alsóházban: Gödöllő-Szentesi Vasutas 4 - 5 (2-2), a szentesi gólszerzők: Szarvas (3), Jerney,
Rúzs-Molnár.

A szegedi Tigers és C o m b a t versenyzői (képünkön) mellett az
egyetemisták is remekeltek az ob első fordulójában.

M. J.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Paintball, a csapatjáték
A paintball közel tíz éve érkezett hazánkba. Szegeden is
egyre többen űzik ezt a csapatsportot. Aki kipróbálta, az
állítja: felhőtlen szórakozást kínál a „festékháborúzás".
Mint általában a legtöbb új
sportágat, a paintballt is természetesen a tengerentúlon, az
USA-ban találták ki. Hazánkba
tíz éve érkezett meg, s egyre nagyobb a tábora. Rendszeres versenyek, országos bajnokságok
zajlanak immár évek óta. Szegeden is hét esztendeje működik
egyesületi keretek között a paintball. Mi is ez a játék? - biztos,
hogy sokan megkérdezhetik.
Egy szombati verőfényes napon a volt orosz laktanya mögötti területre invitáltak a paintball
szegedi szerelmesei. Előzetesen

TELEVIZI0MUS0R
MTV
1 0 . 0 0 Történetek a szívről (ism.) 110110.55 Telenyerö
1 1 . 1 0 Családban marad 1 2 . 0 0 Déli harangszó
1 2 . 0 1 Híradó délben 1 3 . 0 5 Baywatch 116 1 4 . 0 0
Slovenski utrinki Szlovén nyelvű nemzebségi magazin
1 4 . 2 5 Együtt 1 4 . 5 5 Szószóló 1 5 . 2 5 Telenyerő
1 5 . 4 0 Élesben Közéleti talkshow 1161 1 6 . 3 0
Szerelmek Saint-Tropez-ban 112117.30 Híradó 1 7 . 4 5
Navigátor 116118.10 Borostyán [121
1 9 . 0 0 Hoztam egy milliót! [ 1 2 j
1 9 . 3 0 Híradó e s t e
2 0 . 0 5 A t é v é ügyvédje [16]
2 1 . 3 0 A Tisza-partról Európába...
Gálaműsor a Szegedi N e m z e t i
Színházból |12]
2 2 . 0 0 Csütörtök e s t e
2 2 . 3 5 Európa-gála a Budapest
Sportarénában
0 . 0 0 K á r p á t i krónika

5 . 5 0 Faluvilág 6 . 0 0 Cinematnx Mozimagazin (ism.)
112] 6 . 3 5 Jo reggelt. Magyarország! 7 . 1 5 Laza©
8 . 4 5 Stabl konyhája 8 . 5 5 Latin szerelem 9 . 4 5 Villa
Acapulco 1 0 . 5 5 Teleshop 1 1 . 2 5 A dadus 1 1 . 5 0 Vad
angyal 1 2 . 4 0 Brady aranya 112114.20 Kapcsoltam
1 4 . 5 0 Provtdence 1 5 . 4 5 Betty, a csúnya lány 1 6 . 4 5
Jakupcsek 112] 1 7 . 3 5 Claudia-show 112! 1 8 . 3 0
Tények
19.05
19.40
20.40
21.10
22.45
23.15
0.00
0.30
2.10
2.50

Aktív A [12]
Big Brother [12]
Mr. B e á n Angol
R e n d ő r - a k a d é m i a VI. (12]
Totalcar
Jó e s t é t , Magyarország!
Holló, itt Brother! [16]
V a k m e r ő j á t é k A m e r i k a i film.
Aktív (ism.) (12]
V e r s é j f é l után

RTL Klub
6 . 0 0 Disney-rajzfilm 6 . 3 0 Reggeli 9 . 0 0 Receptklub
(ism.) 9 . 1 5 Terra Nostra 1 0 . 0 5 Top-shop 1 1 . 0 5
Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna
(ism.) 1 3 . 4 0 Játékzóna 1 4 . 3 0 Receptklub 1 4 . 4 0
Játékzóna 1 4 . 5 5 Disney-rajzfilm 1 5 . 2 0 Csak egy
szavadba kerül1 1 5 . 2 5 Az elveszett világ 1 6 . 2 5
Testpercek 1 6 . 3 0 Harmadik műszak 112117.25
Mónika 112118.30 Híradó 1 9 . 0 5 Fókusz [12]
19.35 ValóVllág [12]
2 1 . 0 0 B a r á t o k közt
2 1 . 3 5 Esti showder [12]
2 3 . 2 0 BeleValóVilág (12]
2 3 . 4 5 S t e l l a Moziklub [12]
0 . 2 0 Találkozások [12]
0 . 3 5 M i c h a e l H a y e s [12]
1.30 Híradó
1.35 Sportklub
1.45 .hu

annyi információval láttak el,
hogy „játszóruhában" jöjjek, s lehetőleg bakancsot húzzak. A
randira közel húszan gyűltünk
össze. Először a paintball szabályaival ismerkedtünk meg. Ami
igazán nem bonyolult: két csapatra oszlottunk és az veszít, akinek elesik az összes embere. Ezután kézhez kaptunk egy fegyvert, amelyet gáz hajt, hozzá az
ételfestékkel készített golyókat,
amiket egy jó nagy tárban helyeztünk el. A biztonság érdekében
mindenki egy plexi borítású
maszkkal gazdagodott. Ez teljes
védelmet nyújt a játék alatt és
szigorúan csak a „gyűjtőhelyen"
lehet levenni.
Az egyik csapat eltűnt a sűrű
bozótosban, ők voltak a védők.
Aki még nem járt ezen a terepen,
az megtapasztalhatta, hogy orosz
zései 1 3 . 1 5 A Benedek-ház 1 4 . 4 0 Visby. egy Hanzaváros felemelkedése és bukása 14.55 A fazekas 15.10
A magzat mint páciens 1 6 . 2 0 Ingatlaninfó 16.30 Kalendárium 1 7 . 4 5 Hej, hej. helyes beszéd! 17.50 Az
én Európám 1 8 . 0 0 Híradó, sport, meteorológia 18.30
A mi Európánk 1 9 . 0 0 Hódpapa meséi 1 9 . 4 5 Hozománygála 2 0 . 5 5 Folklór hozománygála 21.45 Híradó,
sport 2 2 . 1 5 Miért' 23.00 EU-tavaszköszontó 23.50
Bencze Ilona életmeséi 0 . 2 5 Vers 0 . 3 0 Himnusz 0 . 3 5
Híradó, sport 1 . 0 0 Mese 1 . 0 5 Kalendánum 2 . 2 5
Mediawave 3 . 2 5 Amiről a kövek mesélnek 3 . 4 5 Áldalak búval, vígalommal 4.05 „A szép hűtlenek" 4.45 Emlékképek, régi híradók

5 . 3 5 Hajnali gondolatok 5 . 3 8 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte 9 . 0 5 Panoráma 1161 9 . 3 5 Népzenei magazin
1121 1 0 . 0 0 Záróra 112] 1 1 . 0 5 Fogadóóra [12!
1 1 . 3 0 Gaia 112112.00 Déli harangszó 1 2 . 0 1
Angélica 116112.50 A Templom-dombtól a Műcsarnokig 112! 1 3 . 4 0 Csak egy kis emlék 1 3 . 5 5 Kárpáti krónika 1 4 . 0 5 Trendhagyó 112] 1 4 . 3 5 Megveszem ezt a nőt 112115.25 Napnyugta 1 8 . 0 0 Telesport 19.40 Esti mese 2 0 . 0 5 Híradó este 20.40 Ablak-esztétikus 2 1 . 1 0 Tárcatükör 112122.00 „Az én
XX. századom": Fotográfia Magyar film 116! 2 3 . 2 0
Záróra [12j 0.25 Fehér névjegykártya 11611.25 Ablak-esztéhkus 1 . 5 5 Szószóló 2 . 2 5 Budapest köszönti Rómát 2 . 5 0 Járóföld Az aranyborjú feje 3 . 2 5 Emberek a természetben 3 . 5 0 Telesport

Szeged TV
6 . 3 0 Híradó (ism ). 7 . 0 0 Estelő (ism.) 8 . 0 0 Képújság. 1 3 . 0 0 Zenevonal. 1 5 . 0 0 Torna derékfájás ellen.
15.30 Tv-shop 1 6 . 0 0 Egészség és Környezet Magazin 1 6 . 3 0 Cubix - a javíthatatlan robot. 1 7 . 0 0 Dokumentumműhely: fedezzük fel Észak-Olaszországot!
1 7 . 3 0 Cubix. 1 8 . 0 0 Tv-shop. 1 8 . 3 0 Lélektől lélekig - vallási műsor. 1 9 . 0 0 Híradó 1 9 . 3 0 Hírháló.
2 0 . 0 0 Estelű. 2 1 . 0 0 Európa Egyetem. 2 2 . 0 0 Híradó (ism) 2 2 . 3 0 Képújság.

