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FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A SZOTE ételbárjának konyhájában hatvan fok fölé is kúszott a hőm érő higanyszála

TÉMÁINKBÓL
A SZENANATHA VEGE
Szegedi kutatók nemzetközi szabadalommal védett műszere az
allergiás megbetegedések gyógyításában eredményes, világelső lézeres készülék, amelynek prototípusát tegnap mutattak be.
3. oldal

Megdőlt a 66 éves melegrekord
Legutóbb hatvanhat éve volt
olyan meleg Szegeden, m i n t
2003. június 11-én. Tégnap
33,8 fokot mértek az Ady téren.
A pokoli hőséget egyre nehezebb elviselni.

TEMETETLEN TESTEK
A patológiákon olykor hónapokig is fekszik egy-egy holttest. A
„tisztázatlan" körülmények között elhunytakat a vizsgálatok
befejezéséig nem adják ki.
6. oldal

A szabadban mindenki az árnyékba menekül, az épületekben
megállás nélkül üzemelnek a légkondicionálók, pörögnek a ventillátorok.
Azonban
vannak
olyan munkahelyek, és állások,
ahol reggeltől a műszak végéig
kint kell állni a tűző napon, és
muszáj bírni a hőséget.
A SZOTE Ételbár konyhájában
a tűzhelyeknél napok óta ötven
fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. De n e m csupán a konyhákban nehéz elviselni a hőséget, az építkezéseken dolgozókat
is próbára teszi a kánikula. Ók a
munkavédelmi előírások miatt
is szenvednek. Ha nem fúj a szél,
akkor valóságos pokol van a födémen, a beton ugyanis egyszerre szívja magába és veri vissza a
meleget.
Míg a rekordokat döntő kánikula miatt a felnőttek többsége
nagyon nyűgös és ingerült, addig a gyermekek sokkal jobban
tűrik a forróságot. A Temető utcai óvoda apróságai szerencsés
helyzetben vannak. Itt ugyanis
a legtöbb játék a lombok alatt
található.

PANG A PIAC
A szegedi szálloda- és panziótulajdonosok szerint katasztrofális
az idegenforgalom, pang a piac, a
hotelek, motelek, panziók kihasználtsága rendkívül alacsony.
7. oldal
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Kezes és fedezet nélk
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MINTABOLT

Az építkezéseken a pihenőidőben nagyon népszerű a hűsítő zuhany.

MEGNYÍLT!
Szeged Plaza

Hét munkatársunk a könyvhéten

Tel.: 6 2 - 5 5 2 - 3 3 0
Nyitva: h.-szo.: 10-20-ig,
vas.: 10-16-ig
www.delmagyar.hu

Munkatársunk, Darvasi László író nyitja meg az
idei ünnepi könyvhét szegedi eseménysorozatát
ma délután 4 órakor, a hagyományos helyszínen, a
Dugonics téren.
Az „olvasó népnek" bizony résen kell lenni az idei
-I ünnepi könyvhéten, ha jól akar válogatni - köny| vek és események között. A bőség zavarával nézünk szembe. Annyi a - feltehetően - jó új könyv,
és Szegeden is annyi a helyi szerző, meg a részvé! telükkel szervezett ünnepi alkalom, hogy a betű
i szerelmesei szinte a teljes hetet az élvezetnek
szentelhetik. N e m csupán a ma délután 4 órára, a

Dugonics térre szervezett megnyitóünnepség köré
kanyarodott egész napos program, de már a hivatalos megnyitó előtt, tegnap elkezdődtek az író-olvasó találkozók.
A Móra Ferenc könyvesboltban tartották kollégánk, Farkas Csaba hetedik könyvének premierjét:
lapunkban eddig megjelent, a Balatonról szóló írásait gyűjtötte kötetbe a szerző, Balaton, hal-álom cimmel. Nem szokványos dolog, hogy a magyar tengertől távol eső megye napilapjaiban ennyi Balaton-tárgyú írás jelenjen meg-viszont érthető.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Tegnap este a Belvárosi hídnak
maidnem a legmagasabb pontjáig lutott el egy férfi. Az első mentő- és tűzoltókocsik fél 9-kor erkeztek a hídra, amit rendőrség
mindkét oldalon lezárt a forgalom elöl. Először a trolivezetéket
kellett „átszerelni", mert a tűzoltók magasba emelkedő kosara
másként nem fért volna el. Hárman szálltak be a kosárba, amikor elérték a férfit, a bámész járókelők visszafojtották a lélegzetüket: csak nehogy az utolsó pillanatban ugorjon le! Lentről úgy
látszott, a tűzoltók győzködik, de
hiába. Nem fogadta el a kinyújtott kezet. Akkor az egyik tűzoltó
hirtelen megragadta és berántotta a kosárba. Amikor leértek, ez a
tűzoltó megsimogatta a iátnivalóan halálra elszánt ember fejét.

Szőregtől az újszegedi gyermekkórházig ért a kocsisor

Frontális ütközés

Ballagásra
hazavárják
az asszonyt
Három hónapja tűnt el otthonából a makói Tóth Lászlóné Türcsik Ildikó. Egyik fia most egy
helyi ingyenes hirdetőújságon
keresztül üzent: ballagási ajándékként azt kéri, jöjjön haza.
A rendőrség továbbra sem találja
azt a makói asszonyt, aki március
11 -én tűnt el. A harminchét esztendős, vékony testalkatú, rövid,
sötétbarna hajú Tóth Lászlóné
Turcsik Ildikó hajnali negyed hat
tájban csukta be maga mögött az
ajtót, amíg férje és három fia - közülük kettő nevelt - még aludt.
Eltűnésekor világoskék melegítőt
viselt és egy kis szatyor volt nála,
amivel bevásárolni járt. Az esetet
az teszi rejtélyessé, hogy tavaly
éppen ugyanazon a napon, március 11 -én, családi problémák miatt egyszer már nyoma veszett.

Mentők, tűzoltók, rendőrök a hídon.

Összeállításunk a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Ember a Belvárosi híd tetején

A férfi 30-35 évesnek látszott,
sovány volt és nagyon szomorú.
A mentős azt mondta, a pszichiátriára viszik. Ekkor 9 óra múlt
tíz perccel.

Fotó: Schmidt Andrea

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 4. oldalon

A helyszínelés akadályozta a forgalmat.
A 43-as úton történt súlyos közlekedési baleset miatt tegnap
reggel két órára megbénult a forgalom Makó és Szeged között.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy Renault tartott Makó felől
Szeged irányába tegnap reggel
nyolc óra körül, amikor a személygépkocsi vezetője a 43-as
úton, Szőregen, a nagy kereszt
előtti virágüzlet közelében eddig
ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött az ott közlekedő Gaz típusú, cementszállító teherautóval.
Az ütközés erejétől több zsáknyi cement lehullott és szétszóródott. A platón is alig maradt ép
zsák. A Renault egyik első kereke

Fotó: Gyenes Kálmán

kiszakadt, a kocsi eleje teljesen
összeroncsolódott. A légzsák is
berobbant.
Mindkét járműben csak a sofőr
ült. A Renault vezetőjét könnyű,
míg a cementszállító teherautó
sofőrjét súlyos sérüléssel szállították kórházba a mentőszolgálat
munkatársai. Mivel a járművek
roncsai szétszóródtak, a fél útpályát elfoglalták, a forgalom nyolc
és tíz óra között csak lépésben,
egy sávon haladt Makó és Szeged
között. A kocsisor Szóregtói az újszegedi gyermekkórházig ért. Sok
autós mindkét irányból a szervizúton próbált meg haladni, ám ez
még nagyobb dugót okozott. A
reggeli csúcsforgalomban a munkába igyekvők e2ért jelentós késéssel számolhattak.

létvyfjÖN T r t l Ö Y B B t a C
OVIŐTC.Í

•

z4 Kereszténydemokrata Internacionálé hazánkról

Hét pontból álló lista
A Kereszténydemokrata Internacionálé az alábbi határozatot
fogadta el Lisszabonban a magyarországi polgári és politikai
szabadságjogok helyzetéről.
LISSZABON (MTI)
H'kintettel arra, hogy az 1990-es
években végbement rendszerváltás alatt a nemzetek - Magyarország is - visszanyerték szabadságukat, gyorsan elsajátították az
európai államok jellemzőit, így
az emberi jogok tiszteletét, illetve a szabadság jogrendjét. Rámutatunk azonban arra, hogy széles
körben elfogadott nézet szerint a
legutóbbi országgyűlési választások után a helyzet jelentősen
romlott, és több esetben megsértették az alapvető politikai és
polgári szabadságjogokat. Ma-

gyarországon a szocialista-liberális kormány hatalomra kerülése
óta a következő jelenségek terjedtek el:
- pártpolitikai befolyás a rendőrségre, - politikai viták beszűrődése a bíróságokra, pártpolitikai
motiváltságú bírósági eljárások,
- állampolgárok és civil szervezetek gyülekezési jogának korlátozása, - ellenzéki gondolkodók
megfélemlítése és eltávolítása az
állami szférából, - „felségsértésszerű" bírósági eljárások azok ellen, akik bírálják a kormányt, - a
polgári sajtó életképtelenné tétele, hirdetési bevételi forrásainak
elvágása, valamint állami támogatások nyújtása a kormánypárti
sajtónak, amely amúgy is domináns, - a szabad véleménynyilvánítás adminisztratív és jogi
korlátozása.

Botrány Magyar Bálint ingatlanügyei körül

Kétszer 30 millió?
Semmi köze sincs a lakástámogatási rendszer változásához
Magyar Bálint oktatási miniszter 30 millió forintos kedvezményes kölcsönének, hiszen
annak (elvételére hónapokkal
ezelőtt került sor - mondta a
politikus jogi képviselője szerdán az MTI-nek.
BUDAPEST (MTI)

lint áthidaló jelzáloghitelt vett
fel a szokásos piaci kamattal. Magyar Bálint össze akart költözni édesanyjával, ezért vásároltak nagyobb ingatlant. Az áthidaló kölcsönre pedig azért volt
szükség, mert nem tudták időben eladni a kisebb lakást. Ilyen
jelzáloghitelhez bárki hozzájuthat, ha van ingatlanfedezet mondta a jogi képviselő.
•

A Magyar Nemzet szerdán közölt Kétszer 3 0 milliós hitel Magyar Bálint villájára című cikkében azt írja: „... a politikus által
eddig is elismert harmincmillió
forintos
OTP
Jelzálogbank
Rt.-tői (Deák Ferenc u. 7-9.) felvett hitele mellett ugyanazon a
napon - az akkor eladás előtt álló
- II kerületi Garas utcai lakására
ugyancsak bejegyzett egy harmincmilliós jelzálogot a O T P és
Kereskedelmi Bank Rt. (Nádor
utca 16.)" A miniszter magát
megnevezni nem kívánó jogi
képviselője szerint a lakásvásárlási kölcsön mellett Magyar Bá-

A Fidesz szerint Magyar Bálint
kormánytagként, bennfentes információkkal vett fel kétszer 30
millió forintos lakáshitelt hangzott el Nyitrai Zsolt (Fidesz)
szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet az oktatási miniszter budaligeti háza előtt tartottak. Az ellenzéki politikus szavai szerint
nem erkölcsös, hogy a tárcavezető közvetlenül a lakáshitel-rendelet megváltoztatása előtt vett
fel ilyen nagy összegű kölcsönt.
Mint mondta, a Fidesz tudni szeretné, hogy Magyar Bálinton kívül más kormánytag élt-e mostanában a hitelfelvétel jogával.
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Kovács László bírálja Orbánt
Államtitkárok keríngőjéről döntött a kormány. A külügyminiszter felháborodott a
Kereszténydemokrata Internacionálé határozatán, illetve azon a szerepen, amit a
legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének tulajdonít ebben.
BUDAPEST (MTI)
Távozik posztjáról a gazdasági, valamint a
kulturális tárca politikai államtitkára is június 15-i hatállyal - közölte a kormányszóvivő
a kabinet szerdai ülését követően. Gál f. Zoltán elmondta: Szalay Gábor, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára helyére Gaál Gyula volt SZDSZ-es képviselő, a Konzumbank jelenlegi elnöke kerül,
Kocsi Lászlót, a kulturális tárca politikai államtitkárát pedig Vass Lajos, a minisztérium

közigazgatási államtitkára váltja. A kormányszóvivő közölte, Vass Lajos helyére Szilvásy György, az ifjúsági tárca volt közigazgatási államtitkára kerül.
Soha egyetlen magyar ellenzéki politikus
nem kezdeményezte az elmúlt 13 év alatt
azt, hogy egy nemzetközi szervezet határozatban ítélje el saját hazáját - mondta Kovács
László a kormányszóvivői sajtótájékoztatón,
szerdán Budapesten. A külügyminiszter arra
reagált, hogy a Kereszténydemokrata Internacionálé végrehajtó bizottsága június 4-i
lisszaboni ülésén a Fidesz javaslata alapján
határozatban állapította meg, hogy Magyarországon a legutóbbi parlamenti választásokat követően több alkalommal sérültek az
alapvető politikai és állampolgári jogok. Az
ülésen jelen volt Orbán Viktor is, mint a Kereszténydemokrata Internacionálé egyik al-

elnöke. Kovács László úgy fogalmazott: „szomorú, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és személy szerint a volt miniszterelnök,
Orbán Viktor ilyen mélyre süllyedt". A miniszter bejelentette: a kormány megteszi a
szükséges diplomáciai lépéseket.
Az őszi törvényalkotási program lényeges
részét képezi a költségvetés és az ehhez kapcsolódó törvények elfogadása - közölte Gál J.
Zoltán. „Ezek között szerepel például egy új
áfatörvény megalkotása" - mondta a kormányszóvivő. Elmondta, hogy a törvényalkotási programban a jogharmonizációs célú
módosítások között a polgári rendeltetésű lőfegyverek használata, a fogyasztóvédelmi törvény módosítása, az alkotmánymódosítás, a
kormányprogramban vállalt jogszabályok
között egyebek mellett a sporttörvény módosítása és a filmtörvény szerepel.