Telin TV
2 2 . 0 0 18.00 Hangos képújság 18.00 Peda Negra.
Argentin filmsorozat, 147. rész. 1 8 . 4 5 Házépítők magazinja 1 9 . 0 0 Pályairány. 1 9 . 3 0 Kábel tv. ajánló.
2 0 . 0 0 Tudományegyetem 2 0 . 3 0 Törzsasztal.

VTV Makó
6 . 0 0 Egészség és Környezef Hírmagazin. 6 . 3 0 Dokumentum Műhely: fedezzük fel Észak-Olaszországot! 7 . 0 0
A szerdai adás (ism ). 8 . 0 0 Híradó (ism.). 8 . 1 0 Torna derékfájás ellen. 8 . 3 0 Szentföldi szent helyek üzenete. 9 . 0 0 Képújság. 1 7 . 0 0 Esetleg: Uránia-EU.
1 7 . 3 0 Cubix, a javíthatatlan robot. 1 8 . 0 0 Zölt stílus
1 8 . 1 5 Szerencsy fel! Rajzfilm. 1 8 . 2 0 Miért pont én?
A nyaraló - Gálvölgyi Jánossal. 1 8 . 3 0 Eur-óra plusz
hogyan látják az EU-csatlakozást a makói képviselők?
19.00 Híradó. 1 9 . 1 0 Cubix. 19.30 Hírháló 20.00
Eur-óra: mire szavazzunk? (ism.). 2 0 . 3 0 Hírháló.
2 1 . 0 0 Poirot. Angol krimi-sorozat. 2 1 . 5 5 Szerencsy
fel! Rajzfilmsorozat. 2 2 . 0 0 Egészségmagazin. 2 2 . 3 0
Magyarország arborétumai: Észak-Dunántúl 2 3 . 0 0
Képújság.

2 . 1 5 Fókusz (Ism.) [12]

DUNA TV
5 . 3 0 8 . 3 0 Indul a nap 8-30 Hungarurama 8 3 5 Műsorismertetés 8 . 4 0 Váltó 9 . 1 0 Vándorutakon 9 . 3 5
Gyermekvédelem a fővárosban 1 0 . 3 0 Ahol semmi sem
szent Amerikai filmvígjáték 11.50 Híradó 1 2 . 0 0 Déli harangszó. 1 2 . 1 0 Gazdakör 1 2 . 2 5 A lélek rangjel-

Vásárhelyi TV
1 6 . 0 0 EU egyetem 1 6 . 4 5 Híradó. 1 7 . 0 0 Élő közvetítés a Városházáról a „Regionális politika és vidékfejlesztés az Európai Unióban" című előadásról. Kb 2 0 . 0 0
Híradó 2 0 . 1 5 Nap kérdése 2 0 . 2 0 Csak egy harapás.
Amenkai film 2 2 . 3 0 Híradó23.00 EU egyetem (ism.).
0 . 0 0 Képújság

barátaink egy igen változatos vidéket alakítottak ki. Homokbuckák, vizes, sáros területek váltották egymást. Már ez nagy élménnyel szolgált, teljesen olyan
érzése volt az embernek, mintha
a hegyvidéken játszana. Óvatosan mentünk előre, hiszen ellenfelünk láthatatlanná vált, sikerült nekik jól elrejtőzniük, fő öt
perc barangolás után kezdődött el
az első igazi csata. Sokan azt gondolhatják, hogy a bekapott lövések komoly fájdalommal járnak.
Ez tévedés, hiszen a ruha annyira
tompítja ezeket, hogy csak egy
kis ütést érzünk magunkon, míg
a fejünk teljes biztonságban van.
Persze, azért az otthoni levetkőzés után ne lepődjünk meg, ha a
lövedékek helyén apró lila foltokat, valamint kisebb izomfájdalmat érzünk. Kiegészítés: egyik

sem veszélyes. Láb- és kéztalálat
nem számít, csak ha testet ér a
golyó, akkor esik ki a játékos. Ha
valakit eltalálnak, az kézfeltartással jelzi, hogy kiszáll, majd a
már említett „gyűjtőhelyre" kell
távoznia. Egy-egy ilyen csata akár
egy óráig is eltarthat, mind fizikailag és szellemileg alaposan elfárasztja a játékost. Ami igazán
fontos még, hogy a paintballhoz
nem kell semmilyen előképzettség, bárki játszhatja. Bizton állíthatom, érdemes kipróbálni, nagy
élménnyel szolgál mindenkinek.
Aki kedvet érez a paintballozás
iránt, az a játékkal kapcsolatosan a 06-70/312-43-36-os telefonszámon érdeklődhet, vagy bővebb információt a klub honlapján, a paintballszeged.hu-n szerezhet.
S.

RADIOMUSOR
KOSSUTH
4 . 2 5 Rákóczi-induló 4 . 3 4 Határok nélkül (ism.) 5.00
Reggeli krónika 9 . 0 4 Napközben 1 0 . 0 0 Délelőtti krónika 1 1 . 0 5 A Szabó család (ism) 1 1 . 3 5 Nyelvemlékeink - Ének Szent László királyról 1 2 . 0 0 Déli harangszó 12.02 Déli krónika 12.40 Ki nyer ma' Játék és muzsika b'z percben 1 2 . 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég
a háznál. 1 3 . 3 0 Tanúim lesztek! 1 4 . 0 0 Krónika
14.15 Társalgó 15.05 Szóljon hozzá! Ml és ők 16.00
Délutáni krónika 1 6 . 1 5 ..Magyarországról jövök. A
vidék magazinja 1 7 . 0 5 Vállalkozásklinika 1 7 . 4 5 Kék
bolygó. Környezetvédők tízperce 1 8 . 0 0 Esti krónika
19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Jó éjszakát. gyerekek! Falatka királysága, 4 2 0 . 0 4 Aranyemberek. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök 20.35
Szabó Lőrinc: Tücsökzene. 4. 2 1 . 1 0 Sikertörténet
22.00 Késő esti krónika 22.30 Iskolapélda - csak felnőtteknek 2 3 . 0 0 Hírek. 2 3 . 0 4 Önarckép hangokkal. 0 . 1 0 Himnusz
PETŐFI
3.55 Rákóczi-induló 4.03 Folkóra 5.03 Kívánságreggel 8 . 4 5 Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt 9 . 0 1 Hírpercek
9 . 1 6 Stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A
vélemény szabad 10.45 Zenesarok 11.10 Gordiuszplusz 11.15 Szép. szebb... A külső harmóniáról 11.38
Zöld jelzés 1 1 . 4 5 Korkérdés 1 2 . 0 0 Jó ebédhez szól a
nóta 1 3 . 0 0 Verkli. Kedvenc slágereink a kupiétól az
operettig 1 3 . 5 0 Vízállásjelentés 1 4 . 0 0 Rádiókabaré
1 7 . 0 0 Csúcsforgalom 1 8 . 0 1 Kölyökrádió 1 8 . 3 0
Gordiusz-játék-tér 19.15 .Végtelen úton " Arckép hangokból - Kaszás Attila 2 0 . 0 0 Stúdió-plusz. A mi felvételeink - történetekkel 2 1 . 0 4 Mindentudás Egyeteme
Vizsgálatok a születés előtt, a magzab diagnosztika Papp Zoltán előadása 2 2 . 0 0 Modem Idők 2 2 . 3 0 Drogéröla 23.00 Hírpercek 23.15 Magyar dzsessz 0 . 0 0
Éjfél után...
M R S Z E G E D I STÚDIÓ
Alföldi Hirmondó 9 3 . 1 Mhz és a G6.29Mhz Szerk
VHorvát Péter 5 . 5 5 2 2 . 3 0
6 . 0 0 Reggeli Krónika. 6 . 3 0 Dél-Alföldi Krónika. 6 . 4 5 Reggeli párbeszéd.
7.15 Lapszemle. 8 . 0 0 Kapcsolás Kossuthra. 15.00
18.00-ig Délutáni zenés magazin Szerk.: Lang János.
18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok.
RÁDIÓ 8 8
6 . 0 0 Café 8 8 (Szalma Emese és Tóth Géza). 1 0 . 0 0
Nacsa Norbert. 1 4 . 0 0 Bende Gábor. 1 6 . 0 0 Media
Marirt slágerlista 17.00 Kívánságműsor. 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00 Közélet (Zoltán Csaba). 22.00
Éjszakai zenemix.
JUVENTUS RÁDIÓ
Adástel.: 44-22-44; e-mait juventus@juventus.szeged.hu 6 . 0 0 Reggeli Juventus D. Tóth Júliával és Hegyesi Sándorral. 1 0 . 0 0 Juventus Plus Tiszttartó Titusszal.
14.00 Vass Marian. 1 7 . 0 0 Kívánságműsor Telefon:
0 6 3 0 3 0 3 0 2 4 4 2 0 . 0 0 Csak zene 2 2 . 0 0
Inteam Patkó Bélával.
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
5 . 0 0 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként
hírekkel. 9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazin. Téma: az Alföldi Állattenyésztési Napok programja. Vendégek: Egyed Béla, a Hód-Mezőgazda Rt. vezéngazgatója és
munkatársai. 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló 1 3 . 3 0 Humorpercek. 1 4 . 0 0 Dél-alföldi Hírmondó. 1 8 . 0 0 Full extra 2 0 . 1 5 Hyde-park. 2 3 . 0 0 Dél-alföldi hírmondó
(ism.).