RÖVIDEN

Tizenhét halott Jeruzsálemben egy merénylet után

Felrobbantott autóbusz

EPEROSZTÁS
Száz kiló epret osztott szét kábítószer-ellenes „Epermozgalma"
nyitó rendezvényeként a budapesti Nyugati téri aluljáróban
szerdán az Ifjúsági Demokrata
Fórum. Almássy Kornél, az
MDF országos elnökségének tagja az IDF nevében úgy vélekedett, hogy a Kendermag egyesület Vörösmarty téri marihuána-legalizációs tüntetése provoAz öngyilkos merénylő robbantása után a kiégett autóbusz a jeruzsálemi Jaffa utcában. MTI Telefotó/AP káció volt a társadalom ellen, és
az IDF rögtön fellépett azért,
Felrobbantott tegnap önmagá- megsebesült. A merénylő Nyu- hér színű autóbusz tetejét, betör- hogy Magyarországon a drogokat
val együtt egy buszt Jeruzsá- gat-Jeruzsálem központjában he- te ablakait, valamint hatalmas ne lehessen népszerűsíteni, leglemben egy merénylő.
lyi idő szerint 17 óra 30 perckor lyukat vágott bal oldalába. A Ha- alizálásuk ne kerülhessen szóba.
repítette levegőbe a 14-es autó- mász internetes honlapján válbuszt. A robbanás pillanatában a lalta magára a merényletet, TALÁLKOZÓ
JERUZSÁLEM (MTI)
Jaffa úton közlekedő autóbusz a amely egy nappal azután pusztí- Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a
A Hamász szélsőséges palesztin város legnagyobb szabadtéri pia- tott, hogy izraeli harci gépekről magyar gazdasági élet vezető szeszervezet magára vállalta a me- cának és az autóbusz pályaud- kilőtt rakéták hajszál híján meg- mélyiségeivel találkozott szerrényletet, amelyben tizenhét varnak a közelében haladt. A de- ölték a szervezet egyik vezetőjét, dán, akikkel véleményt cserélt a
ar-Rantiszit.
gazdaság jelenlegi helyzetéről,
ember életét vesztette, 80 pedig tonáció ereje letépte a vörös-fe- Abdelaziz
valamint Magyarország EU-csatlakozásának várható hatásairól Happy End Kft., Országimázs Központ, Nemzeti Autópálya Rt.
közölte a Fidesz-frakció.

BUDAPEST (MTI)
Az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezett Bűnözés Elleni
Igazgatósága vádemelési javaslattal zárta le az Országimázs
Központ (OK) gazdálkodásával
kapcsolatban folytatott nyomozást - jelentették be a rendőrség
szerdai sajtótájékoztatóján. A tavaly májusban elrendelt nyomozás során csalás bűntettének alapos gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki Cs. Nórát, a

Happy End Kft. ügyvezetőjét és
T. Szabolcsot, a MERT 2000 Rt.
vezérigazgatóját, aki egyben a
Happy End Kft. alkalmazottjai is
volt. Ok alaposan gyanúsíthatok
azzal, hogy az OK megrendelésére, a Happy End Kft. által készített nyomdai kiadványok előállítási költsége kapcsán-megtévesztették a központ munkatársait.
Gyanúsítottként hallgatták ki
hanyag kezelés vétségének alapos gyanúja miatt N. Bernadettet, az Országimázs Központ volt
osztályvezetőjét is, aki a kiadványokkal kapcsolatos igazolások és kifizetések során nem a
tőle elvárható gondossággal járt

el. Mindhárom gyanúsított ese-

tében vádemelési javaslatot tett
a fővárosi rendőrség.
•

Hűtlen kezelés alapos gyanúja
miatt a közelmúltban gyanúsítottként hallgatta ki a Nemzeti
Autópálya Részvénytársaság két
korábbi vezérigazgatóját az Országos
Rendőr-főkapitányság
Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (ORFK SZBEI). H. Lászlót mintegy 400 millió forint,
míg V. Ivánt 1,6 milliárd forint
vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntettének alapos gyanúja miatt hallgatták ki. A nyomozó hatóság az ügyben körözést rendelt el egy ukrán és egy
magyar állampolgár ellen.

Heti 38 órás munkaidőt javasolnak a szakszervezetek
BÉKÉSCSABA (MTI)
Két lépcsőben 38 órára kívánja csökkenteni a heti munkaidőt a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) mondta Kordás László alelnök Békéscsabán. Az Országos Érdekegyeztető Tanács
(OÉT) szakbizottságai már tárgyalják az

HÁROM FORINTTAL
Elsősorban a kőolaj jegyzésárának növekedése miatt 3 forinttal
emelkedik az üzemanyagok ára
pénteken.
DONORIGAZOLVÁNY
Donorigazolvány
bevezetését
szorgalmazza a Donor Alapítvány. Az okmány elterjesztésével
a szervátültetés fontosságára
hívnák fel a figyelmet. Az igazolvány az egészségügyi és személyes adatokat tartalmazná, igenlő nyilatkozat is lenne arról,
hogy halál esetén tulajdonosának szerveit eltávolíthatják.

Dolgozik a rendőrség. Vádemelésre, illetve gyanúsítottak kihallgatására került sor több ügyben is.

MTI Telefotó: Bmzák Noémi

^
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Vádemelés és gyanúsítás

A villa új tulajdonosa Magyar Bálint.

V
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MSZOSZ javaslatát, és az alelnök bízik
abban, hogy még a nyár folyamán konszenzus alakul ki a javaslatról, így a kormány még az ősszel a parlament elé terjesztheti a Munka törvénykönyvének módosítását. Ha még az idén elfogadja az országgyűlés a módosító javaslatot, akkor az
MSZOSZ szándéka szerint 2004. január

elsejétől 39 órára, és 2006 január elsejétől
pedig 38 órára csökkenhet a heti munkaidő. Kordás László felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unió tagállamai közül
például Németországban már a heti 35
órás munkaidő bevezetése szerepel a napirenden. Számításaik szerint egy magyar
munkavállaló átlag száz órával dolgozik

többet mint uniós kollégája ezért a heti
munkaidő csökkentése mellett még egy fizetett szabadnapot is be kellene vezetni.
Az MSZOSZ javaslata szerint december
24-ét kellene fizetett szabadnappá nyilvánítani, így a karácsony szentestéjét megelőző napot a munkavállalók a családjukkal tölthetnék.

190 MILLIÁRD
A parlamentet terheli a felelőség
azért, mert a Magyar Televízió
hat év alatt 190 milliárd forintot
herdált el - mondta Tirts Tamás
fideszes országgyűlési képviselő.
A kétharmados médiatörvény
módosítása érdekében az ellenzéki politikus még a nyáron
egyeztetést tart szükségesnek a
parlamenti frakciók között.
DEZINFLÁCIÓ
A folytatódó dezinfláció alátámasztja a kormány és a Magyar
Nemzeti Bank közös gazdaságpolitikáját - mondta László Csaba. A pénzügyminiszter szerint
csak a fiskális és a monetáris politika együttműködése mellett
lehet ismét egészséges növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot.
CSALÁDI TRAGÉDIA
Holtan találta szüleit szombathelyi családi házuk udvarán a fiuk szerdán délután. A nyugalmazott rendőrtiszt és felesége feltehetően családi dráma áldozata
lett. Hivatalosan meg nem erősített értesülések szerint a nyugalmazott alezredes oltotta ki felesége életét, majd ezt követően
magával is végzett egy konyhakéssel.
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A lakótelepi panelekben elviselhetetlen a hőség

Sarkított
mondatok

Munka a 63 fokos pokolban

FARKAS CSABA

A Temető utcai óvodában a gyerekek legalább meghúzódhattak a

A SZOTE Ételbár konyhájában ottjártunkkor ötven fok fölött volt

lombok árnvékában.

a hőmérő higanyszála.

Szerdán 33,8 fokot mértek Szegeden. Utoljára hatvanhat évvel
ezelőtt volt ilyen meleg a megyeszékhelyen június 11-én. A
több mint egy hete tartó kánikula mindenkit próbára tesz.
Napok óta harminc fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. A
szabadban mindenki az árnyékba menekül, az épületekben
megállás nélkül üzemelnek a légkondicionálók, pörögnek a ventillátorok.
Azonban
vannak
olyan munkahelyek, és állások,
ahol reggeltől a műszak végéig
kint kell állni a tűző napon, és
bírni kell a hőséget.

Konyhai szauna
A SZOTE Ételbár konyhájában
már-már elviselhetetlen a hőség.
- Szerdán „csak" 51 fokot mértünk, de kedden délután egy óra
körül 63 fok volt - mondta Hethési Lászlóné, az ételbár vezetője. - A konyhában, a tűzhelyeknél igazi katlan van, de a pultnál
álló lányok sem fáznak.
A szakácsok m á r hajnalban a
tűzhely mellé állnak, s délután
háromig izzadnak a munkahelyi szaunában. - N e m lehet ide
annyi légkondicionálót beszerelni, ami csillapítani tudná a
hőséget - tette hozzá Hethésiné. - Hiába csinálunk kereszt-

Fotó: Miskolczi Róbert

Fotó: Schmidt Andrea

nem csökken a hőség a szobákban.

HATVANHAT EVES

A lombok alatt

MELEGREKORD DŐLT MEG
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-magyarországi Regionális Központjának előrejelzése szerint keddig marad a kánikula.
Péntekre várható a legmelegebb, a hőmérő higanyszála 35 Celsius-fok fölé is kúszhat. Ezen a napon elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat térségünkben, de jelentősen nem hűti le a levegőt. Tegnap délelőtt 33,8 fokot mértek Szeged belvárosában, az Ady téren.
Utoljára 1937. június 11-én volt ilyen meleg.
huzatot, n e m mozdul a levegő.
Szerencsétlenségünkre
alattunk van a kazánház, aminek
éjjel-nappal,
télen-nyáron
mennie kell. Decemberben jól
jön ez a „padlófűtés", de most
még elviselhetetlenebbé teszi a
meleget.

Zuhany a födémen
Nem csupán a konyhákban nehéz elviselni a hőséget, a tűző
napon dolgozókat is alaposan
próbára teszi a júniusi kánikula.
Az építkezéseken dolgozó munkások nemcsak a meleg, de a
munkavédelmi előírások miatt
is szenvednek: - Harmincöt fokban is bakancsban és sisakban
kell dolgoznunk - felelte egyikük.
- Elméletileg a hosszú nadrág
is kötelező lenne, de annyit lazí-

tott a főnökség a szabályokon,
hogy megengedték a sortot és a
bermudát. Ha nem fúj a szél, akkor valóságos pokol van a födémen. A beton ugyanis egyszerre
szívja magába és veri vissza a
meleget, így a hőség nemcsak felülről, de alulról is támad bennünket - tette hozzá.
A kőművesek óránként tíz
percet pihenhetnek. Ilyenkor
vagy az árnyékba húzódnak,
vagy a födémre felvitt tus alatt
hűsölnek. Rosszullét miatt sem
az építkezésre, sem a SZOTE
Ételbárba nem kellett még orvost hívni.
De a panelekben sem könnyű.
A lakótelepeken nem egy lakásban mérnek folyamatosan harminc fok fölötti hőmérsékletet.
Hiába pörög a ventilátor, hiába a
szélesre tárt ablak és erkélyajtó,

Míg a rekordokat döntő kánikula m i a t t a felnőttek többsége
nyűgös és ingerült, addig a
gyermekek sokkal nyugodtabban viselik a hőséget, egyszerűen az árnyékban játszadozva
tűrik a forróságot.
A Temető utcai óvoda apróságai szerencsés helyzetben vannak. Itt ugyanis a legtöbb játék a
lombok alatt található. így a délelőtti melegben kis- és nagycsoportos egyaránt a hűvösbe húzódva homokozott, hintázott
vagy mászókázott. Csupán néhány kisfiú szaladgált kipirult
arccal a gumilabda után a tűző
napon.
A káros sugarak ellen az óvó
nénik a szülők küldte naptejjel, a
napszúrás ellen sapkával védik
az érzékeny kicsiket. A felfrissülésre vágyó ovisoknak egyelőre
be kell érniük azzal, hogy egymást spriccelik le vízipisztollyal.
Az udvaron üresen álló medence
ugyanis éppen felújításra vár.
Míg a nagyobbak panaszkodtak,
a kicsik elmondták, őket nem zavarja, hogy a fülledt és meleg csoportszobában kell aludniuk délutánonként.
P. D.-G. SZ. L.-K. T.

Stressztűrő magok a gabonakutatónál
A búzanemesítésí és termesztési kutatások
eredményeiről, valamint a vetőmagellátásról kezdődött tegnap kétnapos kalászos fajtabemutató Szegeden.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Gabonatermesztési Kutató (GK) Kht. nemesítőtelepén, Szegeden, Kecskéstelepen

tegnap kalászos fajtabemutató kezdődött,
amelynek előadásai, tájékoztatói ma délelőtt
10 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen
megismétlődnek.
A bemutatók látogatói azon szegedi kalászos gabonafajtákat vehették szemügyre,
amelyeket majd 2003 őszén vetnek el, de
már az Európai Unióban aratnak le jövő nyá-

Tapasztalatcserére
jöttek a holland bírók
A Szegedi ítélőtábla, a Csongrád Megyei Bíróság, valamint a
Csongrádi Városi Bíróság munkájával ismerkedett tegnap az a
holland bírói delegáció, amely kedden érkezett megyénkbe.
Csongrád megye bírói már 1995 óta ápolnak kiváló kapcsolatot a hollandiai, Zwollei Megyei Bírósággal. A tapasztalatcserék során tanulmányozták egymás bírói gyakorlatát, s megvitatták többek között a
bírói etika és a fogalmazóképzés aktuális feladatait is - tudtuk meg
Czene Klárától, a megyei bíróság elnökétől, aki Heidrich Gábor táblabírósági elnök társaságában kalauzolta a vendégeket.
A holland bírói küldöttség vezetője, Bert Maan, a Zwollei Megyei
Bíróság elnöke, aki nagy eséllyel pályázik a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság hivatalvezetői tisztére, elégedetten szólt a-Magyarországon
tapasztaltakról. Elmondta: az évek során azt láthatta, hogy mind magasabb szintű munka folyik a magyarországi bíróságokon, a magyar
bírák rendkívül felkészültek, s az ítélkezés technikai háttere is sokat
javult.
- Biztosra veszem, hogy az uniós csatlakozás idejére minden feltétel adott lesz a magyar bíróságokon ahhoz, hogy megfeleljenek az uniós elvárásoknak - fogalmazott Bert Maan.
B.Z.