R.
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Családias hangulat fogadta azokat a sportembereket, akik Kecskemétre látogattak a már hagyományos félmaratoni futófesztiválra. A Szegedi VSE fiatal atlétái,
Menyhárt Zoltán edző tanítványai a mezei országos bajnokság
előtt felkészülési versenyként in-

dultak a 4x2100 méteres váltóban. A kvartettet két lány és két
fiú alkotta, ezért a szervezők a fiúkhoz sorolták be. A harmadik, s
egyben utolsó váltásnál kis hátránnyal, a második helyen vághattak neki a szegediek az utolsó
etapnak. De Papp Gabriella tehetségéhez méltóan az első helyre hozta be a piros-kék négyest.
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Színház

múlva
19.30

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 óra: Marica
grófnő
- operett. Zártttörú előadás, jegyek nem válthatók.
PINCESZÍNHÁZ&MUVÉSZKÁVÉZÓ
Este 7 óra: Koltai
Kabaré!
- Koltai Róbert vendégjátéka.
BÁBSZÍNHÁZ
De. 10 óra: Amor
nyilacskái.
Bambi-bérlet:
du. fél 3 óra: Muzsikás
Jankó
szerencséje.
Jó a palacsinta-bérlet.

Mozi
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed
6 és este
óra: Johnny
English.
Színes, m b. angol film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 4 óra: Harry csak jót
akar;

Kecskeméti fesztivál

vezető

FF

c

Első
osztályú
full-contact,
low-kick és thai-box országos
bajnokságot rendeztek Nyírmadán. A nyírségi településen tizenhat egyesület sportolói vettek
részt a felnőtt és ifjúsági ob első
fordulójában. A három szegedi
klub versenyzői kiválóan szerepeltek, hiszen hét arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
A szegediek eredményei, férfiak ifjúságiak, kick-box, -81 kg: 1.

Tanács Péter (Combat „D" SC).
Felnőttek, thai-box, - 5 7 kg: 1.
Kiss Károly. Kick-box,
low-kick,
-63 kg: 1. Sóky András, -86 kg:
2. Bársony András, -91 kg: 1.
Meiszter Gábor.
Full-contact,
-75 kg: 1. Stricz Olivér. Nők,
full-contact,
56 kg: 1. Karsai
Magdolna (Universitas), 65 kg:
3. Klingl Anikó. A nem jelöltek a
Tigers SE versenyzői.
A sportolókat Stricz Richárd
(Tigers), Papp Róbert (Combat)
és Dorka Péter (Universitas SC)
készítette fel.

8

du. fél 6 és este háromnegyed
8
óra:
Széftörők.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 3 és negyed 6 óra:
Agyament
Harry.
Színes amerikai film;
este fél 8 óra: Eleven hús.
Színes spanyol film.
G R A N D CAFÉ
Du 5 óra: új spanyol
filmek;
este 7 óra: A múlt nélküli
ember.
Színes finn film;
este 9 óra: Szörnyek
keringője.
Színes amenkai film.
PLAZA C I N E M A CITY
A fenegyerek:
13.45,
18,
20.15
óra. A dzsungel könyve 2:
13.30,
15.30 óra. Johny English:
14.15,
16.15,
18.15,
20.30 óra.
Chlhiro
Szellemországban:
14 óra. Taxi 3 :
13.45,
18 óra. Orák: 17.45,
20
óra. A kör: 15.45,
20 óra.
Félelem, com: 17.30,
19.45
óra.
Még egy kis pánik: 16 óra.
Chicago:
13.30,
15.45,
18, 20.15 óra. A
zongorista:
17, 2 0 óra.
Félholt
(csak 16 éven felülieknek!):
12.30,
14.30 óra. A szellemhajó
(csak 18
éven felülieknek!):
13.15,
15.30
óra. Frida: 17.15,
20 óra. Két hét

örökké:
óra.

13, 15.15,

Közéleti Kávéház du. 6 órakor a
Szeged Plaza
főterén:
Lengyel-magyar európai út címmel beszélgetés.
Vendég: Ratel Wisniewski Lengyelország nagykövete.
Beszélgetőtárs: dr. Anderle Ádám tanszékvezető
egyetemi tanár, Házigazda: Karol Biemaczki a Lengyel
Önkormányzat elnöke.

17.30,

Du. háromnegyed
6 óra:
Chicago.
Színes amerikai film;
esfe 8 óra: Beszélj
hozzá!
Színes spanyol film.

Du. fél 6 óra: Bánk
bán.
Színes magyar filmdráma:
esfe 8 óra: Nemzetbiztonság
Színes, m. b. amerikai akció-vígjáték.

Bt.

Este 7 óra: Télapu 2 - veszélyben
karácsony.
Színes, m. b. amerikai film.

€ J

A Civil Házban (Csanád vezér tér
3.),
pénteken
reggel 9-től 12 óráig
fogadóórái tart Martonosi György, a makói térség
parlamenti képviselője.

a

Közélet

A Somogyi-könyvtár
I.
emeletén,
de. fél 10 órakor:
A hazai könyvtárügy stratégiai céljai 2003-2007
között; a könyvtárosság változó értékei a változó
világban; a könyvtári önértékelés módszere címmel
előadások; a II. emeleten a kiskönyvtárak számára
fejlesztett számítógépes bemutató;
du. fél 5 órakor:
Régizene-klub az I. emeleti zeneszobában: zongora
vagy csembaló? címmel előadás. Téma: egyáltalán:
mi is az a csembaló?; zongorán vagy csembalón avagy lehet, hogy nem is rokonok? Előadó: Kovács
Gábor főiskolai adjunktus.
A Csonka János
szakközépiskola
könyvtárában
(Temesvári krt.
38.),
du. 2 órakor:
a költészet napja alkalmából találkozás Rózsa János
és Veszelka Attila költókkel. A beszélgetést vezeti és
közreműködik, Kiss Ernó.
A Bálint Sándor Művelődési
Ház
nyugdijasklubjában
(Temesvári
krt.
42.), du. 4 órakor:
Riviéra Makarskán címmel, Somogyi Károlyoé

A ferences plébánián
du. fél 6
órakor:
Bálint Sáodor-ünnepség, a „legszögedibb szögedi"
halálának évfordulóján. Emléktábla-avatás a
templomban és kiállítás megnyitása a
kolostorban. A rendezvény fővédnöke Gyulay Endre
püspök.

A Lajtha László
Zeneiskola
előadótermében
(Kiss Bálint
u.
11.), du. 6 órakor:
EU-csatlakozás - így nem! címmel lakossági fórumot
rendez a Miép szentesi szervezete. Előadó: Győri Béla
agrárszakértő, közreműködik Csurka László
színművész.

• 3

Koncert

A JATE-klubban
du. 3 órától
a Gőzerő, The Garde, Ez Gáz és a Sun City együttes
koncertezik:
este 10 órától
Student est - Sub Bass Moosterrel és Bols-Kamikaze
akció. Házigazdák: Varga B. László és Molnár Lajos.
Az Ifjúsági Házban este 7 órakor:
Koncz Zsuzsa-koncert.

Kiállítás
A Szegedi Nemzeti
Színház I.
emeleti Foyer Galériájában
du. fél 6
órakor
nyílik
Ale Ildikó és tanítványai Fűzértánc című
textilkiállítása. A kiállítást dr. Nagy Sándor nyitja
meg, gitáron közreműködik Sövény Olivér.
Megtekinthető április 27-éig, az előadások kezdete

A Bartók Béla Művelődési
Központ
B
galériáján
megnyílt Fontos Zoltán festőművész kiállítása.
Megtekinthető április 18-ig munkanapokon 10-től 18
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Tízéves a szabadidősport

Totópárbaj
ÍME A TIPPJEIK
1
Bayern 1 Bremen
1
X2
Bielefeld (13.)-1860 Müncfwn (S.)
12
IX
Hamburg (4.}-Dortmund (3.)
X
Három győzelem - P. Sándor ¡6- 1
Hertha (5.)-8ochum (14.)
1
Az új kihívó riválisa Tóth Gázsef, Érdi Zsolt és Dani Zsolt el- 1
Klaulern (12.)—Rostock (10.)
1 bor lesz. A ma már csak az öreglen - után kikapott a totópárba- IX
M'gladbach (16.)—Nürnberg (17.)
12 fiúk közt, a Rapid együttesében
junkban Görög Zsolt. A Makó 1
játékos
egykor
az
Stuttgart (2.}-Leverkuscn (15.)
1 focizó
; védője egyetlen találattal maradt 1
Wolfsburg (9.>—Hannover (11.)
IX SZVSE-ben, Kiskunfélegyházán,
alul a hódmezővásárhelyi Kandó 12
Inter Í2J—Milan (3.)
X a Móravárosban volt aktív labRóberttel szemben. Görög ezzel 2
Empolí (14.)—Chievo (6.)
12 darúgó, de ma is gyakran húz cimásodik az összesített sorrend- X2
Modena Ü2J-UZH) (4.)
2 pőt az IKV-Alsóváros megyei III.
ben az öt sikerig jutott P. Sándor IX
Roma(8.)-Panna (5.)
12 osztályú - ahogy ott nevezik: a
József mögött. A HFC utánpót- X
üdinese (7.)—Brescia (9.)
X2 megyei premierligás - csapatá- i
lás-csapatainál edzösködő szak- 2
Bologna (lO.)-Juventus
X ban. Kipróbálta a bíráskodást is,
ember (három korosztályt taníta magyar olimpiai válogatott és a
gat a foci alapjaira) nyolc találaElőző heti tippelőink közül a román Dinamó Bukarest mecstot ért el. Bízik a Bayern, a Her- makói labdarúgó, Görög Zsolt csén pedig nemzetközi találkotha, a Kaiserslautern, a Stutt- hét találatot ért el, míg kihívója, zót vezethetett.Tóth egészségvégart, a Wolfsburg, valamint ked- a vásárhelyi labdarúgóedző, Kan- dő programokkal foglalkozik havence, a Juventus sikerében.
zánkban és a déli határon túl is.
dó Róbert nyolcat.