A Gabonatermesztési Kutató Kht. vetőmagvait a tapasztalatok szerint a jó használati érték jellemzi, az alkalmazkodóképesség,
a stressztűrés és a termésbiztonság. Ezek a
fajták nemcsak viszonylag szűk ökológiai
adottságoknak megfelelő termőföldön hozzák az elvárható mennyiséget és minőséget,
de rugalmasan idomulnak a kevésbé jó feltételekhez is.

Érdekes körforgás figyelhető meg a könyv, egyáltalán, az írásbeliség körül - hívhatjuk fel a figyelmet az ünnepi könyvhét
kezdetén. Mindenki emlékszik
történelemkönyvéből
az egyiptomi írnokot ábrázoló szoborra: íróeszközzel kezében függeszti tekintetét a - nem ábrázolt, láthatatlan - fáraóra. És a fáraó diktált.
Későbbi korokban is hasonló volt a helyzet: nem önmaga jegyezte le gondolatait az egyén, hanem külön, e célra felbérelt írástudót fogadott meg, aki kellő formába öntötte s keretek közé helyezte a csiszolatlan szavakat. „írjad, deák!", csapott a nehéz
tölgyfa asztalra a reneszánsz uralkodó, az alsóbb társadalmi rétegek képviselői pedig megzöldült réz pénzegységeket szedtek elő
fizetségül a derékaliból, hogy valaki leírja nekik, aminek leírva
lenni kell. Diktált gazdag, diktált szegény, diktált boldog-boldogtalan - az írástudó pedig buzgón körmölt, kapart, csak úgy sercegett az íróeszköz alatt az írásra alkalmatos felület.
Aztán széles körű lett az írásbeliség, egyvalami mégis megőrződött a szűk körű írásbeliség korából, az írásos művek - átfogóbban: maga az írás - értéknek tekintettsége. A teljesítmény ugyanis teljesítmény, magától semmi nem kerül papírra, a leírtakat
ténylegesen le is muszáj írni. És ha - tortán a hab - a leírtak úgy
voltak leírva, hogy hátunkon szaladgált a libabőr: értéke a sokszorosára nőtt. Ez volt egykor (nem is régen).
Am most mit látunk? Valaki megnyeri a nyeröversenyt, még le
sem szállt a dobogóról, máris piacon a könyve, mely arról szól,
hogyan nyerte meg a nyerőversenyt. Sarkított a példa, de nem
kellett rajta sokat sarkítani. Van olyan, hogy az egyén elkezd beszélni a kazettára, egy idő után abbahagyja, és azzal a - szintén
szóbeli - közléssel egészíti ki: két héten belül könyv legyen belőle, az én könyvem, a boritón az én nevemmel, de könyv ám! (Ez
is sarkított példa, ezt sem kellett sokat sarkítani.)
Amennyiben
visszatért a diktálok kora, egy lényeges körülmény a régi diktáló
kortól tehát mindenképpen
megkülönbözteti:
az írás kb. megszűnt értéknek lenni, nem teljesítmény: a mai írnokokat nem faragja szoborba senki. (Jobb is így.) Esztétikum ? El sem jutunk
hozzá: ha könyvet veszünk, hasznot hozó - ezért aztán reklámozott - diktálás könyveket veszünk. (Sarkítás! Sarkítás!)
Akkor mégis, miért van könyvhét? Azért, hogy mindaz, amit
fönt olvastunk, talán mégse legyen teljesen így. (E mondat is sarkítva van; ez sem nagyon.)

Gazdasági helyzetünk romlásának okairól

Lelassult Csongrád
megye fejlődése
Míg nyolc évvel ezelőtt Csongrád megye az ötödik legfejlettebb volt az országban, 2001-re
a tizedik helyre csúszott vissza,
fejlődésének üteme pedig már
csak Békését előzi meg.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csongrád megye hagyományosan az ország igen fejlett területeihez tartozott, de ez ma már csak
emlék - hangzott el a megye gazdaságáról és szociális helyzetéről
szóló szerdai konferencián Vásárhelyen. A rendezvényen részt
vett Lázár János polgármester és
Hampel Tamás, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
városi szervezetének elnöke.
Klonkai László, a Központi Statisztikai Hivatal Csongrád megyei igazgatója előadásában kifejtette: míg az egy főre jutő bruttó
nemzeti
össztermék
(GDP)
nagysága
alapján
megyénk
1995-ben még az ötödik volt a

hazai rangsorban, két évvel ezelőtt már csak a tizedik helyet
tudta elfoglalni. A fejlődés ütemét vizsgálva pedig csak Békés
megyét tudtuk megelőzni az
utóbbi időben.
A hanyatlás okainak elemzésekor a szakember kifejtette: a
tönkrement üzemek
helyére
nem települtek versenyképes
ágazatok, a külföldi tőke pedig
nem hozott létre új cégeket és
nem fejlesztett, hanem felvásárolta és továbbműködteti a régieket. Jó példa erre a szegedi víz-,
áram- és gázszolgáltató esete. Az
ország más, Csongrádnál sokkal
fejlettebb területein, így a fővárosban és a Dunántúlon viszont
a feldolgozóiparba fektettek rengeteg pénzt a külföldi vállalatok.
Klonkai László hangsúlyozta azt
is, hogy a mezőgazdaság szerepe,
súlya fokozatosan háttérbe szorul majd, s a jövőben az ipari ágazatok várhatóan sokkal gyorsabban fejlődnek az agráriumnál.

Nemzetközi szabadalom védi a Rhinolight készüléket

Világújdonság szegedi találmány:
lézerrel a szénanátha ellen
A feltalálók tegnap hivatalosan is bemutatták a nemzetközi szabadalommal védett Rhinolight készüléket. A Szegedi lüdományegyetemen kifejlesztett műszer világszerte forradalmasíthatja a
szénanátha kezelését.
N e m csupán az erkölcsi elismerés lehet a Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportjáé a Rhinolight nevű, az allergiás megbetegedések
gyógyításában
használható lézeres készülék kifejlesztéséért. A műszer gyártására és forgalmazására a kifejlesztésében részt vevők létrehozták a Rhinolight Kft. nevű
céget, és nemzetközi szabadalmi oltalommal védették le a találmányt. A kutatók tervei sze-

rint a hasznosítás Magyarország
határain belül történik, és jövőre már külföldön is hozzáférhető lesz a szénanátha gyógyítását
forradalmasító új módszer. Jelenleg nyolc helyen hozzáférhetőek a kezelések, amelyeket várhatóan rövid időn belül az OEP
is támogat majd - hangzott el a
Rhinolight tegnapi, hivatalos
bemutatóján.
Benedek György professzor, az
SZTE tudományos rektorhelyet-

tese rendkívüli eredménynek nevezte, hogy az SZTE megalakulása után két és fél esztendővel
már nagy reményekre jogosító
világszabadalom születik az universitas kutatóinak munkája
nyomán.
A Magyarországon élő hárommillió allergiás beteg közül
másfél milliónyian szenvednek
a szénanáthától - jellemezte a
készülék jelentőségét
Dobozy
Attila, az SZTE bőrgyógyászati
klinikájának
tanszékvezetője,
az SZTE általános rektorhelyettese.
Kemény Lajos, a bőrgyógyászati klinika professzora, a módszer

szellemi atyja a készülék működésének mechanizmusával ismertette meg a hallgatóságot.
A Rhinolight kifejlesztésében
az SZTE bőrgyógyászati és allergológiai klinikájának, illetve optikai tanszékének kutatói és
munkatársai - Kemény Lajos,
Dobozy Attila, Bor Zsolt, Szabó
Gábor, Rácz Béla, Ignácz Ferenc,
Dékány
Imre, Koreck
Ildikó,
Kenderessy Szabó Anna, Kadocsa Edit, Bella Zsolt - mellett jóján Ferenc és Nagy Norbert, a
Trio-Lab Kft. munkatársai vettek
részt. A prototípust a Dentech
Bt. készítette el.
K.B.
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Hét munkatársunk is jelentkezik új kötettel

Sínnosztalgia

Ma nyílik meg a könyvhét
Tudják, csakúgy, mint mindannyian. Mindenhez értenek, azaz semmihez sem igazán,
következésképpen mindenről van véleményük. Humorba ojtott kritikus hangvételükkel általában egyetért Józsi, a csapos, és Béla,
a piacról menekült légy a falon. És mi. Akik
Bátyi Zoltán kollégánk élethű közvetítésében
hétre hétre követhetjük eszmecseréiket. És
velük együtt - megkönnyebbülünk. Mert a
túl gyorsan változó világ dolgai Belamiék sörmelléki megközelítésében - elviselhetőbbnek
tűnnek. - A 66 Belami, a könyv cime, nem
csalás, nem ámítás: a kötet tényleg 66 Belamit tartalmaz. 1993-ban jelenhetett meg Belami első könyve, azóta éppen tíz év telt el, az
új kötet ennek a tíz évnek a humorba mártott
története - hogy ne legyek túlzottan álszerény - jegyzi meg szerény mosollyal a szerző,
miközben Belamiék következő heti diskurzusát pötyögi a gépbe... A könyvbemutató
16-án, hétfőn este 6-kor lesz a Kiskőrössy halászcsárdában.

Folytatás az 1. oldalról

Ha valakit annyi érzelmi kötelék fűz a tóhoz,
s olyan finom lirával tudja fűzni a mondatait
róla, mint Farkas Csaba, akkor nincs szerkesztőség, amely ellenállhatna a kéziratoknak. .. A könyvnek külön és szomorkás aktualitást ad a Balaton jelenlegi, reméljük, pillanatnyi állapota, a vízhiány és nyomában az
ökológiai problémák sora.
Ugyancsak tegnap tartották meg a József
Attila-díjas szegedi iró, Dér Endre új kötetének premierjét a Bálint Sándor Művelődési
Házban. A Tűzpróba című könyv a Bába Kiadó gondozásában jelent meg. A cég legszebb
könyveiből ugyanitt nyílt kiállítás.
A könyvhétre megjelent művek alkotói közül Farkas Csaba mellett további hat szerzőről mondhatjuk dicsekedve, hogy egyszersmind a Délmagyarország és a Délvilág szerzői. Podmaniczky Szilárd: Feltétlen emberek,
Horváth Dezső: Dani, Jani címmel, 71iri József pedig Ábránd címmel adott ki novelláskötetet.
Csongrádon jelent meg munkatársunk,
Bálint Gyula György Összetört tükör című,
válogatott elbeszéléseket tartalmazó könyve.
A szerző 1960 óta publikál novellákat, első
kötetébe azonban mindössze tizenkettőt választott. - Tizenkét ember sorsáról szólnak
az írások, jobbára 1990 előtt születtek, így
együtt kiadják a múltunk tükrét - mondja
Bálint Gyula György. - Mindannyian tudjuk,
nem csak Németh Lászlótól, hogy ez a tükör
többször is összetört. Azt remélem, ezt az elsőt gyorsan követheti a második könyvem.
Továbbra is az emberi sorsok érdekelnek, de
talán nem lesz összetört a tükör...
- Ez az a - harmadik - könyv, amelyben
Szív Ernő kilép a vonal alól, vagyis nemcsak
klasszikus értelemben vett tárcákat, kis színeseket, hanem novellákat, elbeszéléseket
közöl - mondja a közismert hírlapíró, Szív,
alias Darvasi. Majd így folytatja: - Egészen
véletlenül e könyv témája: a nő. A nő, ebben
a fárasztó 20. században. A 20. századi nő viszont egyáltalán nem volt fárasztó, Szív Ernő
szerint, hanem inkább nagyon izgalmas, érdekes, kalandos, sokoldalú volt.
Az idei könyvheti megnyitóbeszédre felkért, általában elbeszéléseket, regényeket és
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Darvasi László új kötetének borítója.
színpadi műveket író Darvasi László a Délmagyarországban, az Elet és Irodalomban és
másutt megjelent tárcáit Szív Ernőként jegyzi. Először 1994-ben A vonal alatt címmel
gyűjtötte ezeket kötetbe, három év múlva pedig Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisaszszonyt? címen adta ki újabb válogatásukat. A
mostani harmadik Szív-könyv - egészen váratlanul - az Összegyűjtött szerelmeim címet kapta, a premierje a mai megnyitóünnepség után, délután 5 órakor a Dél-alföldi
Bibliotéka Könyvtárban lesz.
A 80-as évek végétől ismerhetik lapjaink
olvasói a Zsibbadt brigádvezetőről elnevezett
szegedi vendéglátó-ipari egység törzsgárdáját,
Plüss Etát, Snájdig Pepit, Ló Eleket, Firnájsz
Egont és másokat, de legeslegjobban a nyugalmazott szépfiút, Belamit. Hétről hétre
megújuló témájú kocsma-ankétjaikon meg-,
vagy inkább kibeszélik a változó világ dolgait.

A Bérkert utcai óvoda babaházában születtek a fiókák

Szürke légykapó
a virágtartóban

A könyvhét mai eseményei
10 óra: Gyenes István-Gyenes Emese: Árpád-házi Szent Margit - könyvbemutató a
Százszorszép Gyermekházban
13 óra: Ki nyer ma? - könyvről könyvért vetélkedő (a Magyar Könyvklub kiadványai) a
Móra könyvesboltban, vezeti: Zsoldos Sándor
16 óra: megnyitóünnepség a Dugonics téren
16 óra: Horváth Dezső író-újságíró találkozik olvasóival a Somogyi-könyvtár Móra utcai fiókkönyvtárában
16.30 óra: Vendégségben: Alföldi - Alföldi
Róbert dedikál a Könyvtárellátó Kht. Kazinczy boltjában (Jósika u. 34/A)
17 óra: Jonatán, Első Országos Könyvmolyképző vetélkedője általános iskolásoknak a Dugonics téren, vezeti: Szabó Orsolya,
a Minerva Nova Kiadó munkatársa
17 óra: Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim - könyvbemutató a Dél-alföldi Biblotéka
Könyvtárban. A szerzővel Olasz Sándor beszélget. Ugyanott: Tóth Hilda kamaratárlata, megnyitja Reigl Endre újságíró
18 óra: a Szegedi Antológia bemutatója,
„Az év könyve 2002" díj és a 2003. évi
könyvkiadási díj átadása a városházán

HÍREK
LEZÁRULT A VIZSGALAT
Végső nyugalomra helyezték azt
az idős szegedi házaspárt, akit
Hévízen gázolt halálra nemrégiben egy autós. A rendőrségi vizsgálat megállapította, hogy a tragédiát a gépkocsi vezetője okozta, nem pedig a nyugdíjasok figyelmetlensége.