A Csongrád Megyei Szabadidősport-szövetség 1993. február
25-én alakult meg, vagyis a közelmúltban ünnepelte 10. születésnapját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Még az alapítás évében, '93-ban a
tagszervezetek száma megközelítette a harmincat, s ez az adat
napjainkra is helytálló. A szövetséget hétfős elnökség irányítja, s
egy háromfős ellenőrző bizottság
gondoskodik a szabályszerű gazdasági és pénzügyi működésről.
A CSOMSZISZ 1998. szeptember 21-én alakult át közhasznú
társasággá és ezzel önálló jogi
szervezett vált.
Az érdekképviseletet csak közvetve tudja érvényesíteni, mert a
vezetőség tagjai még egy esetben
sem kaptak meghívót, például a

városok sportbizottságainak az
ülésére, vagy a közgyűlésekre.
Országos szinten viszont ez
megoldott, mert Horváth András, az MSZSZ alelnöke első kézből biztosítja a Csongrád megyei
tagszervezet képviseletét.
A gyakorlati feladatoknál rendezvények tervezését, szervezését
és lebonyolítását lehet megemlíteni. Hagyományos esemény az
Amatőr-kupa, melynek keretén
belül sakk, asztalitenisz, teke,
lábtenisz, strandröplabda, kézilabda, szabadtéri és termi kispályás labdarúgás, tenisz és úszás
közül választhatnak a mozogni,
versengeni vágyók. Ez több fordulón keresztül zajlik. Saját tervezésű a népijáték-, tánc- és sportfesztivál, melyet mindig más alkalomhoz, ünnephez kötnek. Ha
minden rendezvényt megemlítenénk, nem lenne vége a felsoro-

lásnak. A Csongrád Megyei Szabadidősport-szövetség rendszeresen kapcsolódott, kapcsolódik a
természetbarát tevékenységekhez
(pl.: gyalogló világnap) és az országos eseményekhez (pl.: női
sportnap), s akadnak olyan megmozdulások is amit a tagszervezetek rendeznek meg (pl.: olimpiai ötpróba - triatlonszövetség).
A jó munkáért 2001-ben a
CSOMSZISZ megkapta a Lakosság sportjáért országos elismerést, az egyéni díjazottak között
pedig ott találhatjuk Fazekas Erzsébetet, Horváth Andrást, Hegedűs Imrénét és Takács Lászlót
is. A működés alapját a Csongrád Megyei Közgyűlés biztosítja,
melyet pályázatokon nyert öszszegekkel egészítenek ki.
Az ünnepi közgyűlés zárásaként tagszervezetek és aktivisták
vehettek át jutalmat.

Olimpiai ötpróba ezúttal futás
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az olimpiai ötpróba első eseményén, a gyalogtúrán Szegeden
közel ötszázan vettek részt. Országosan mintegy tízezer teljesítőt vonzott ez a rendezvény.
A most következő futás valószínűleg még népszerűbb lesz, s
erre Szegeden április 12-én,
szombaton kerül sor a Szeged
Városi Sportigazgatóság és a
Csongrád Megyei Triatlonszövetség lebonyolításában. A helyszín a Felső Tisza parti vízitelep
(az FC Szeged stadionjával szemben), ez a létesítmény lesz a rajt,
illetve a cél. A mozogni vágyók az EU-szavazás előtt vagy után -

Honfitársaink, magyarok!
Mindannyian fontos döntés előtt állunk. 2003. április 12-én felelősségteljes választ kell
adnunk arra: kívánjuk-e, hogy Magyarország az Európai Unió tagjává váljon?
Az Országgyűlés úgy határozott, hogy a magyar nép közvetlenül is nyilvánítsa ki akaratát
ebben a jövőnket meghatározó kérdésben. Kezünkben a döntés. Minden állampolgárnak
jogában áll támogatóan vagy elutasítóan dönteni.

Mi igent mondunk a feltett kérdésre.

Kanyó Dénes elsősége

Szavazatunkkal nem pártszimpátiánkról vallunk, hanem arról: mit jelent nekünk,
magyaroknak Európa. Az uniós csatlakozás hosszú évek óta meghatározó cél. Szorosan
kötődik mindahhoz, amit a rendszerváltozás jelent számunkra. Minden magyar kormány politikai irányultságától függetlenül - kivette részét e közös cél eléréséből.

BÚVÁRÚSZÁS

Mi azt valljuk, hogy Szent István óta Európára tekint minden nemzedék, amely össze kívánta
kötni a haza és a haladás eszméjét. Csatlakozásunk nem a rövid távú pénzügyi előnyök és
kihívások egyszerű összevetésén alapszik. Az európai Magyarország a hosszú távon sikeres
magyar nemzeti lét feltétele.
Magyarország felkészülten várja uniós tagságát. Jogalkotásunkat összhangba hoztuk az
unióéval. A magyar gazdaság elsőszámú partnerei a tagországok. Mindez nem sikerült volna
az ország polgárainak egyetértése, az Önök áldozatvállalása és hozzájárulása nélkül.
Nehézségeink bizonnyal a jövőben is lesznek, de az unióban összehasonlíthatatlanul nagyobb
esélyünk lesz sorsunkat jobbra fordítani.
Belépésünkkel teljes jogú tagként vehetünk részt a mindannyiunkat érintő döntésekben.
Csatlakozásunk után bármelyik tagállamban, számos területen az uniós polgárokkal azonos
jogokra tarthatunk igényt. Erősödik szociális biztonságunk, megnyílik előttünk az uniós
országok munkaerőpiaca. Gyermekeink jóval könnyebben tanulhatnak más országok
intézményeiben. A magyar gazdák növekvő támogatást élveznek majd az unióban.
A regionális fejlesztési támogatások pedig az ország egyes térségei közötti különbségeket
segítenek leküzdeni. A határon túl élő magyar honfitársaink többségét a jövőben ugyanazok a
jogok és lehetőségek illetik meg, mint mindenki mást az unió területén.

Kedves Honfitársaink!
Ezer éve élünk Európában. Mindig arra törekedtünk, hogy az itt született gondolatokat
befogadjuk, és magunk is a lehető legtöbbet nyújtsuk Európának. Szent István óta ez vezérelt
bennünket. Amennyiben a nemzet a csatlakozás mellett dönt, ezt az ezeréves hagyományt
erősíti.
Kívánjuk, hogy mindenki élje át a választás örömét!
Örömünk is legyen - miként a hazánk - közös és európai!

V ,
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MÁDL F E R E N C
a Magyar Köztárasaság
elnöke

MUNKATÁRSUNKTÓL

Dunaújvárosban rendezték meg
az európai klubcsapatok búvárúszó versenyét. A viadalon rajthoz állt Kanyó Dénes és Székely
Andrea, a Duna-Tisza Szeged
Muréna Búvárklub sportolója is.
Gyémánt Imre mesteredző tanítványai közül különösen kiemelkedett Kanyó teljesítménye,
aki 400 méter búváron elsó

EDGYESSY PÉTER
a Magyar Köztárasaság
miniszterelnöke

t/V,

SZILI K A T A L I N
a Magyar Köztárasaság
Országgyűlésének elnöke

(2:52,33), míg a 200 méteres
uszonyos úszásban
második
(1:28,70) lett. Különösen a hoszszabb távon úszott jól a válogatott versenyző, hiszen orosz és
ukrán riválisait is megelőzte.
Székely két számban is döntőbe jutott, 100 méteren hatodikként (47,39), 200 méteren pedig
nyolcadikként (1:45,60) csapott
acélba.
A két szegedi búvárúszó sokat
köszönhet Rappai Attilának, aki
jelentős összeggel
támogatta
mindkettőjük felkészülését és
versenyzését.

Szegedi dobogósok
TEKE
MUNKATÁRSUNKTÓL
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három táv közül választhatnak,
7, 14 és 28 kilométert futhatnak
felkészültségtől, edzettségi állapottól függően. A rövidebb távra
9.30-tól, a két hosszabb etapra
pedig 11 órától lehet jelentkezni,
a rajtpisztoly pedig 12 órakor
dördül el.
Különleges élményt garantál a
résztvevőknek, hogy földes talaj
és aszfalt vegyesen lesz és a tápéi
töltésen vezet. Emlékeztetőül a 7
km-es távért 1, a 14 kilométeresért 2, a 28 kilométeresért pedig
4 pont jár, amelyek összegyűjtve
ajándékokra válthatók be. A fődíj
pedig régiónként (nyolc ilyen
van) egy olimpiai utazás. Ezért
érdemes egy kicsit „szenvedni".

Szolnok, illetve Tiszakécske adott
otthont a tekézők keleti területi
bajnokságának. A férfiak az előbbi városban küzdöttek a mindöszsze hét, továbbjutást jelentő helyért. A viadalon a MÉH-Szeged
kitűnősége, Karsai László győzött
611 fával, Fehér László pedig a
második helyet szerezte meg 605
fával. Kiss Norbert is a vidékbajnokság résztvevője lehet, mivel

561 fával a hatodik pozícióban
végzett. Két csapattársuk, Korcsmarek István (552) és Földesi
Zsolt (549) viszont elbúcsúzott az
ob első selejtezőjében.
A nők a kécskei fordulóban remekeltek, igaz, az indulók közül
tizenkettő kvalifikálta magát a
következő körbe. A Teke SE Szegedből Mracskó Annamária
a
második (505), Cziráki Mehnda
a harmadik (499), Kormányos
Edina a negyedik (496), Tót Enikő a hatodik (475), Tompa
Györgyné a hetedik (472), míg
Zahorán
Zsófia a nyolcadik
(466) helyen végzett.

Universitas-sikerek
DUATLON
MUNKATÁRSUNKTÓL

Jászberényben rendezték meg,
immár 13. alkalommal, a hagyományos idénynyitó sprinttávú
duatlonviadalt. A szervezők a futópályát az állat- és növénykert
sétányain jelölték ki.
Az első 5 km-es futáson négy
versenyző mintegy 100 méteres

előnnyel vághatott neki a 20 kilométeres kerékpározásnak. Félórás tekerés után csak hárman
maradtak az élen - köztük az
Universitas SC Szeged két duatlonistája - a befejező 2,5 kilométeres „kocogásra". A célegyenesben a jobban hajrázó ifjabbik fivér; Halászevics Péter szerezte
meg a győzelmet (ideje: 55.01
perc), a második tritonos Székely
Sándor (ideje: 55.02 perc) és a
harmadik helyen végző testvére,
Halásze\ics Áron előtt.
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Barca-iksz

Toril 6ban

'

LABDARÚGÁS
Tegnap is elsőrendű fogásokat
tálaltak fel a fociínyenceknek. A
kínálatban a Bajnokok Ligája
újabb két elődöntője, a Juventus-Barcelona és a Inter-Valencia összecsapás szerepelt.
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a
szerdai nap az olasz-spanyol párharcok jegyében telt. Ráadásul
mindkét negyeddöntőn a talján
gárda látta vendégül a hispánt. Az
igazi csemegének a Juventus-Barcelona összecsapás ígérkezett, s a
csapatok nem is cáfoltak rá a vélekedésre. Sokan emlegették a Juve-szimpatizánsok közül: csak a
kedvenceik nyerhetnek, hiszen
hazai pályán 41 (!) esztendeje nem
kaptak ki spanyol együttestől. A
hazai drukkerek már a 16. percben örülhettek és igazolva látták
optimizmusukat. Ekkor Montero
talált be a katalánok kapujába
(1-0), ami azt jelentette, hogy az
Antics-legénység
elveszítette
négy mérkőzés óta tartó „szüzességét". Aztán a 78. percben jött a
hideg zuhany: Saviola ügyesen
helyezett közelről Buffon kapujába, l - l .
A másik derbi sem a vendégek
óhaja szerint kezdődött, Vieri
már a 14. percben vezetéshez juttatta a milánói focibarátok egyik
büszkeségét, 1-0. A fordulás után
tovább csökkentek a spanyolok
esélyei, az 57. percben ugyanis
Albeida piros lapot kapott. Az
esélytelenség tételére rácofolandó, a 63. percben Toldo, az Inter
kapusa hatalmas bravúrral védte
Aimar próbálkozását, egyenlítési
kísérletét. Az Inter végül megőrizte minimális előnyét a brutálisan kemény meccsen.
A visszavágóra a Barcelona és a
Valencia készülhet bizakodóbban. Lehet, hogy három spanyol
gárda lesz a négy között?
Bajnokok Ligája-negyeddöntők, első mérkőzések:
Juventus
(olasz)-Barcelona (spanyol) l - l
(1-0), gólszerzők: Montero (16.),
ill. Saviola (78.) ; Internazionale
(olasz)-Valencia (spanyol) 1 - 0
(1-0), gólszerző: Vieri (14.).
I.P.
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Áz Nők igazság: a heteseket be kell lőni

A Dunaferr volt a Császár
KÉZILABDA

33-29 (14—10)
NB l-es férfi kézilabda-mérkőzés, rájátszás az 1 - 6 . helyért, Dunaújváros, 8 0 0
néző. Vezette: Oláh, Szelecz.
Dunaferr: ST0CHL - KERTÉSZ 5, M a r cinkeviciusz 3, ROSTA 4, Kemény, Sándor, CSÁSZÁR 11 (6). Csere: Szathmári
(kapus), Kuzmicsov 3, Krivokapics 4 (1),
Németh 3. Edző: Kolics János.
Pick Szeged: PUUEZEVICS - Berta, Kotormán 4, Buday 4, EKLEMOVICS 7, M E ZEI 6, Matics 2. Csere: Perger, Nagy L.
(kapusok), Doros 1, Bajusz 3, Laluska 2 ,
Vadkerti, llyés. Edző: Dragan Djukics.
Hétméteresek: 11/7, ill. 5 / 0 . Kiállítások: 16 ill. 6 perc.

Eklemovics hét találata sem volt
a 23. percben 10-7 állt az eredményjelzőn. Elpuskázott ziccerek, elrontott helyzetek. Ezek jellemezték a hajrában a vendégeket. Keményt hiába állították ki
a játékvezetők, emberhátrányban is két (!) gólt lőtt az Újváros,
14-9. A félidei 14-10-es eredményt Doros állította be.
Sikerül-e feljavulniuk a szegedieknek? Ez volt a téma a szünetben a szurkolók között. Kotormán Attila góljával indult a második félidő. A 33. percben már a
negyedik hetest hagyták ki a vendégek, a hatalmas akarattal játszó Dunaferr Kertész gólja után
már 17-11 -re vezetett. A játékvezetőkre ekkor panaszuk sem lehetett a szegedieknek, zsinórban
szórták ki két percre a hazai játékosokat. Valamelyest feljavult a
Pick, a 38. percben 18-14 volt az
eredmény. A sérülten játszó Ker-

Ismét a végjáték aontott
/

• /

,

/

KOSÁRLABDA
DIÓSGYŐRI KSK

80-85 (26-22, 22-21,
17-24,15-18)
N B I A csoportos női kosárlabda-mérkőzés az elődöntőbe jutásért, 2. mérkőzés.
Szeged, 4 0 0 néző. Vezette: Váradi, Faidt.
Szeviép: Fürész (3), MANDACHE ( 2 0 / 3 ) ,
KAJDACSI (18), Mészáros ( 1 0 / 6 ) , VARDA
(15). Cserék: Roczkov ( 5 / 3 ) , Lódi (9).
Edző: Újhelyi Gábor.
Diósgyőr: Hadzovic ( 1 4 / 6 ) , Szlimák ( - ) ,
Szemerédi ( 6 / 3 ) , Gaither (9), BURSE
( 1 8 ) . Cserék: BR0S0VSZKY ( 1 6 / 6 ) , BALOGH ( 1 8 / 1 8 ) , Csávás (4). Edző: Milán
Vukicsevics.

A fehér mezes Szeviép jól küzdött.
- a távoli diósgyőri dobások nem
sikerültek, a két amerikai center
pedig levegőhöz sem jutott. Ennek
köszönhetően ötpontos előnnyel
zárta a félidőt a Szeviép.
Balogh triplája, majd Mészáros
válasza után lassan fogyott a hazai
előny. Brosovszky hárompontosa
pedig azt jelentette, hogy egyenlítettek a vendégek, 54-54. Még egy
huszáros szakasz fűződött a szegediekhez, akik Kajdacsi vezetésével
60-56-ra elléptek. Am az utolsó
percben Burse nem csak egalizált
(62-62), hanem az amerikai büntetőivel vezetett a DKSK. A záró-

HONVÉD-SIKER
OB l-es férfi vízilabda-mérkőzés,
elődöntő: Honvéd-FTC
9-5
(2-2, 4-1, 2-1, l - l ) . A Honvéd
összesítésben 3 - 1 -re vezet.