FINÁNCZSÁKMÁNY
Több mint 250 jogsértő cselekményt derítettek fel a dél-alföldi
régió pénzügyőrei az elmúlt napokban. Az elkövetési érték meghaladta a 10 millió forintot. A
szabálysértési eljárások során a
vámosok lefoglaltak 2 ezer 135
karton cigarettát, 144 liter különféle szeszes italt, 90 kilogramm dióbelet, 60 pólót, 500
darab sárgaréz pecsétgyűrűt, 180
ceruzaelemet, 88 játéktelefont,
497 bizsu karkötőt. A kiszabott
pénzbírság összege 1,3 millió foA madarakat nem zavarta a gyermekek közelsége. Fotó: Bdgyoni Iózsef rintvolt.
Közvetlen közelről figyelhették
meg a szegedi Bérkert utcai óvodások, hogyan költi ki és neveli
föl fiókáit a szürke légykapó.
Három-négy hete fészkelte be
magát a szegedi Bérkert utcai
óvoda udvari babaházának tetejére akasztott, zöld, műanyag virágtartóba egy szürke légykapó
pár. Négy tojást költöttek ki, s a
fiókák hamarosan kirepülnek a
fészekből.
Minderről Molnár Gyula, a terület önkormányzati képviselője
számolt be lapunknak. A civilben ornitológusként dolgozó politikus a szürke légykapóról elmondta, hogy főleg a fákkal ritkán benőtt, ligetes területeket
kedveli, s ha ilyenre bukkan, az
ember közelsége sem riasztja el.
A Bérkert utcai óvoda szép kertje
éppen megfelelt a veréb nagyságú, de annál karcsúbb, egyszerű,
szürke tollruhás madárpárnak,
amely igen jól érezte magát a
gyermekek között. A szürke légy-

kapó - mint a legtöbb hazai madárfaj - védett, eszmei értéke tízezer forint. A tojásból kikelő fiókák általában két hét múlva
hagyják el a fészket.
A kismadarakat szeretettel fo-

gadó gyermekek láthatták, amit
még kevesen: hogyan vadászik a
légykapó. A zsákmányra mozdulatlanul leső madár egyszer csak
megrebbenti szárnyát, s megrázza a farkát: így rebbenti föl a fák
törzsén és levelein üldögélő rovarokat, amelyeket aztán - nevéhez híven - röptükben kap el.
- Nagyon örültünk, amikor a
télire a babaházban hagyott kaspóban fészket raktak a madarak.
A gyerekeket arra kértük, lehetőleg csöndben figyeljék a fiókák
kiköltését, táplálását. A légykapók beköltözése nagy élmény
volt mindannyiunk számára mondta Bágyoniné Varga Edit
óvónő, akinek férje még fényképeket is készített a kirepülés
előtti napokban a madarakról.
NY. P.

S. E.

Autónak
ütközött
a motoros
Motorkerékpár és személygépkocsi ütközött össze frontálisan tegnap kora délután Sándorfalva határában. A motort
vezető férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba. A férfi az elsődleges információk
szerint súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit
vizsgálják.

Magyar Vasúttörténeti Parkba csalogat a MÁV Nosztalgia Kft. hirdetménye. Ismerőseimre várva (a Budapestről érkező gyorsvonat
15 percet késik, elnézést kérünk, meg satöbbi...) volt időm elolvasni a teljes ajánlatot, s mondhatom:
elégedettségem
percről
percre nőtt. Mert hogy eme nosztalgiaparkban lehet ám hajtányozni, lóvasutazni, de még azt is kipróbálhatja a vendég egy szimulátoron, hogyan kell mozdonyt vezetni. Ennél csábítóbb programot ki sem találhatna a szervezője.
Gondom csak az: talán mégsem kellene Szeged nagyállomásán
közzétennie.
Egy olyan pályaudvaron, amit jószerével nem tart
már össze más, mint a nosztalgia, meg az a töménytelen
graffiti,
amit furcsa mód az idei turistaszezonra sem sikerült átfesteni. A
nosztalgiaköveken
(mert hogy az első világháborúba
menetelő
honvédek is - gyanítom - még ezt taposhatták csizmáikkal) napjainkban tűsarok törik. A nosztalgiaszékeken
(ugyan hány évesek
is lehetnek ?) meg akár az ülést is szimulálhatja, akit megviselt a
várakozás.
De ha még mindig nem fáradt bele a nosztalgiába a pályaudvarra ellátogató, hát kiballaghat Szeged nagyállomása elé (lásd: város
forgalmas kapuja), s megszemlélheti
Csongrád megye székhelyének ha nem is legszebb, de mindenképp dobogós helyezésre
pályázó kátyúit. Rossznyelvek szerint harckocsik csak azért nem
tűntek el bennük manapság, mert a sereg évekkel ezelőtt kivonult a városból. A „jónyelvek" meg azt mondják: ugyan, minek
háborogni nosztalgiaállomásunk
miatt, hiszen hamarosan úgyis
kezdődik a teljes és szép eredménnyel kecsegtető
rekonstrukció.
Addig meg örüljünk: nekünk, szegedieknek nem is kell pesti vasúttörténeti parkba utazni ahhoz, hogy úgy érezzük, megállt a
MÁV-idő.
BÁTYI ZOLTÁN

Fia azt kéri ballagási ajándékként, hogy jöjjön haza

Az asszony három
hónapja tűnt el
Folytatás az 1. oldalról

Első eltűnését követően az aszszony két hét után levelet küldött az otthon maradiaknak,
majd végül hazatért. Második eltűnése óta viszont semmi hír róla, pedig a család a várost és környékét teleragasztotta figyelemfelkeltő plakátokkal, melyeken
az asszony képe is látható. A
megadott (30) 209-3056-os számot azonban mindeddig senki
n e m hívta fel érdemi információval.
A különös körülmények között
eltűnt asszony most nyolcadikos
fia a hét végén az egyik helyi ingyenes hirdetőújságon keresztül
üzent édesanyjának. A rövid üzenetben Rolcsika többek között
azt írja, nagy fájdalom számára,
hogy három hónapja n e m tud róla semmit és édesapjával együtt
sokat sírnak miatta. Azt kéri
édesanyjától, jöjjön el a ballagására szombaton a Bajza iskola
épületébe.
- N e m kell semmilyen ajándék. Nekem te leszel a legdrá-

gább ajándék, ha eljössz. Édesanyám, nagyon bízom benned,
hisz én soha nem csalódtam
benned - üzeni az elkeseredett
fiú.
Az eltűnt asszonyt a rendőrség továbbra sem találja - tudtuk meg Tuczakov
Szilvánától,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől. Információink szerint a nyomozás
változatlan intenzitással folyik.
Eltűnt személyeket egyébként
nagyon hosszú ideig, akár h ú s z
éven át is kereshetnek. A férj,
Tóth László azt m o n d t a : utolsó
szalmaszálként kapaszkodnak
a fiú hirdetésébe, fogalmuk
sincs, hol lehet az asszony és a
család lelkileg t ö n k r e m e n t az
eltűnés óta. A férfi egyébként
nemrégiben egy óriási szívet
festett a ház kapujára n é h á n y
sornyi üzenettel, melyben azt
kéri feleségétől, bocsásson meg
neki, ha bármivel megbántotta
volna. „Minden percben hazavár egy szomorú család" - így a
felirat.
SZABÓ IMRE

Rotary-juniális a gyermekekért

PARTNERSÉGI KLUB
A Csongrád Megyei Szolgáltató
Központban (Szeged, Kígyó utca
4.) ma délután 5 órától összejövetelt szervez a partnerségi klub. A
találkozó témája egyebek mellett
Szeged vagyoni helyzete, vagyontartalékai, a lakásgazdálkodás.
AMERIKAIAK A DEÁKBAN
A szegedi Deák Ferenc Gimnázium amerikai testvériskolájából
idén is eljönnek azok a tanárok
és diákok, akiknek segítségével
megszervezhetik a kilenc év alatt
rendszeressé vált nyári angol táborokat. A vendégek a Virginia
állambeli The Covenant Schoolból érkeznek. Kétszer egyhetes
turnusban, június 16-20-ig, illetve június 23-27-ig tartanak
délelőtti foglalkozásokat, amelyeken a társalgást gyakorolhatják a résztvevők. Részletes felvilágosítást Deák Györgynétől kérhetnek az érdeklődők a gimnáziu m 62/474-174-es telefonszá-

A juniális résztvevőinek egy csoportja a kerti partin.
A Szegedi Rotary Klub a hét végén tartotta meg
hagyományos juniálisát a Forrás Szálló kertjében. Az összejövetelen a város társadalmi-gazdasági életének ismert személyiségei jelentek
meg.
Az összegyűjtött mintegy '900 ezer forintot a

hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésére,
gyermekétkeztetésre szánják, valamint az összeg
egy részével a Rotary nemzetközi akciójához, a
gyermekbénulás elleni küzdelemhez is hozzájárulnak - tudtuk ipeg jászay Györgytől, a Szegedi
Rotary Klub elnökétől.
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Mától vasárnapig tart az Euroland-kiállítás

A mezőgazdaságé
lett a Mars tér
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Mars téren ma délelőtt
10 órakor kezdődik és vasárnap
délutánig tart a második alkalommal megrendezett Euroland
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari szakkiállítás. A szervezők tematikus egységekre bontották a
programot: a csütörtököt a régiók napjának hirdették, pénteken
a vadászoké a terep, szombaton a

hungaricumok szerelmesei és az
ínyencek adnak egymásnak randevút, míg a vasárnap a karnevál
napja lesz. A négynapos szakkiállítás előadásai és konferenciái
mellett olyan, a nagyközönséget
vonzó programok is dúsítják a
rendezvényt, mint a vadételek
főzőversenye, a vadászkutya-bemutató és ebszépségverseny, a
bor- és ételkóstoló, valamint színes zenés színpadi műsorok.

Részönkormányzati választás Szőregen

Tízen a testületbe
Részönkormányzati választást
tartottak tegnap Szőregen. A
testületbe kerülő tíz tag segíti
majd az önkormányzati képviselő munkáját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Részönkormányzati képviselőket választottak tegnap este a
szőregiek. A Tömörkény Művelődési Házban tartott voksoláson
Újhelyi István országgyűlési képviselő, Szentgyörgyi Pál alpolgármester és Mózes Ervin jegyző is
részt vett.
- A szőregiek maguk közül választják meg azt a tíz embert, aki
bejut a részönkormányzatba.
Leginkább az ad hoc bizottságok-

hoz hasonlóan működik ez a testület és a munkámat segítik tudtuk meg Iványi Auréltól, a városrész önkormányzati képviselőjétől.
Bárki bekerülhet a testületbe,
csak 18. életévét betöltött szőregi lakosnak kell lennie, illetve
legalább a lakosság tíz százaléka
javasolja. A szavazatok összeszámolása után kialakult egy tizenhat névből álló sorrend, közülük az első tíz „helyezett" kerül majd be a testületbe. Erről a
június 20-i szegedi közgyűlés
dönt. A testület megbízatása
négy évre szól. Szőreghez hasonlóan Tápén és Kiskundorozsmán működik részönkormányzat.

Építik a szabadtéri
színpad nézőterét

A K T U Á L I S *

Veszélyek
vízparton,
utcákon
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Majd százféle sörből lehet válogatni az Etelka soron

Tegnap indult a fesztivál

A nyári szünidőben a gyermekekre leselkedő veszélyekről és
azok megelőzéséről tartottak
sajtótájékoztatót a rendőrségen.
A szegedi diákok idén a bizonyítvány mellé szórólapot is kapnak.
Ezen arról olvashatnak, mit tegyenek azért, hogy ne váljanak
bűncselekmény sértettjévé, illetve mi a teendő, ha ez mégis megtörténik. A Szegedi Vízirendészeti Őrs pedig a vízpart és a víz veszélyeiről tájékoztatja a gyermekeket a szórólapon.
A tegnapi sajtótájékoztatónak
szomorú aktualitást adott, hogy
a közelmúltban egy négyéves szikáncsi kisfiú fulladt meg a makói
strand egyik medencéjében, a
hét végén pedig egy szintén négyéves kisfiú zuhant ki kilencedik
emeleti lakásuk nyitott konyhaablakán. Ugyancsak a hét végén
két, huszonéves fiatalember
vesztette életét, amikor gépkocsijuk az árokba borult. Ezek a
tragédiák kis odafigyeléssel megelőzhetők lettek volna.
Szirovicza Tibor főtörzszászlós, a Szegedi Vízirendészeti Őrs
parancsnokhelyettese elmondta:
a jó idő miatt idén egy hónappal
korábban kezdődött a fürdési
szezon, ám ennek ellenére az őrs
illetékességi területén még senki
sem fulladt a Tiszába. A főtörzszászlós azonban hangsúlyozta, akár térdig érő vízbe is bele lehet fulladni. A szakember
felhívta a figyelmet a folyóátúszás veszélyeire is, hiszen az
úszó embert messziről nem lehet
észrevenni, a hajók pedig - a gépkocsikkal ellentétben - nem tudnak hirtelen fékezni és irányt
változtatni.
Vad Róbert rendőr hadnagy, a
Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára elmondta: a
nyár folyamán a diszkóbalesetek
megelőzésére a szórakozóhelyek
környékén figyelmeztető jellegű
ellenőrzési akciókat tartanak.