BIRKÓZÓÉRMEK
A felnőtt szabadfogású birkózóbajnokságon szegedi érem is született. Kiss Károly (Szegedi
VSE-Túrkevei SE - kettős igazolással) ezüstérmet szerzett az 55
kilósok mezőnyében. Kiss a fináelég a Pick Szegednek a rangadó megnyeréséhez. Fotó: Illyés Tibor (MTI)
léban a négyszeres bajnok, válogatott csepelivel, Dobozi Zoltántész ezután átlövésből volt ered- ába fogott meg két hetest, a térd- nal mérkőzött meg és csak háményes, majd Eklemovics bom- géppel játszó Kertész három perc- rom ponttal kapott ki. Kalcsevics
bázott a hazai hálóba, 19-15. cel a vége előtt beállóból lőtt a há- Csaba (Szegedi VSE) a 74 kg-osok
Kuzmicsov színésznek sem bizo- lóba, így 30-27 lett az eredmény. között a 6. helyen végzett.
nyult rossznak, a 42. percben Az utolsó két percre is jellemző
A szabadfogású Vadkert-kupát
kétszer is eljátszotta a „nagy ha- volt az, ami talán az egész mérkő- Soltvadkerten rendezték meg a
lált". Felváltva estek a gólok, ek- zésen a Pickre: hiba hiba hátán, serdülő és ifjúsági korcsoportú fikor 23-17 volt az állás. Zúgott az ezt pedig egy rangadón n e m lehet atalok részére. A SZVSE sporto„Újváros, Újváros". Mezei kapta megengedni. A végén a csapat- lóinak az eredményei, serdülők,
el a fonalat, a válogatott beáÜós ként harcoló Dunaferr együttese 47 kg: 2. Szabó Czibolya Gábor,
kétszer is eredményesnek bizo- teljesen megérdemelt, négygólos 4. Tóth Norbert, + 8 5 kg: 2. Ponyult, sőt Eklemovics betörése 33-29-es győzelmet aratott.
lák Antal; ifjúságiak, 69 kg: 6.
után már csak 23-20 volt az
Búslakodásra nem sok idejük Ágoston Dániel, 100 kg: 1. Vizseredmény. Laluska a szélről vette marad a Tisza-partiaknak, hi- nyiczai
Gaszton.
Felkészítő
be a szenzációsan védő Stochl ka- szen vasárnap a Fotex KC Veszp- edzők: Nagymihály Ferenc és
puját, már csak kettő volt „köz- rém együttesét fogadják az újsze- Savanya Ferenc.
te", 24-22. Potyogtak a gólok, a gedi sportcsarnokban.
védekezéssel ekkor egyik csapat
Kolics János: - Örülök, hogy a
DEÁK-KUPA
sem törődött sokat, 26-24. Ekkor fiúk csapatként
küzdöttek.
Április 11-én és 12-én rendezik
10 perc volt hátra. Beállt SzathDragan Djukics: - Előre kell meg Szegeden a hagyományos
mári, rögtön meg is fogta Bajusz tekintenünk,
túl kell tenni ma- Deák-kupa V. korcsoportos lány
büntetőjét. Császár 11. találata gunkat ezen a vereségen és már a és fiú kézilabdatornát. Részt veután elúszni látszott a hajó, hét végére kell
vő csapatok, lányok: Tisza Lajos
koncentrálnunk.
29-25. A hajrában Puljezevics hiszakközépiskola, Ságvári Endre
SÜLI RÓBERT
Gyakorló Gimnázium, Vedres
István szakközépiskola, Deák
Ferenc Gimnázium; fiúk: Gábor
Dénes szakközépiskola, Csonka
János szakközépiskola, Vedres
ESZTERGOM-LISS-HNKC
A Vásárhely indiszponáltan István szakközépiskola és Deák
kezdett, s ez a megállapítás külö- Ferenc Gimnázium.
nösen a védekezésre volt igaz. A
A „gyengébb nem" mérkőzésehátsó alakzat nem megfelelő pro- it pénteken 14 órától, a fiúkét pedukciójával is magyarázható, dig szombaton 8 órától bonyolítNői kézilabda Magyar Kupa, nyolcaddönhogy az első féüdőben mindössze ják el a Deák sportcsarnokában.
tő, visszavágó. Esztergom, 5 0 0 néző. Veegy lövést védtek a vendégek kazette: Cserepes, Jancsó.
pusai. Ennek ellenére a 12. per- DOROZSMAI DIADAL
Esztergom: Kurucz - W 0 L F 4, Káldi 4 ,
cig (6-5) lépést tartottak Bauno- NB Il-es férfi kézilabda-mérkőRábai 4, CSERNUS 6, PŐCZE 5, Vincze 2.
kék a házigazdákkal. A Vásár- zésen: KIskundorozsma-BékésCsere: Körmöczi (kapus), Nagy 2, Simon
helyből elsősorban Proktól és Ko- csaba 4 0 - 2 2 (17-9). Dorozsma,
1, Sipos 4, Veszeli 1. Edző: Laurencz
csiktól várt volna sokkal többet Orczy-sportcsarnok, 100 néző,
László.
Farkas József vezetőedző, bár egy vezette: Marton, Szelják. DoLiss-HNKC: Szabó K. - Virág, Prok 3,
játékosa sem érdemel dicséretet rozsma: Porobic - Lelkes 3, SZEKocsik 4 (3), Nikolics 5 (3), Kocsis 5, B a a tegnap nyújtottakért. A Lau- PES 7, Mendebaba 1, Miksi 4,
unok 3. Csere: Vörös (kapus), Asztalos,
rencz-lányok a szünetre már te- LÁZÁR 9, Jártass 1. Csere: MiMucsi, Szabó V. 2, Gaál 2. Edző: Farkas
kintélyes előnyre tettek szert, így kus, Kuli (kapusok), NAGY 3,
József.
a győzelem megszerzésére, a to- BESSENYEI 5, Harsányi 3, LenKiállítások: 12, ill. 14 perc. Hétméterevábbjutás kiharcolására mini- gyel 1, Vágó 3. Edző: Ördög Jósek: 3 / 0 , ¡11.6/6.
málisra csökkent a sansz.
zsef. Ifjúságiak: Dorozsma-BéAz eredmény alkulása, 12. perc-. 6 - 5 ,
22. p.: 1 2 - 9 , 4 0 . p.: 2 2 - 1 4 , 5 3 . p.:
A szünet után az első félidőben késcsaba 3 2 - 2 5 (15-11).
27-22.
nem kellő hatékonysággal műköNB Il-es férfi kézilabda-mérkődő hatosfalat és zavaró védeke- zésen: Phoenix Szeged-Martfű
Továbbjutott az Esztergom, kettős győzést emberfogásra váltotta Farkas 28-29 (16-17). Szeged, 100 nézelemmel.
A Magyar Kupa nyolcaddöntőjé- edző. Pőcze és Rábai kapott kü- ző, vezette: Levente, Palotai.
nek első találkozóján a Hódtói lön őrzőt Kocsis és Kósa szemé- Phoenix Szeged: Kovács - Kiszel
Sportcsarnokban 30-29-es vere- lyében. Ez a húzás, taktikai vál1, SUTKA 13, GÁLOSI 6, Mison
séget szenvedett a Liss-HNKC. A toztatás is csak annyira vált be,
1, Ulics 1, Vancsics 2. Csere:
fiaskó ellenére minden esély hogy az 53. percre sikerült MIKLÓS (kapus), Halász 3, Samegvolt a továbbjutás kiharcolá- 27-22-re felzárkózni. Ez azonban vanya, Sziládi, Balázs, Valaczkai
sára, mert a kék-sárgák már semmire sem volt elég, főként ha
1, Takács. Edző: Gera Norbert.
győztek Esztergomban - igaz, azt vesszük, hogy az utolsó perce- Ifjúságiak:
Phoenix
Szecsak egy-egy góllal. Ezúttal kettő- ket 6-2-re nyerte az Esztergom ged-Martfű 35-15.
vel kellett volna. Erre az ezzel teljessé téve sikerét.
MK-meccsre rossz csillagzat
Laurencz László: - Örülök, DÍJUGRATÁS
alatt került sor, a vásárhelyi lá- hogy hazai környezetben
fölé- Április 12-én (szombat) 9 órától
nyok megpróbáltatásai már az nyes sikert arattunk a jó erőkből kiemelt A kategóriás országos miúton megkezdődtek. A Liss alig álló Vásárhely ellen.
nősítő díjugratóversenyt rendeztudott kikeveredni a budapesti
Farkas József: - Gratulálok az nek Újszentivánon, a volt Lokátoforgalomból, késve
érkezett, Esztergomnak a győzelemhez és ros laktanyában. A tervezett 160
emiatt a találkozó 15 perccel ké- a továbbjutáshoz.
induló között várhatóan ott lesz
sőbb kezdődött. De ezzel n e m
A vasárnapi bajnokin vissza- Szász Attila felnőtt, Kovács Kaarlo
magyarázható az, ami ezután kö- vághatnak a vásárhelyiek.
ifjúsági bajnok, Panyi György mavetkezett...
gasugrási csúcstartó (219 cm).
IMRF PÉTER