Már délután jó volt a hangulat.
Megnyitotta kapuit a tizenegyedik szegedi sörfesztivál. Az Etelka sori sportpályán vasárnapig
várják a vendégeket.
Eleinte még víz folyt sör helyett a
szegedi Etelka sori sportpályán.
No nem a habos ital hiánya okán,
hanem mert a hatalmas hőség
miatt tegnap délután fellocsolták

Fotó: Schmidt Andrea

a füvet, hogy ne por fogadja a sörfesztivál első vendégeit.
A tizenegyedik szegedi sörfesztivált Botka László polgármester
nyitotta meg. A jelképes koccintás után az Akropolisz Táncstúdió növendékei léptek színre.
Az Etelka soron vasárnapig
várják a sör és a jóféle programok
kedvelőit. A csapokból 96 féle ár-

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM
Nagyszínpad:
17 óra: a GM Alapfokú Táncművészeti Iskola növendékeinek bemutatója, majd tánctotó gyermekeknek
19 óra: a Cool Girl's bemutatója, utána táncverseny a legkisebbeknek, amit a rúzsai művészeti iskola bemutatója követ
20 óra: B52 Fitness bemutatója
20.45 óra: férfi lábszépségverseny
21 óra: Solymos Tóni és zenekarának koncertje
22.30 óra: női lábszépségverseny, ami után zárásig a Zsomboy's
húzza a talpalávalót.
Globe-sátor:
21 óra: Zanzibár-koncert
22.50 óra: Back II Black-koncert
00.30-02.00 óra: Spigiboy és Frazer.

palé folyik. A magyar márkák
mellett osztrák, német, angol és
cseh söröket is kóstolhatnak a látogatók.
Az elfogyasztott italt valaminek fel is kell szívnia. A konyhasátrak felől szálló finom illat
még azokat is evésre csábítja,
akik nem is éhesek. Magyar, kínai, arab, német és szerb ételkülönlegességeket kínálnak a fesztiválon.
Az öt nap alatt negyven zenei
programból válogathat a közönség. Minden korosztály megtalálhatja a maga stílusát. Az idősebbeket Solymos Tóni szórakoztatja, míg a fiatalok az Amokfutók vagy a Zanzibár zenéjére rophatják.
A Globe-sátorban pedig a legmodernebb zenei stílusirányzatok kedvelői érezhetik jól magukat. Magyar és külföldi előadók
gondoskodnak a hangulatról. A
sátorba csak az léphet be, aki
már elmúlt tizennyolc esztendős.

A.T.J.

K.T.

Virágzik a Tisza!
Csodálatos tiszavirágrajzást figyelhettek meg tegnap este hét-nyolc
óra közt az arra járók - stílszerűen - Tiszaszigetnél. A citromsárga és
barnásszürke rovarok egyre-másra bukkantak elő a vízből, néhány
perces nászrepülés után be is fejezve életüket, hogy a megtermékenyült petékből nemsokára új lárvák keljenek ki, és induljon újra a körforgás. A pár perces repülés előzménye három éves lárva-lét: a tiszavirágok ennyi időn át élnek a folyó agyagfalába vájt járataikban, míg elérik a kifejlett állapotot. Létfeltételük a minél tisztább víz - a virágzás
tehát a Tisza megfelelő vízminőségre utal. Csak így is maradjon!
F.CS.

Szőregi szemétszedés
Megkezdték a Dóm téren a szabadtéri négyezer vendéget befogadó
nézőterének és a színpad forgószerkezetének építését. Két hét
múlva már a próbák is elkezdődhetnek.
Fotó: Schmidt Andrea

Az Ifjú Szőreg Egyesület és Iványi Aurél önkormányzati képviselő szemétszedési akciót hirdetett Takarítsuk meg közösen
Szőreget! címmel. Ennek keretében a Kossuth Lajos Általános Is-

kola diákjai, valamint az egyesület tagjai a hét végén összegyűjtötték az eldobált hulladékot a
Magyar és a Szerb utcában és a
Hősök terén. Összesen 180 kilogramm szemetet szedtek össze.

A vásárhelyi Gaál Bernadett jelölte ki a leszállás helyét

Úton van a Mars-kutató terepjáró
Május vége helyett - többszöri halasztás után - magyar idő szerint
kedden este 7-kor Floridából fellőtték egyikét annak a Mars-kutató
járműnek, mely leszállási helyét az Amerikában cserediákként
tanuló, vásárhelyi Gaál Bernadett jelölte ki.
Magyar idő szerint kedd este 7
órakor a NASA Floridából fellőtte a Spirit nevű Mars-kutató robotjárművét. A hatkerekű, nyolc
kamerával és geológiai fúrókkal
felszerelt terepjárót június végén
követi Opportunity nevű társa,
és a kutatórobotok előreláthatóan januárban szállnak le a bolygó
két ellentétes oldalán. A robotjárművek feladata azt kideríteni,
hogy létezhetett-e valaha élethez
elegendő víz a bolygón. A kutatás
a tervek szerint három hónapig
tart, a Mars-járók minden - 24

óra 39 perc hosszú - marsi napon körülbelül 40 métert haladnak majd, víz nyomait keresve a
kőzetekben.
Az idén nyáron
három
Mars-misszió is indul, a két
NASA-roboton kívül az Európai Űrügynökség már június
2-án fellőtt egy szondát. A vörös bolygóig most csupán hét
hónapba telik az út, az egyébként szükséges 10-12 hónap
helyett.
A Föld és a Mars ugyan valamivel több mint két évenként kerül

egymás közelébe, de ennyire közel - 55,8 millió kilométerre utoljára 73 ezer éve voltak egymáshoz. A kisebb távolság ráadásul a kommunikációt is megkönnyíti, a szakemberek szerint
több adatra is lehet ezért számítani.
Mint lapunkban nemrégiben
megírtuk, a Los Angeles-ben cserediákként tanuló vásárhelyi
Gaál Bernadett 2000-ben a Planetary Society pályázatának több
mint tízezer jelentkezője közül
egyike volt azon kilenc meghívottnak, aki részt vehetett a két
Marsra juttatandó terepjáró célpontjainak meghatározásában.
Bernadett, akit az űrkutatás kisgyerek kora óta érdekel, már he

tedikes korában megírta első eszszéjét, mellyel harmadik helyezést ért el a Magyar Asztronautikai Társaság általános iskolásoknak kiírt hold- és bolygókutatói
pályázatán.
Bernadett a vörös bolygó
vas-oxidban dús Hematit-térségét jelölte ki az egyik terepjáró
célpontjának, hiszen a sík terepen nem csak a leszállás, de az
azon való mozgás is könnyű.
Bernadett, és a NASA-szakértői
is azt remélik, hogy a kutató jármű az egykori élet nyomaira, azaz megkövesedett mikro-organizmusokra, vagy a biológiai tevékenység jeleit mutató talajra
bukkan.
B. K. A.

Zebrát szeretnének a Makkoserdő sorra

Félnek a gyalogosok
A szeged-rókusi Makkoserdő soron jelentősen megnövekedett a
forgalom, nincsenek biztonságban a gyalogosok, de még a garázsból kiálló autós sem. Ráadásul a 30 kilométeres sebességkorlátozást szinte senki sem
tartja be.
- Fél éve lakom itt, de ezalatt legalább öt-hat, ház elől kiálló kocsit
összetörtek már a gyorshajtók! panaszolja egy lakó a szeged-rókusi Makkoserdő sor egyik társasháza előtt. Hiába tették ki a
lakóparkot szegélyező Gömöri
utcai sarokra a 30-as sebességhatárt jelző táblát, az autósok zöme
fütyül a korlátozásra, s jóval gyorsabban söpör végig a sűrűn lakott
lakókörzeten átvezető kis utcán.
A házuk elől induló autósok
mellett a gyalogosok is állandó
veszélyben vannak, különösen
reggeli csúcsidőben. A munkába
és iskolába sietők közül még sokan beugranak némi reggeliért és
tízóraiért a Makkoserdő sori péküzletbe; a szemközti lakópark felől átszaladó gyermekek könynyen áldozatul eshetnek, ha nem
fékez időben a gyorsan érkező
autó.
A környéken lakók közül so-

kan úgy gondolják, jó lenne zebrát festeni a Makkoserdő sor Gömöri utcai kereszteződésébe,- az
átkelő nagyobb biztonságot jelentene a gyalogosoknak, s remélhetőleg lassítaná a kocsikat.
A Makkoserdő sor forgalma
jelentősen megnőtt az utóbbi
években: az utcabeli társasházak, valamint a lakópark fölépítésével több százan költöztek a
környékre. Az átmenő forgalom is jelentős, mert a Kossuth
Lajos sugárút vagy a Tesco felé
tartók közül sokan választják a
Makkoserdő soron átvezető útvonalat a zsúfolt nagykörút helyett.
Serege János és Marovszki Béla, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársainak tájékoztatása szerint a terület önkormányzati képviselője, Havránné
Mohácsi Ildikó kezdeményezésére már készülnek a Gömöri utcai
kereszteződés gyalogátkelőjének
tervei. A zebra fölfestésének szigorú feltételei vannak: legalább 3
méter széles járda és a csomópontot kellőképpen megvilágító
lámpa is kell hozzá. Várhatóan
nyár végén kezdhetik el az átkelőhely kiépítését.
NY. P.

//

Ősbemutató Szegeden
Tolnai Ottó Könyök kanyar című művének nyilvános színpadi főpróbáját tartják ma este fél 9-kor a szegedi régi zsinagógában. Tolnai Ottó azonos című színműve alapján a darabot Urbán András rendezte.
A zenét Mezei Szilárd szerezte. A színpadi mű látványtervezője Perovics Zoltán. Szereplők: Varga Henrietta, Nagy Abonyi Sarolta, Molnár
Zoltán és Pletl Zoltán. A Könyök kanyar magyarországi ősbemutatóját szombaton rendezik meg este fél 9-kor a Kortárs Előadóművészeti
Központban, a régi zsinagógában.
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A vizsgálatok ellenére semmi nem változott az igazságügyi intézetekben

RR\

A A\

A

AA A

A Szegedi Hidományegyetem
Igazságügyi Orvostani Intézetében előfordul, hogy oktatási célból egy-két nappal később adnak
ki egy holttestet temetésre, ám
nem ebből adódik, hogy olykor
hónapokig, sót akár évekig fekszik egy-egy test a hűtőkamrában - nyilatkozta lapunknak Varga Tibor. Az intézetvezető professzor elmondta: az elmúlt időszakban két országos ombudsmani vizsgálatot is lefolytattak,
amelyek megállapították, hogy a
hozzátartozók, illetve hiányukban az illetékes önkormányzatok
a felelősek a kialakult helyzetért,
amely nem csupán Szegeden, de
az ország legtöbb igazságügyi orvostani intézetében gondot okoz.
Az igazságügyi orvostanra a
rendkívüli körülménvek között
elhunytak kerülnek. Olyan személyek, akiket meggyilkoltak,
öngyilkosok lettek, vagy hirtelen, orvosilag nem ismert körülmények között lelték halálukat.
Az igazságügyi orvostanon vizsgálják meg azok holttestét is,
akiknek „vitatott orvosi tevékenység" is hozzájárulhatott halálukhoz. Ide kerülnek az ismeretlen személyazonosságú, legtöbbször vízbe fúlt, vagy megfagyott emberek holttestei is.
Minden, az igazságügyi orvostanra került holttest boncolását a
rendőrség írja elő. A hatóság el-

Az igazságügvi orvostanra került
rendelheti azt is, hogy a holttestet az egészségügyi törvényben
előírt 72 óránál tovább tárolják.
Az intézet harminc napot kap a
vizsgálatra, ezután - ha szükséges - a rendőrség további harminc napra meghosszabbíthatja
a holttest tárolását. Ennyi idő
alatt megpróbálhatják megállapítani az ismeretlen személyazonosságú holttestek kilétét és további harminc nap alatt kereshetik a hozzátartozókat. Ez az oka,
hogy összesen akár 90 napig is
temetetlenül fekszenek a holttestek az intézetben.
Amennyiben nem sikerül felkutatni a hozzátartozókat, vagy
azok képtelenek fedezni a teme-

Ny á r i

A 2000. évi XLIII. törvény ós a 110/2002. (XII. 12.)
országgyűlési határozat értelmében az Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőség 2003 márciusában megkezdte
a dél-alföldi régióra vonatkozó területi hulladékgazdálkodási terv
összeállítását.
A terv első munkaközi példánya elkészült, és az Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédelmi Felügyelőségen minden érdeklődő szervezet
és magánszemély megtekintheti és véleményezheti
2003. június 20-ig.
Cím: Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
6721 Szeged, Felső Tisza-part 17.
Ügytélfogadás: hétfő-csütörtök: 9.00-11.30 és 12.30-15.00,
péntek: 9.00-12.00

Felmerülő kérdéseikkel kérerji forduljanak munkatársamhoz,
Marsi Enikő környezetvédelmi felügyelőhöz.
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
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kedvezmény a teljes árukészletre! Csak június 12-13-án.
Egyes termékek 50-60" .>-kai olcsóbban!

Aréna Sportáruház

EU SPORT

Kölcsey u. 10.
542-810

(régi Eurosport)
Nagy J- u- 4- 420-633.

Az elnök kezdeményezte a leendő élelmiszer-biztonsági központ
hatósági engedélyeinek kiadását,
illetve auditálását. A Csongrád
Megyei Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás igazgatója írásban is megerősítette: ha
minden feltétel megvan, az engedély kiadásának nincs akadálya
A közgyűlés döntött arról is,
hogy a DABIC Kht.-ben a legnagyobb tulajdonos, a Csongrád Megyei Önkormányzat 3 millió 502
ezer forintos tőkeemelést hajt végre. a 2003. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítják.
Erre is azért volt szükség, hogy a
DABIC megfeleljen a proiekt elindításához szükséges feltételeknek.
B.A.

ORIASI BALLAGASI
AKCIÓ az

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

M I N D E N ÉKSZER

20-30%,

*

•
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de egyes ékszerek akár

50%

árengedménnyel kaphatók.
\ J

C l m : Szeged, Kárász u. 6.

Vivendi Telecom Hungary

Tel.: 555-9 IS

' S Z E R E N C S É T HOZ
A PÉNTEK 13.

A PICK SZEGED FÉRFI KÉZILABDACSAPATA
A JÖVŐ VERSENYIDÉNYRE JOGOT SZERZETT
A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN VALÓ INDULÁSHOZ.

annak, aki

« PARTISCUM XI

aaébe

elnöke kezdeményezte
Németh
Imre miniszternél, hogy a szentesi
épület kezelői jogát kapja meg a
megye. A miniszter közölte, nem
zárkózik el a jog átadásától. Frank
tárgyalt a vagyonigazgatósággal is
és ekkor merült fel, hogy egy épületcsere révén a tulajdonjog megszerzéséről is szó lehet. A megyei
önkormányzat 1990-ben tulajdonba kapta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Csongrád Megyei Intézetének szegedi, Derkovits fasor 7-11. alatti
székházát és a közgyűlés, illetve a
tulajdonosi bizottság már korábban szorgalmazta, hogy rendezni
kellene a használati jogot. A megyei közgyűlés legutóbbi, rendkívüli ülésén szóba került, hogy
most célszerű felajánlani az
ANTSZ-székházat a szentesi kutatóállomás, illetve a hozzá tartozó
317 hektárnyi külterületi föld tulajdonjogának megszerzése érdekében. A képviselők fölhatalmazták az elnököt, hogy tárgyaljon az
igazgatósággal, természetesen az
után, hogy a csereingatlanok értékét meghatározzák a szakértők.

1741

vásár!

arcnak rEamei

Épületgépészeti Nagy- és Kiskereskedelem
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy továbbra is
a Szeged, Napos u. 7/B sz. alatt működünk

FELHÍVÁS
A TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TERVVEL KAPCSOLATOSAN!

A jelek szerint mégis elhárul az
akadály és sikerül létrehozni a
Phare által támogatott szentesi
élelmiszer-biztonsági innovációs központot. A megyei önkormányzat már a leendő intézmény épületének tulajdonjogáról tárgyal a kincstári vagyonigazgatósággal.

Mint megírtuk, a Gabonatermesztési Kutató Kht., valamint a
megyei önkormányzat és több
városi helyhatóság tulajdonában
lévő Dél-alföldi Agrárcentrum
Kht. (DABICI 200 ezer 100 eurós
Phare-támogatást
nyert
egy
olyan élelmiszer-biztonsági központ létrehozására, amely a külföldi piacra szállító zöldségtermelők árujának minőségbiztosítási hátteréért vállalna felelősséget. Az itt dolgozó szakemberek
megvizsgálnák a termést, van-e
benne szermaradvány, emellett
talajtani vizsgálatokat is végeznének. A központot Szentesen, a
Kurca-parti zöldségkutató nemrég felújított épületében rendezFotó: Karnok Csaba nék be. Eredetileg a projekt elinholttest boncolását a rendőrség írja elő.
dításához szükséges 33 millió
- Az önkormányzat a felkérés- 350 ezer forintos saját erőt is a
tés költségeit, az illetékes önkormányzatnak kell végső nyuga- től számított egy-három héten GK Kht. tette volna le, a céget
belül intézkedik a temetésről - működtető FVM azonban méglomra helyeznie a testet.
A szegedi önkormányzat tavaly mondta Mózesné Csernus Má- sem támogatta ily módon a ter101 köztemetést végzett el saját ria. A városnak tavaly 3 millió vet, hanem azt javasolta, a Phaköltségére, a város mindig a tör- 347 ezer forintjába került a 101 re-támogatást elnyert konzorvényes határidőn belül intézke- köztemetés. Ebből az összegből cium másik cége, az agrárcentdett a temetésről - tudtuk meg ugyan valamennyi megtérül, rum állja a saját erőt. A Phare
Mózesné Csernus Máriától, a mert a város hitelezői igényt szakembereinek nem volt kifogápolgármesten hivatal szociális, nyújt be az elhunytak örökségé- sa a szerepcsere ellen. A kérdés
az volt, hogy a szentesi épület tuegészségügyi és családvédelmi re, már ha van ilyen egyáltalán.
irodájának munkatársától. Az
A kiadásokat növeli, hogy a lajdonosa, az FVM, illetve a
önkormányzatnak az 1993-as nem Szegeden elhunyt, de szege- kincstári vagyonigazgatóság hozIII.-as törvény szerint az értesí- di lakhellyel rendelkező szemé- zájárul-e ahhoz, hogy a kezelói
téstől számított harminc napon lyek temetési költségét is a sze- íog a DABIC fő tulajdonosához,
belül kell intézkednie a holttest gedi önkormanvzatnak kell kifi- a megyei önkormányzathoz keeltemetéséről. Ez idő alatt kísér- zetnie, akiket más településen rüljön. Ez volt az egyik fő feltétele a projekt elindulásának.
letet kell tenni az esetleges hoz- heiveztek örök nyugalomra.
zátartozók felkutatására is.
K.B.
Frank József, a megyei közgyűlés

CSŐCENTRUM
Szeged, Napos u. 7/B.
Tel.: 62/547-952 Fax: 62/547-953
Változatlanul a fenti elmen várjuk vásárlóinkat.
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Zöld út az innovációs
központnak

\ A

Temetetlen holttestek

Az igazságügyi intézetekben
olykor hónapokig, sőt évekig
fekszik egy-egy holttest. Ennek
egyik magvarázata, hogy a hozzátartozók vagy az önkormányzatok nem tudják eltemettetni.
A „tisztázatlan" körülmények
között elhunytak holttestét pedig a vizsgálat befejezéséig, akár
hetekig nem adja ki az intézet.

a me e a szentesién

Takarékszövetkezetben

takarékszelvénybe helyezi a megtakarítását,
mert csak ezen az egy napon elhelyezett betétek
után a 3. hónapban már

A sikeres szereplés biztosításához
TÖRZS TÁMOGATÓI KLUB szervezését kezdjük.

H A Ö N K E D V E T ÉS E L S Z Á N T S Á G O T
ÉREZ:
• az ú j támogatók toborzásához,
• üzletemberekkel, cégvezetőkkel való
tárgyaláshoz,

1 0 % KAMATOT FIZETÜNK!

AKKOR EZT MEGTEHETI EGY EURÓPAI HÍRŰ
CSAPAT TAGJAKÉNT.

A 2003. június 13-án váltott takarékszelvények
éves kamata 6,026%*.

Kérjük, hogy jelentkezését kézzel írott önéletrajzával együtt
a SANTÉ Kézilabda Kft. 6724 Szeged Bakay N. utca 48.,
Kószó István gazdasági igazgatónak
címezve juttassa el

KIKENDELTSáOEK:

• Szeged. Horváth M. u, 1/B
• Szeged. Szentháromság u. 50.
• Szeged, Retek u. 33-25.
• Algyö, Búvár u. 2.
• BelotaezálUe, FA tér 1.

legkésőbb 2003. június 20-ig!

• B o r d á n y , F e l e s a b a d u l á e u. 2 7 .

•
•
•
•

Forráskút, ŰJ u. 1.
Pasztemáiges. Bzent I. u. 10/A
Rúzsa, FA u. 2.
Zeana, Kossuth u. 5,

• ÜUés. Fogarael u . 1.

' « » K M 8.21*%

A sör habzik, nem habozik,

se tegye!

Amennyiben 2003. június 11. és 13. között, szegedi ügyfélszolgálati irodánkban negyed évvel
meghosszabbítja előfizetését vagy legalább negyed évre megrendeli a Délmagyarországot.

j
A

sörjegyeket

a

meghívjuk a XI. Szegedi Sörfesztiválon!
befizetést

követően

átveheti

irodánkban.

Ajánlatunk az első 2Q0 ügyfelünkre vonatkozik!

CÍMÜNK: Szeged, Stefánia 10. • NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚNIUS 12.

•

Családi események
Házasságot kötött

Gyurkó Jánosnak és Kökéndy Márta Tímeának Dániel László, Kordás Józsefnek és Polgár Évának Eszter Nóra, Simon Attilának és
Bódi Péter és Bieniek Judit Zsuzsanna,
Jovanov Krisztinának Attila, Klézli Zsolt
Vincze Zsolt és Fekete Alexandra, Ökrös
Sándornak és Kocsis Krisztinának Richárd,
Tibor és Apró Márta Gyöngyi, Jozó Zoltán
Ambrus Tibornak és Tóth Helga Zsuzsannáés Nagy Ildikó Anett, Juhász József és Varnak Tibor Attila. Huszta Attilának és Ádám
ga Szilvia, Manqarious Ehab Fakhry NaiAndreának Milán, Szécsi Dániel Gyulának
me és Miskolczi Beatrix, Varga Zoltán Jóés Ladányi Ágnesnek Lilién, Kálmán Fezsef és Tóth Kinga, Matuska János Béla és
rencnek és Fodor Zsuzsanna Emesének PéKiss Júlia, Skobrák Attila és Varga Andrea,
ter Imre, Ábrahám Csaba Lászlónak és dr.
Miklós György és Pöltl Ingrid Judit, dr. NaCsitári Melindának Dánlel Áron, Szula Feder Balázs Béla és Valkai Ildikó Anna, Hórencnek és Gallé Tündének Péter Ferenc,
di József és Csányi Ildikó, Székely András
Lintner Alfonznak és Hajbei Stefániának
és Varga Szilvia Viktória, Kőszegi René GáKristóf Barnabás, Sefcsik Tamásnak és dr.
bor és Cseszkó Hajnalka, Rabcsánszki JóVégh Ritának Janka, Börcsök Tibornak és
zsef és Vass Anita Rozália, Szabó Lajos és
Rovó Olga, dr. Horváth Tamás és dr. Tö- Ferenczl Mónikának Brigitta, Győrfi Csabámösvári Adrienn, dr. Tóth Róbert és Be- nak és Csókási Gabriella Ilonának Lili, Timár Zoltánnak és Tóth Ellának Gergő, Móreczky Diána Laura, Zalka Attila és Tökölyí
zes Jánosnak és Kardos-Adamovits Zitának
Stella, Szél István és Dózsa Beáta, dr. TöVanda, Nagy Attilának és Bálint Bettinának
rök Gábor és Molnár Melinda.
Dávid, dr. Szőke Tamásnak és Lőrlncz Ritának Adél. Papp László Zoltánnak és Vajda
Gabriella Beátának László Zsolt, Tanács
Született
Szilveszternek és Tóth Tímeának Kristóf,
Jáksó Nándornak és Tenczer Amáliának
Burger Mihálynak és Gyulai Gabriellának
Ábel Nándor, Varró Györgynek és Ruzicska
Benedek, Vékony Zsoltnak és Dienes Dóra
Beátának Döme, Ördög Istvánnak és Simon
Lenkének Jázmin Panka, Király Ferenc JóErikának Blanka, Juhász Istvánnak és Rácz
zsefnek és Varga Katalinnak Adél Anna, HaZitának Kornélia, Nacsa Róbertnek és Csizlász Gábornak és Mezei Anitának Krlsztofer
madia Mónika Tündének Vivien, Djurovic
Gábor, Zöldi-Kovács Józsefnek és Boros AnVladimirnek és Fehér Irénnek Anna Milla,
nának Krisztián, Gyóni Csabának és Födi
Bakó Károlynak és Bognár Anitának KamilTündének Vivien. Sándor Ákos Istvánnak és
la, Danó Józsefnek és Mészáros ErzsébetKiss Márta Évának Vince Máté, Császár
nek István nevű gyermeke.
Csabának és Busa Editnek András, Szabó
Gábornak és Nagy Krisztinának Daniella,
Terhes Pálnak és Patyi Ilonának Tímea EriMeghalt
ka, Magyar Péternek és Mackó Boglárkának
Adél Laura és Botond Zalán, Faddi Károlynak és László Éva Katalinnak Károly, Ko- Sánta Mihály, Molnár Katalin Etelka, Takács
vács Kálmán Árpádnak és Véber Eszternek
János, Buknicz Andrásné Katona Mária,
Bogáta Éva, Szabó Sándor Dezsőnek és FinSzabó Zoltán, Erdey Zoltán, Császár Györgyta Mónikának Dóra és Dorlna, Börcsbk Miné Kazi Julianna, Békési Mihályné Gál Erhálynak és Szlveri Máriának Bianka, Mozsébet, Zónai Antalné Mácsal Erzsébet,
solygó Józsefnek és Víg Gabriellának Ákos,
Papp Antal, Lucz János, Molnár Lajos IstÖrdögh Péternek és Erdődi Piroska Csillávánná Vékes Piroska, Szabó Józsefné Maknak Bálint Péter, Magyar Mihálynak és Molsa Mária, Nővé Lajos Tivadar, Halász Sánnár Erikának Erika Flóra, Rozsnyai János
dor, Balla Antalné Simon Erzsébet, KismárAndrásnak és Farkas Eszternek Máté, Hódi
ton János, Kucsora János István, Zeller PéTamás Norbertnek és Ménesi Klárának Tater, Harangozó Antalné Varga Hermin, Hormás János, Németh Gézának és Németh
váth Tamás, Fürj Jánosné Sívó Julianna MáErikának Lilla, Zacsok Pál Tibornak és Tégria, Fehér Nándorné Peták Mária Magdolna,
lás Edinának Pál, Zsingellér Mihálynak és
Patai János, Csányi József, Horváth JózsefKálmán Gabriellának Zsolt, Bénák Antalnak
né Bogár Mária, Kecskeméti Viktória, Katoés Csóti Magdolnának Fanni, Sörös Tamás
na Györgyné Makra Mária, Vér István, ÁbraFerencnek és Móricz Mónika Anettnek Zsahám Péter Pál, Lakó István, Hollósi Miklós,
nett, Lakatos Péter Pálnak és Czvikk AndreSzabó Lajos, Vincze Zsigmond, Lenhardt Jáának Csongor Bence, Magyar Leventének
nos Károlyné Sőregi Margit, Soósné Csongés Börcsök Ibolyának Noémi Csilla, Petka
rádi Edit, Rácz Lászlóné Jantó Erzsébet,
Gusztávnak és Szabó Csilla Ildikónak Ádám
Börcsök Pálné Bodi Erzsébet, Dulai György,
Péter, Kovács Dezsőnek és Ternyák GabrielMarosfalvi Lajosné Bálint Piroska, Farkas
lának Máté, Kádár Istvánnak és Oltványi
János, Bodó András, Gyöngyösi Miklósné
Anikónak Renáta, Szeleczki Ferencnek és
Habalik Mária, Horváth Gyöngyi Szenti
Szegedi Erikának Lilla, Bittó Árpádnak és
Gyöngyi, Dorogi Lajosné Lajber Ilona, SzanCsepregi Zitának Bercel, Mihály Jánosnak
da János, Puskás Györgyné Bartolf Ilona Jués Gyapjas Nórának Réka, Szilágyi Dimitrijlianna, Kézsmárki Imre, Pintér Károly Lásznek és Szőke Andreának Benjámin, Vörös
ló, Répás Istvánná Szalal Katalin, Sütő IstLászlónak és Ménesi Helgának Levente,
ván.