Kiesett a Liss-HNKC

33-24 (17-11)

SZEVIÉP-SZEGED-

A diósgyőriek miatt negyedórás
késéssel kezdődött a találkozó. A
találkozó elején ugyan a DKSK
dobhatott rögtön büntetőket, de
azokat Burse kihagyta. Ettől kezdve azonban a Szeviép szárnyalt:
Szemerédi duplájára Kajdacsi válaszolt hármassal, és máris 6-2
volt az eredmény. Sőt, Mandache
duplája után 10-4-re módosult az
állás. A borsodiak csak pillanatokra vették át a vezetést, majd
21-15-nél időt kértek. A 14. percben ugyan felzárkóztak a miskolciak 35-33-ra, de innentől nagyon
sokáig csak a Szeged szerzett pontot, 17. perc: 43-33. Kajdacsi korlátlan úr volt mindkét palánk
alatt, ráadásul - Balogh kivételével

REFLEKTOR

DIÁKOLIMPIAI KÉZILABDA
Az V. korcsoportos lány kézilabda diákolimpia eredményei: Széchenyi-Ságvári 32-8, SzéchenyGábor Dénes 31-18, Gábor Dénes-Ságvári 24-14. Végeredmény: Széchenyi 8, 2. Gábor Dénes 3, 3. Ságvári 1 ponttal.
Az V. korcsoportos fiú kézilabda
diákolimpia eredményei: Széchenyi-Csonka 32-23, Deák-Ságvári 25-26, Csonka-Deák 25-25,
Gábor Dénes-Széchenyi 21-28,
Deák-Gábor Dénes 35-38, Ságvári-Csonka 28-19, Gábor Dénes-Ságvári 24-23, Széchenyi- D e á k 44-29, Csonka-Gábor
Dénes 17-22, Ságvári-Széchenyi
21-27. Végeredmény: 1. Széchenyi (edző: Mandl Gábor) 16, 2.
Gábor Dénes (Savanya Ferenc)
12, 3. Ságvári (Bárok István) 8, 4.
Deák (Sprőber Péter) 3, 5. Csonka
(Ludányi Márton) 1 ponttal.

DUNAFERR-PICK

;,Megint dühbe jövünk" - Bud
Spencer és Terence Hill filmjét
nézte utazás közben a Pick Szeged kézilabda-csapata. Jó hangulatban telt az út. Berta Róbert, az
egykori válogatott szélső a meccs
előtt kiemelte, nem szabad dühből játszaniuk, hanem egységes
csapatként kell küzdeniük. A
hétfőn menesztett hazai tréner,
Buday Ferenc csak néhány méterre foglalt helyet a Dunaferr
kispadjától. Fia, Buday Dániel, a
Pick kitűnősége injekcióval játszott; hasfalhúzódással bajlódott
a meccs előtt.
A vendégszurkolók hangja elnyomta a hazai drukkerekét. Kotormán betörésből szerzett vezetést - később kiderült: utoljára ezután hiába védett többször is
bravúrosan Puljezevics, Krivokapics büntetője után fordított a
Dunaferr, 2-1. A Pick kapusa lehúzta a rolót, két hetest is hárított, azonban a támadásbeli kapkodások miatt nem tudott meglépni Dragan Djukics legénysége.
Nem volt gólzáporos a meccs, a
10. percben 3 - 3 volt az állás. Továbbra sem ment támadásban a
szegedieknek, ezt pedig gólokkal
büntette a hazai gárda, 6-3. Buday emberhátrányban szépített,
s ébresztette fel a többieket,
6-5-re jött fel a Pick. A fiatal
Császár villogott, 5. találata után
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Fotó: Schmidt Andrea

negyed első öt percére csak egy szó
lehet jellemző szegedi részről:
rémálom. Ezen időszakban csak
Mandache tudott egy duplát hinteni, míg a Diósgyőr fokozatosan
elhúzott, 35. perc: 67-75. Mészáros triplája négy pontra felhozta a
hazaiakat (74-78), ám Hadzovic
távoli találata azt jelentette, hogy
a Diósgyőr két győzelemmel került az elődöntőbe.
Újhelyi Gábor: - Meg kell tanulnunk a végjátékban elviselni
a felelősséget, azaz: a meccset
megnyerni.
MÁDI JÓZSEF
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Méhtámadás

Sütemény

Felhős, e s ő s idő

ORLANDO (MTI)

BAKOS ANDRAS
.Amikor ez történt, nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Már nem is emlékszik,
hány
éve lehetett, az rémlik csak, hogy virágzottak a
kisváros gesztenyefái.
amelyeknek
gyönyörű,
nagy terméseiből minden ősszel vitt a fiainak. Rövid ujjú fehér ingben és sötét nadrágban voltak
mind a ketten, amikor észrevették egymást: 6, és
a rendőrkapitány. A szakközépiskola
menzájára
ment, ott ebédelt a fél város, a kapitányság épülete a szakközépiskola mellett áll, valaha mindkettő a csendörségé volt, így egy irányba kellett menniük. És mivel minden nap találkoztak,
természetes volt, hogy együtt mennek tovább, a többemeletes virágú gesztenyefák alatt. A rendőrkapitány otthon ebédelt, és most egy fehér papírral
borított csomagot vitt. Ő megkérdezte, mit visz,
mire a kapitány nevetett, és arról kezdett beszélni, hogy milyen jól kezdődött a mai nap a munkatársai számára. Hónapok óta keresik azt a betörőt, aki több iskolába is betört, többek között abba
is, ahol az ö felesége tanít. Most, váratlanul - vagyis hát, persze, hogy nem váratlanul, hanem nagyon is tervszerű, céltudatos munka
eredményeképp - sikerült elfogni a tettest, aki beismerő vallomást tett, és már kihallgatják. Otthon, ebéd
közben elmesélte a feleségének is, mi történt, s
amikor a gyanúsított nevét kiejtette, a felesége
döbbenten a szája elé kapta a kezét, és azt mond-

ta: hiszen ezt a fiút tanítottam! Az ebéd mellé .stiteményt ettek. Az asszony mindenki elé odatette
a kistányért, aztán papírtálcát vett elő, rátett néhány süteményt,
becsomagolta, és megkérte a
férjét, legyen szíves, adja oda annak a szegény
gyereknek. „És most viszem", mondta a kapitány
derűsen. Nyugodtan, lassan lépkedtek, aztán a
nagy kapu elé érve elbúcsúztak, mindenki
ment
a dolga után, egy kicsit lendületesebben.
Nem
volt ebben akkor semmi különös.
Csönd vette körül reggeltől estig. Ilyen kedves,
de persze bizonyos szempontból unalmas és érdektelen történetek mellékszereplője volt ő maga
is. Most, hogy fél éve egy másik, nagyobb városban dolgozik, nem panaszkodik a zajra. Nem is
zavarja, csak néha tűnik úgy, mintha
napszemüvegben nézné a dolgokat maga körül. Egyszer
olyan érzése támadt, hogy most szegényebb valamivel, de igazán nem tudta megmondani
magának, hogy mivel, azt érezte csak, hogy nem csak a
csöndet veszítette el. Aztán egy nap találkozott
egy új ismerősével, csaknem negyedórát beszélgetett vele, de nem merte megkérdeznie, mi van
abban a csomagban, amit az a férfi a kezében
tart, mint egy tortát. Később meglátott egy koszos, fakó, nem is tudni, mióta hányódó gesztenyét a járdán, és ahelyett, hogy fölvette volna,
hogy megpróbálja kifényesíteni,
belerúgott.

Nyolcvanmillió meh szabadult
cl egy teherautó-baleset nyomán
az amerikai Florida államban. A
82 éves teherautó-vezető életét
vesztette a balesetben. Az agg sofőr elvesztette uralmát járműve
felett, miután egy gumikerék kipukkadt. A teherautó nekirohant az út menti korlátnak, és
felborult. A méheket Florida
északi részén lévő gyümölcsösök
megtermékenyítésére szánták. A
tűzoltók egy darabig igyekeztek
„feltartóztatni" a méheket, habot fecskendezve a teherautóra,
de feladták, mert a rovarok többet közülük megcsíptek.

Bűzzsűri
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Nem lesz kötelező büdös utast
fuvarozniuk a taxisoknak Johannesburgban. Azok a taxira várakozók, akiknek dezodorja a perzselő dél-afrikai hőségben fabatkát sem ér, kénytelenek lesznek
hosszabb gyalogutat tenni a rendelkezés értelmében. Az új előírások célja a dél-afrikai gazdasági metropolist felkeresők kényelmének javítása. A taxisok megtagadhatják a mocskos külsejű
egyének vagy fertőző betegségben szenvedők felvételét is.