KOS: Minden történésnek vannak
L ^ M előjelel, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagynia. Próbáljon olyan dolgokkal foglalkozni, amik ezeket az előjeleket
beépítik és felhasználják a további dolgai
megtervezésében.

Í

MERLEG: Délelőtt a Hold szembeáll a Plútóval, konfliktusok támadhatnak közeli kapcsolataiban, minden valószínűség szerint tudattalan - általában elfojtott, de most felszínre törő - érzelmi
okokból.

BIKA: A mámor elszállt. Ismét egy
dolgos hétköznap következik. Teljesítménye ma csak átlagos lesz. Ne szégyellje,
bárcsak a többi csillagjegy szülöttei Is
legalább ennyit teljesítenének a mai napon!

W
SKORPIÓ: A Mars és Vénusz bolyU U I g ó k bevonulnak az ön életébe, így
Ámor és Fortuna egyaránt pártfogásába veszi. Ezért tervei inkább romantikusak és fantáziadúsak lesznek, és nem gyakorlatiasak.

IKREK: Sok érdekességet tartogat
I önnek a hét hátralévő része. Egyik
munkatársával egy egészen másfajta szituációban találkozhat. Egy vidám házibulin
egészen más szemmel néznek egymásra...

NYILAS: Mindennél fontosabb a
győzelem, az elsőség vágya, ezért
olyan helyzetekbe is belemegy, melyeket Inkább el kellene kerülni. A rosszindulat, ami
ön felé áramlik, lelki gátlásokat okozhat,
ezért jól tenné, ha a barátaival megbeszélné problémáit.

I

RÁK: Sosem volt még vállalásra
érdemes kockázat, amely teljesen
biztonságos lett volna. Lehetetlen mindent
előre tudnia, vagy kiszámítania. Előfordulhat, hogy egy pénzügyi kockázat vállalása
azért nem hozza meg a várt eredményt.
Q j i OROSZLÁN: Nem tett említést
senkinek arról, hogy milyen nagy
gondok közepette kell élnie napok óta, pedig
ha megosztaná bánatát, könnyebb lenne
hurcolni és talán még segítséget is kaphat.

I

SZŰZ: Bizonyos értelemben lezárhatja a múltat, új szakasz kezdődhet életében. Valószínűleg több munkát
fog kapni munkahelyén, munkatársaihoz
képest is aránytalanul többet kell dolgoznia.

-AURJUM-

Néha ezer szoba sem elég, máskor üresen konganak a szegedi hotelek

Pangó idegenforgalmi piac
A nyári turistaszezonra készülődő szegedi hotel- és panziótulajdonosok többsége szerint
pang a piac, ám beszéltünk
olyan szállodaigazgatóval is, aki
úgy véli, Csongrád megye székhelyének idegenforgalma elmozdult a mélypontról.
Szeged hotel- és panzióvezetőitől
arra kerestük a választ, hogyan
várják a nyári turistaszezont.
- A helyzet egyszerűen katasztrofális - összegezte egy mondatban véleményét Saufler Ibolya, a
Mátrix Hotel ügyvezetője. Majd
amikor már a részletek kerültek
szóba, az igazgató elmondta: a
szegedi hotelek, motelek, panziók kihasználtsága rendkívül
alacsony, a Mátrixba például alig
tér be szállást kereső.
- A mi vendégkörünk leginkább
a városba érkező üzletemberekből,
hivatalos úton járó alkalmazottakból kerül ki. Manapság őket is
sikerül elriasztani, ugyanis január
elseje óta nekik is idegenforgalmi
adót kell fizetniük, s ez napi 300
forint. Ami pedig végképp felháborító: ezt az adót nekünk, szállodásoknak kell beszedni. Nem lenne egyszerűbb, ha Szeged minden
kapujánál őrök állnának, és azt
mondanák az ide érkező idegennek: kérem, ez a város adóval bünteti a vendégeit, tessék fizetni panaszkodott Saufler Ibolya.
Az idegenforgalmi adót kifogásolta Molnár Tünde, az Alfa Hotel
igazgatója is. Megítélése szerint
egy olyan városnak, amelyik
mind több turistát szeretne vendégül látni, sokkal inkább csökkentenie, semmint emelnie kellene az ilyen adót. Szegeden pedig
januártól 100-ról 300 forintra
nőtt a napi idegenforgalmi adó.
- A szegedi vendégforgalomra
egyébként valóban az a jellemző, hogy néha ezer szoba sem
lenne elég, máskor viszont üresen konganak a hotelek. A programok jobb egyeztetésével kellene, lehetne megoldani ezt a gondot.

Kirándulók buszai parkolnak a rakparton. Többen is jöhetnének.
- Több színvonalas rendezvényt, de lehetőleg ne mindet egy
időben. Ez lenne a kérésünk nekünk, panziósoknak is - fogalmazott Makalicza Lajos, a szegedi panziótulajdonosok egyesületének elnöke, a Marika panzió
vezetője. - Ha pedig már rendezvény, legyen az többnapos, mint
például a borfesztivál volt, hogy a

J ^ : BAK: Próbáljon meg elvonatkoztatZ J K j ni a napi történésektől. Ne álljon be
a sorba, inkább koncentráljon valami kellemes dologra, akkor sokkal könnyebben ellazulhat.
j VÍZÖNTŐ: A hét utolsó napjain naIgyon igyekszik boldoggá tenni szeretteit, családtagjait. Ha még eddig nem
vette volna észre, akkor most önt is örömmel tölti el ennek felismerése.

mI

HALAK: A hét elején az üzletben
sikeres volt, de a magánéletében
nem, a hét végén viszont fordítva történnek
az események. Vigyázzon, mert valakiben,
aki közel állt önhöz, most nagyot csalódhat.

AI RIM ÉKSZERÜZLET
S z e g e d , T i s z a L . k r t . 4(1.

Pestről reggel elinduló család ne
akarjon föltétlenül már aznap
hazaérni. A panziók kihasználtsága egyébként éppen olyan alacsony, mint a nagyobb vendéglátóhelyeké, s ez leginkább annak
tudható be, hogy Magyarországon halódik a belföldi turizmus mondta Makalicza Lajos.
Kuncz Péter, a Novotel Szállo-

SZOBAÁRAK SZEGEDEN
izáltéshely

1ágyas

2 ágyas

Mátrix Hotel

8 0 0 0 Ft

9 6 0 0 Ft

Novotel Szálló

18 5 0 0 Ft

2 0 0 0 0 Ft

Marika Panzió

7 0 0 0 Ft

8 5 0 0 Ft

AKa Hotel

8 0 0 0 Ft

10 8 0 0 Ft

Farrás: czátláshnfyek információi

Fotó: Gyenes Kálmán

da igazgatója már jóval optimistábban szólt.
- Semmi okunk a panaszra,
hiszen tavaly óta nőtt a hotelünk kihasználtsága, pedig már
a 2002-es esztendőnk is jóval
több bevételt hozott, mint az azt
megelőző. Úgy vélem, hogy ideje lenne befejezni a panaszkodást, azt, hogy sokan még mindig külső okokban, például az
autópálya hiányában találják
meg a kisebb bevételük okát. Az
persze nem ártana, ha mondjuk
egy szállodás nem csak márciusban tudná meg, mi is lesz a
Szegedi Szabadtéri Játékok programja, mint ahogy a város tisztán tartására is lehetne több
pénzt fordítani. De én úgy látom: elmozdultunk a holtpontról, ezért szép reményekkel nézünk a nyár elé.
BÁTYI ZOLTÁN

A turistákat látványos programokkal és szolgáltatásokkal lehetne idecsalogatni

Csak mérsékelt az érdeklődés
Szeged történelmi emlékekben gazdag,
megkapó építészeti arculattal rendelkező
város. Ennek ellenére idegenforgalma csupán mérsékeltnek mondható.

HOROSZKOP

7
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Az elmúlt években átlagosan 168 ezer turista
érkezett Szegedre, ebből mintegy 39 ezer volt
a külföldi látogató. A számok csökkenő tendenciát mutatnak.
Mihály Illés, a Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kht. igazgatója az okokat elsősorban a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra vezeti vissza, azt hangsúlyozta,
hogy a terrortámadás után világszerte megfigyelhető, hogy megcsappant utazási kedv, az
emberek inkább otthon maradnak. Az igazgató megemlítette, hogy a különböző, egyébként színvonalas programokat sem koordinálják megfelelően, illetve nem hatékony a
marketing sem.

A szakember szerint igen hatékony megoldást jelenthetne Szeged kulturáhs életének
mainál hangsúlyosabb megjelenítése. Ezalatt a
rendezvények számának, méretének és minőségének emelését érti. Ennek jegyében született meg az az egyelőre ötlet szintjén elhangzott kezdeményezés, miszerint szükség lenne
egy, a budapestihez hasonló, nemzetközi méretű tavaszi fesztiválra. Az idegenforgalom növelését a turisztikai idény meghosszabbítása is
elősegíthetné, a jelenlegi májusitól korábbi,
márciusi kezdéssel.
A Tourinform irodája színvonalas kiadványaival és a Széchenyi téren felállított információs pavilonnal igyekszik széles körű felvilágosítást nyújtani Szeged és a környező települések iránt érdeklődőknek. A térségbe látogatóknak - különösen az idősebbeknek és
a külföldieknek - a gyógyfürdők is vonzók lehetnek.

- Ezek, hogy valóban vonzerőt jelentsenek,
jelentős fejlesztésre szorulnak - tette hozzá
Mihály Illés.
Szeged kistérségeit tekintve a fő kirándulási célpont továbbra is a különleges látnivalókban gazdag Ópusztaszer és a júniusi rózsaünnepnek otthont adó Szőreg.
Az ide zarándokló vendégek a látnivalókon és a rendezvényeken kívül a helyi ételspecialitásokat is élvezik. Az éttermek,
csárdák igyekeznek helyi specialitásokat kínálni (Boszorkányszigeti bátyus halászlé,
Két embörös sültes tál, Dankó Pista hegedűje).
A kora nyári szezonban legelőször a kiránduló gyermekcsoportok tűnnek fel. Ők azonban az ilyenkor kötelezőnek mondható kultúrséta után az esti szabadfoglalkozásnak
örülnek igazán.
PATAKFALVI DÓRA

Fiatalok nyári művésztelepe Makón
Létszámában és műfaji kínálatában bővülve, idén harmadszor
rendezik meg Makón a jövő héttől az ifjúsági művésztelepet.
Az alkotótáborba most először
hívtak meg néhány diákot a környező falvakból.

rom éve megrendezett Ifjúsági
Művésztelepnek. Ez utóbbi az itteni tehetséges fiataloknak kínál
lehetőséget az alkotásra, különböző képzőművészeti műfajokban. A résztvevőket az iskolai pedagógusok ajánlata alapján hívják meg - tudtuk meg Karsai Ildikó grafikusművésztől, a telep vezetőjétől.
A tábort idén először szervezik
meg térségi művésztelepként,
ami azt jelenti, hogy a térség falvaiban működő általános iskolák
is lehetőséget kaptak arra, hogy
vendégnek ajánlják legtehetségesebb nebulóikat. így most - a ma-

A művésztelepek kora Makón
csaknem
száz
esztendeje,
1905-ben kezdődött
Rudnay
Gyula festőművésznek köszönhetően. Ma az önkormányzat a
mecénása, szervezője a város alkotótáborainak, így a Makói Művésztelepnek és a Grafikai Alkotótelepnek, illetve az először há-

10-20-30%
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kóiak mellett - apátfalvi, kiszombori és királyhegyesi gyerekek is
kaptak meghívólevelet. Ezzel
együtt természetesen bővült a létszám: idén huszonöt helyett harmincan dolgozhatnak az ifjúsági
művésztelepen. A műfaji választék is gazdagabb, mint tavaly, hiszen a festészet, a grafika, a batik,
a szobrászat és a kerámia mellett
a fényképezést is kipróbálhatják a
gyerekek. A helyszín a Belvárosi
Általános Iskola Bartók épülete
lesz, ahol az alkotómunka az
egyes műhelyekben nyolc-tizenkét fős csoportokban folyik majd
délelőttönként.
K
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Az idei, június 16-ától 27-éig
tartó ifjúsági alkotótábor témája:
a föld mint őselem. Karsai Ildikó
elmondta: a témaválasztásban
szerettek volna bizonyos folytonosságot követni, ezért maradtak az öselemek körében. A föld
a grafikusművész szerint az itteni fiatalok számára könnyen
megközelíthető, személyes élmények megfogalmazására is alkalmas motívum, hiszen az alföldi ember a földdel együtt lélegzik, gondolkodik. Számára a föld
a makóiság megfogalmazására is
alkalmas.
SZABÓ IMRE

A R I M LAG1NA I kSZI IÜZI.KT
Szeged, Mikszáth k . u .2 1 .
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Sánta Kutya

NAPNYUGTAKOR KEZDIK A MUNKÁT, NAPKELTEKOR FEJEZIK BE

Hölgyek az éjszakába

„Nők mozgatják a világot.
Kétlem, hogy ők a gyöngébb
nem, inkább a szebb és jobb
igen. A rossz általában férfiak
műve, a jót majdnem mindig
nőknek köszönhetjük. Ők
szülnek
valamennyiünket,
ám amilyen balszerencsések,
rendszerint ők is temetnek el.
Asszonyi sors Magyarországon a múlt (XX.) században hit, hazugság, tisztelet, bizalom, remény, igazság, szerelem, derű. Göröngyös út az
Én-től az Ő-ig". - írja Vámos
Miklós az Ab Ovo kiadó gondozásában megjelent Sánta
kutya című könyvének ajánlójában. Ha összeolvassuk a
regény fejezetcímeinek kezdőbetűit, akkor ezt kapjuk:
Igazság? - kérdőjellel a végén.
A mű tehát egyrészt az igazság kereséséről szól, másrészt
a hazugság örök diadalmáról.
A történet főszereplője Schelle Éva, akinek életén, kapcsolatain, viszonyrendszerén át
láttatja a sánta kutyás győzelmet.