Klstatok

C l ,

14*

Orosháza

¿2»

14*
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Pénteken elemfe még számítani kefl esőre, záporra, majd felszakadozik csökken a
felhőzet és a hét végére kisüt a nap Enyhülnek az éjszakák,- már nem valószínű
tatojmenbfagy- és napközben » egyre magasabbra kúszik a hőmérséklet

Hétfő

¿ 2

£ 2

MaxdJ*

Mwir

Esős

Zápor

MBX:17*
Mln:7°
felhős

Max: 19
MhkT

A NAP VICCE
Vízállás:
- Doktor úr, hogy is hívják azt a
német urat, aki otthon mindig
eldugja a dolgaimat?
- Alzheimer, drága Nagy néni,
Alzheimer...

A Tisza Szegednél 300 cm (hőfoka 7.8 C°), Csongrádnál 253 cin,
Mindszentnél 295 cm. A Maros Makónál 58 cm.
A Nap kel: 6.05, nyugszik: 19.25. A Hold kel: 1.3.46, nyugszik:
1.17

Terhesek figyelmébe
KARLSRUHE (MTI)

- ...és n y o m a t é k o s a n rámutatunk a privatizáció patyolattiszta mivoltára.

Azok a nők, akik gyermeket várnak, átmenetileg mondjanak le
keblük nagyobbításáról és hasukról se szívassák le a zsírt. „A
változások, amelyeken a női test
terhesség ideje alatt átmegy, kihangsúNémeth György karikatúrája számíthatatlanok" lyozza Albert Hofmann, a Német Esztétikai-plasztikai Sebészeti Társaság elnöke hozzátéve,
hogy terhesség alatt a női mellek
megnagyobbodhatnak vagy zsu-

Gombával a rák ellen A gól neve
JENA, BREMERHAVEN (MTI)

A három kontinens (Európa,
Észak-Amerika és Ázsia) között
elhelyezkedő Jeges-tengerben német tudósok hatszáz, eddig ismeretlen gombafajtát fedeztek
fel, amelyek alapul szolgálhatnak fertőző betegségek vagy rák
elleni új hatóanyag kifejlesztéséhez. A jénai Hans Knöll Intézet
és a bremerhaveni Alfréd Wegcner Intézet tudósai három éven
át kutattak mikroorganizmusok
után a mély és hideg vizű Jeges-tengerben. Ennek során hatszáz, eddig fel nem fedezett gom-

bafajtára bukkantak, amelyeket
azóta laboratóriumi kultúrákban
tenyésztenek. Eddig már 120 különféle anyagot sikerült izolálni
és eközben sokat ígérő leendő
gyógyászati anyagokat találtak
bennük. A kutatók igen nagy érdeklődést mutatnak a mikroorganizmusok iránt, mivel a tengerek vizében található parányi
élőlények különösen sokat ígérőek a pharmakológia számára.
Ennek oka pedig abban rejlik,
hogy ezek az élőlények gyakran
rendkívül szélsőséges életkörülmények közt léteznek és nagyon
hatékony anyagokat termelnek.

Semmi trükk!
...mitóHiteilevéU

DAKAR (MTI)

Elkeresztelte egyik gólját Idrissa
Doumbia, a szenegáli Stade de
Mbour labdarúgója. A bajnokság
legeredményesebbje a Linguere
elleni 4-0-ás győzelemből két találattal vette ki a részét. A találkozó után bejelentette: az egyiknek a „Nem az iraki háborúra!"
nevet adta. - Szeretném, ha minél előbb befejeződne az, ami
Irakban zajlik - magyarázta.

Herpeszes egércsapda
SYDNEY (MTI)

Herpeszvírusos
demográfiai
egércsapdát
fejlesztettek
ki
ausztrál tudósok. A szerkezet
„lelke" egy genetikailag módosított herpcszvírus, amely terméketlenné teszi a nőstényegereket

BERWICK (MTI)

Letartóztatási parancsot adtak ki
egy tökszélhámos ellen az Egyesült Államokban. Bertis Dennis
még tavaly ősszel 100 dollárért
megengedte két asszonynak,
hogy mintegy 70 tököt leszüreteljenek a földjéről. N e m lett volna ebből semmi baj, ha nem készül véletlenül sajtófotó a két tököt szedő asszonyról, és ha a föld
Dennisé lenne. Csakhogy nem
az övé, a fényképet pedig meglát-

ta a tökföld valódi tulajdonosa,
aki azután kiderítette a szélhámosságot és feljelentette a rendőrségen Dennist. A bajba jutott
vétkes felajánlotta ugyan, hogy
odaadja a száz dollárt a károsultnak a tökeiért, ám az nem fogadta el, mert értékelése szerint
minden töke legalább 8 dollárt
ért, azaz a hetvenért 560 dollár
járna. Az ügyből bírósági tárgyalás lett, amire viszont nem ment
el a tökcsaló, aki ellen ezért letartóztatási parancsot adtak ki.

1.000.000- Ptfrteí

17.387 Ft/hó
Ma 19.00 óra
Szegedi Nemzeti Színház
Q

PostaBankleas/ng

úgy, hogy n e m engedi a hímek
spermáját eljutni a petesejtekig.
Az újdonságot még szigorúan
tesztelik, mielőtt forgalomba kerülhetne, főképp azt ellenőrzik
többszörösen, hogy a vírus nem
terjedhet-e át más állatokra, netán az emberre is.

ISTEN ELTESSE!
ZSOLT
A Zsolt régi magyar személynév,
a Solt alakváltozata. Ez utóbbi
helységnévként
is
szerepel.
Zsolt, avagy Zoltán vezér, mint
Árpád legkisebb fia, 896 körül
született, apja halála után, 11
évesen lett fejedelem. A kalandozások során fogságba került,
majd szabadon engedték. Később
lemondott fia javára; 950 táján
halt meg. Viselői közül Harsányi
Zsolt író és újságíró volt a múlt
század elején. Költeményeket,
regényeket, kabarédalokat írt és
Mikszáth műveket dolgozott át
színművé. Durkó Zsolt a modern zene kiemelkedő hazai
alakja. Egyéb névnap: Ezékiel,
Fulvia, Marianna, Polidor, Radamesz.

A tökcsaló rossz üzlete Mi van a bikiniben?

(D0640391391

HtoS B 9

gorodhatnak, a kebleket és a hasat fedő bőr nagy mértékben kitágul és erős terhelésnek van kitéve.
„Takarítsanak meg pénzt, időt
és problémákat. Várjanak a kebelnagyobbítással, amíg minden
rendben lesz a kicsivel" - tanácsolja az állapotos nőknek
Hans-Detlef Axmann plasztikai
sebész is. N e m lehet ugyanis szavatolni, hogy a kebel alakja a terhesség lezajlása után is változatlan marad.

Lottószámok

SKANDINÁV LOTTÓ
A: 6 , 9 , 2 2 , 2 4 , 3 2 , 3 3 , 3 4
B: 1 . 1 0 . 1 5 , 1 7 , 2 6 , 2 9 , 3 1

/kyye/s/ysv/

eatfózeáltsz^e/

REJTVÉNYÜNK vízszintes 1.,
23. és függőleges 17., 32.
számú soraiban egy mondás
újabb változata olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 13. Választási kellékek. 14. Sietve távozik. 5. Zápulni kezd! 16. Marha kiskorában. 17. Celsius. 18. Valamit
követően. 20. Feltételes kötőszó. 21. Kis római szám. 22.
Sportszer. 23. A megfejtés
második sora. 26. Kopottas.
28. Nagy-Britannia népe. 29.
Névelő. 30. Ház környéké. 31.
Melyiké? 33. Rövid tabulátor!
35. Szeszes ital. 36. Bárgyú.
38. Diána beceneve. 39. Semmi. 40. Ismétlő szócska. 42. Egyszerű kártyajáték. 44. Kálium. 45. Tiltószó. 47. Haza fele!
49. Kalapáltatja. 51. Klasszikus társasjáték. 54. Helyiség. 56. ...baba (film).
FÜGGŐLEGES: 1. Ókori pénzdarab. 2. Pipázik. 3. Per szereplője. 4. Üzembe helyezett. 5. Ráakadt. 6. Aroma. 7. Ízesít. 8. Varsói pénz röviden. 9. Sportszőnyeg. 10. Apaccsal együtt:
mondóka. 11. Lengyel város. 12. Űrmérték. 17. A megfejtés harmadik sora. 19. Iszik. 20.
Hangtalan hun! 22/a. Hajlatai. 24. Fantasztikus regényíró. 25. Pusztít. 27. Gondolatokat rögzíteni. 32. A megfejtés negyedik sora. 34. Jótékonykodik. 36. Lábvég! 37. Roham előérzete.
41. Lázadásra ösztönöz. 43. Munka jassznyelven. 46. Szélhárfa. 48. Szlovák helyeslés 50.
Halfajta. 52. Jelen. 53. Óóóóó! 55. Ábécé-kezdet.

A színházjegyek még ma esfrRÍSXi Biaje átvehetők ügyfélszolgálati Irodánkon: Szeged, Stelánia 10. SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Lehet, hogy igazad van, ami külön szemtelenség.
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