Hölgyek az éjszakában, többgyermekes családanyáktól a szinglikig. Nem
reggeltői estig, hanem estétől reggelig dolgoznak - ki a vendéglátás
területén, ki kórházban, ki benzinkútnál vagy egyebütt. Miért választották - vagy nem választották - az
éjszakai munkát, hogyan egyeztetik a
pénzkeresetet a családdal, mennyiben borítja (vagy nem borítja) föl
életüket a tevékenyen végzett éj?
A szőke, kék szemű Csilla - pultos-vendéglátó a vásárhelyi Mexikó sörözőben
- egész megjelenésében a szabadság s a
függetlenség megtestesítője. Világos
van még, este hét, mikor elkezdi a másnap reggel hétig tartó munkát. A huszonöt éves, egyedülálló hölgy szereti a
éjszakázást és bírja is. Február óta dolgozik itt, miután elvégzett egy vendéglátó-üzletvezetői tanfolyamot. - Akkor
a legjobb, amikor pörgés van - mondja
Csilla az üvegezett falú, tetőtéri sörözőben, ahonnét fölülnézetben látja az
ember a várost. A közönség jórészt a
közeli főiskolai kar diákjaiból, s a környék fiataljaiból áll; mikor diszkó van a
közelben, annak közönsége is belátogat
ide - következésképp pörgésből nincs
hiány. Játékgépek villognak-szólnak,
megy a zene s a film. Általában heti háromszor jut Csillára éjszakai munka. Nekem ez így most megfelel - mondja.
Haladjunk tovább! - Az éjszaka az életformám - mondja Kovácsné Zakar Marianna-, Szegeden él, mi épp Makón beszéltünk vele, de tegnaptól már az Etelka sori sörfesztiválon szolgálja ki a vendégeket, mindenhová elmegy a munka
után, mint szabadúszó pultos-felszolgáló - Debrecen, Kecskemét, Kaposvár...
Leánya, a tizennyolc éves Borsos Aliz,
aki már az éjszakába nőtt bele, szintén
vele dolgozik. Marianna rutinos éjszakázó, tudja, esetében az éjféltől hajnal háromig tartó órák jelentik a holtpontot;
ez
általában
minden
embernél
más-más. Az ötnapos, szegedi sörfesztivál éjszakáit gyakorlatilag végigdolgozza
- azaz nappal alszik -; egyik korábbi
munkahelyén úgy alakult beosztása,
hogy három nap nappal, három nap
szabad, három nap éjszaka. - Kemény
időszak volt - emlékszik vissza Marian-
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Koczka Katalin számára nem okoz gondo
családdal.

gyeztetni az éjszakai munkát a

na. Ezzel együtt azonban végtelenségig
szereti tevékenységét, jelenleg is keresi a
munkalehetőségeket, ha hívják őt és
Alizt pultos-felszolgálónak, bárhová elmennek dolgozni, sörfesztiváloktól a rózsabálakig.
- A betegség éjjel is betegség, következésképp munkánkra ekkor is szükség
van - mondja Oszlánczi Aranka. Felnőtt
szakápoló a vásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet szemészeti osztályán, s ha valaki, ő igazán tudja, mint
jelent az éjszakázás. Huszonhárom éve
dolgozik itt. - Gyermekeim szerencsére
már nagyok, és sikerült úgy nevelni őket,
hogy korábban is megértették: a munkám
a mindenem. Egyébként mindig egy hónappal előre látunk, már akkor be van
osztva, ki mikor nappalos, éjszakás. Ez
megkönnyíti az otthoni tervezést - halljuk Oszlánczi Arankától. Rostásné Bozó
Erika - szintén felnőtt szakápoló, a nőgyógyászati osztályról - ugyancsak nagyon szereti munkáját. Mint mondja, szerencsésnek érzi magát: férje vállalkozó,
kötetlen munkaidőben dolgozik, tud

ügyelni a gyerekekre, s nappal is segít. A
gyerekek - Anett tizennégy éves lesz,
Tamás tizenegy - egyébként is jól viselik
anyuka távollétét: éjszaka alszanak, nappal iskolában vannak; amikor láthatják
édesanyjukat, annál jobban örülnek.
Koczka Katalin a Kutasi úti benzinkúton dolgozik, Vásárhelyen. Korábban
bolti eladó volt, munkaideje reggel nyolctól délután ötig tartott, és kevesebbet
tudott gyermekeivel foglalkozni (négygyermekes családanya), mint így, amikor
éjszaka dolgozik. Élettársa tűzoltó, mindketten nagyon megbecsülik a szabadidőt,
amikor a gyerekekkel lehetnek.
Végül térjünk vissza kiindulópontunkhoz, a Mexikó sörözőbe! Este hét volt,
sütött a nap, mikor Csilla belibbent az
üvegfalú, tetőtéri helyiségbe, szőke-kéken és üdén - s most reggel hét. Megint
süt a nap. Csilla pontosan ugyanolyan,
mint amilyen tizenkét órával ezelőtt volt mégis mögötte egy éjszaka. Tudja, hogy
túlságosan hosszú távon ezt nem lehet
csinálni. - De per pillanat jó.

Bili Clinton voK amerikai elnök hónapokon át hazudott feleségének és tagadta,
hogy szexuális kapcsolata lett volna Monica Lewinsky Fehér Ház-i gyakornokkal. A most megjelenő emlékirataiban az
egykori First Lady azt állítja, férje csak
röviddel a kongresszusi bizottságban
történt meghallgatása előtt mondta meg
neki az igazat.
MTI

„Úgy éreztem, hogy eláll a lélegzetem.
Sírni kezdtem és ezt kiabáltam: Mit
értesz ez alatt?! Mit mondasz?! Miért
hazudtál nekem?!" - írta le Hillary
azokat a perceket, amelyekben megtudta az igazat.
A továbbiakban azt állítja, élete egyik
legnehezebb döntése volt, hogy tovább-
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A nőcsábász Roger Moore
Roger Moore nem enged a régi
ritmusból: pedig orvosai szerint ideje volna lassítania. A 75
éves brit színész éppen honfitársa és kollégája, Kenneth
Branagh színházi rendezésében játszott New Yorkban,
amikor az egyik előadás vége
felé elgyengült és kórházba
kellett szállítani. Moore na-

F.CS.

élő történelme

A gondterhelt Bili...

„Úgy érzem, egyebek közt
azért érdemes élni, hogy másokat megörökíthessünk, regényben, szoborban, képeken, vagy akár élőszóban. Magunk is megörökítettünk,
többszöröződik a ránk mért
idő, ha továbbadjuk életünk
hazugságait és igazságait. E
könyvvel azt szeretném továbbadni, amit nőkről és nőktől tudok, szívből, igazán." vallja Vámos Miklós.

ra is együtt éljen férjével. Arra a következtetésre jutott, hogy még mindig szereti
őt, de mint feleség azonban meg tudta
volna fojtani. Miután férje bevallotta az
igazat, hónapokon át hűvös volt köztük a
légkör, különösen amikor a kongresszusi
meghallgatás után szabadságra mentek.
„Alig voltam képes szólni hozzá és ha
megtettem is, csak szidtam" - írja.
Hillary úgy véli, megkönnyítette kettőjük kibékülését az a döntése, hogy megpályázza a szenátorságot New Yorkban.
„Bili és én megint tudtunk valami másról beszélni, mint kapcsolatunk jövőjéről. Idővel azután megszűnt köztünk a
feszültség". Hillary Clinton 2001 januárja óta New York-i szenátor, és akkor tette
le az esküt, amikor férjének elnöki megbízatása lejárt. Ami a jövőt illeti, nem
zárja ki, hogy megpályázza 2008-ban az
elnökjelöltséget.
... és a kitárulkozó Hillary.

gyon szűk, szoros jelmezben
volt a színpadon, ezért az utolsó 10 percben már nagyon
nehezen bírta az állást. A kórházban légzési problémák
léptek fel nála, és végül egy
pacemakert kellett beültetni a
mellkasába. „Nagyon kimerítő
volt az elmúlt pár hét" - nyilatkozta a sztár, majd hozzátette: „Mégis szeretem a munkámat. Most éppen legszívesebben legutóbbi filmem forgatására mennék vissza, mert
az maga volt a paradicsom."
Moore ugyanis a Hajó a vége
című vígjátékban játszott,
csupa gyönyörű bikinis lány
között. „A forgatás a régi szép
Bond-napokat juttatta eszembe, amikor még a kalauznő is
csak melltartóban mert a szemem elé kerülni" - mondta az
egykori Ó.

Madonna
és a V i a g r a

FOTÓ: MTI

Madonna úgy tervezi, filmet
forgat arról az írországi városról, amelyben a potencianövelő Viagrát gyártják. Cége, a Maverick Films olyan
produkciót tervez, amely a
tablettát gyártó Pfizer cég által kultivált kis városban,
Ringaskiddyben
lezajlott
igaz történeten alapul. A
film arról fog szólni, hogy a
város lakóin kitör a szexőrület, mivel állandóan kénytelenek belélegezni a gyógyszergyár által kipárologtatott
füstöket.
Hogy Madonna férje, Guy
Ritchie is részt vesz-e a film
körüli munkában, azt egyelőre
nem tudni.

BIZALMASAN

Csütörtök, 2003. június 12.

Vakációs
lehetőségek

. NYÁRON. KI. VIGYÁZ A GYEREKRE?.

A közös játékok öröme

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei szegedi vakáció - mint
azt a programokat összefoglaló, ajánló kalauz is tanúsítja
- sok-sok lehetőséget kínál.
A családi kiruccanáshoz
mindjárt a jövő hét végén a
rózsaünnepet Szőregen gyermekműsorral is. Egy héttel később (június 28.) Hunniális vásári sokadalommal
az ópusztaszeri emlékparkban. Július 18-20-án kamionos parádé a Tisza-parton,
augusztus 13-án veterán járművek találkozója ugyanott.
Augusztus 2-3-án nemzetközi huszárparádé Szőregen, s
Havas Boldogasszony-búcsú
Alsóvároson.
Szent
István-napi forgatag az ópusztaszeri emlékhelyen, augusztus 24-én családi nap a vadasparkban, 29-31-én autó-motor
bemutató
az
Eko-parkban.
Hét közben pedig táborok
sokasága vár: kézművestől a
fitneszig, lovastól a görkorisig, modern táncostól a bábosig, úszótól a nyelvtanulóig, kerékpárostól a mesésig,
kosáriabdástól a bűvészkedőig, kuktálkodótól a fogyasztóig, nomádtól a színjátszóig, elektronikaitól a
horgászig, üvegfestőtől a
zooig, internetestől a természetvédőig, s persze a hagyományos napközisekig. Aki
pedig „csak úgy elmenne valahova", csak alkalmi programokra vágyik?
Nos, a programban napi
ajánlatot is talál: a Százszorszép Gyermekház, a Somogyi fiókkönyvtárai, a művelődési házak, az IH választéka elég gazdag. Izgalmas lehet például elmenni a Kukkantó sorozatra, s szétnézni
a tűzoltóságnál, belesni a
színház
kulisszái
mögé,
megnézni a sütödét és a hajóépítőket. A távolabbra hívó
bakancsos
kirándulások
mellett érdekességeket ígérnek a szegedi barangolások,
a játékos programok, a vetélkedők, a matinék, a kézműves foglalkozások. Mindennapra lehet választani, bőséges a kínálat. Változatossá,
élménydússá lehet vele tenni a vakációt.
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A hét végén kezdődik a
nyári szünet és sok családban jelentkezik a vakációszindróma: tanácstalanság, aggódás, programnélküliség, sodródás, könnyelműség, titkolózás, „dögunalom", követelőzések,
mindennapos generációs
csaták. Pedig a szünet lehet jó is!
A „végre vége a tanévnek"
megkönnyebbült sóhajában
szinte minden famíliában ott a
szorongató ikersóhaj: mi lesz a
nyáron. Hol lesz szeptemberig
a gyerek, kivel, mit csinál? Hová mehet, telik-e rá, jó-e ott
neki? Mennyi közös, szülő-gyerek programra futja az
időből, pénzből? Mennyire
ereszthető lazára a gyeplő? Milyen veszélyek leselkednek a
gyerekekre? S még sok más
kérdés. A válaszok pedig sok
családot stresszelnek egész
nyáron, okozva a természeti
mellett
familiáris
égzengést-villámlást is. Pedig az
ilyen nyári viharok többsége
elhárítható! Ha most, a vakáció
kezdetén összeül a család,
számba veszi a lehetőségeket,
a várásokat és elvárásokat, a
lehetségeseket,
nyugodtan
megbeszéli és megszervezi a
dolgokat, hogy a következő hetek valóban a pihenés, a feltöltődés jegyében - s ne frászban
- telhessenek el.
A kiindulási alap pedig lehetne a kicsik nagy tekintélyű
pszichológusának, ár. Ranschburg Jenőnek megszívlelendő
megállapítása: a gyerek szereti, ha odafigyelnek rá. Szabadságvágya mellett és szabad programja idején is igénye (akkor is, ha a világért ki
nem mondaná), hogy törődjenek vele. Legtöbb odafigyelésre, törődésre a családi nyaraláson van lehetőség, ám az
az egy-két hét nem ad elegendőt, nem tudható le vele a
többi. Előre - és később is

A nyári kalandos játékok felejthetetlenek.
folyamatosan - beszélni kell a
„iecengélő hetekről", az otthon, a nagyszülőknél, rokonoknál töltött időkről is. S
nemcsak a kulcsos gyerekek
rémtörténeteinek nézőpontjából, de reálisan! - Mert igenis fontos, hogy a gyerek hetekig hogyan él, kikkel és mit
csinál.
A kulcsos gyerekség ezerszer
átcsócsált
problémakörén
már most, a szünet kezdetén
jó lenne túllépni, s másfelől is
közelíteni a nem túl könnyű
nyári házi feladatot. Mondjuk
arról, hogy végiggondoljuk és
megbeszéljük, a gyerek hogyan is töltheti el az idejét.
Van-e, lesz-e - s igen, milyen társasága,
játéklehetősége?
Alapkérdés. Merthogy a gyerek alapvetően játékos. És bizony sok mindent megtesz
azért, hogy játszhasson. Sőt
néha a játékon túlmenő, ám
izgalmasnak vélt, valójában
veszélyes produkciókra is vállalkozik. Mert a kicsik és a
kamaszok kalandvágyók is. És
ha számukra e kettő például
párosul egy videojáték, egy
számítógépes program képeiben, hát „le sem lehet va-

Megszelídíteni

FOTÓK: TÉSIK ATTILA, MISKOLCZI RÓBERT

karni róla". Az egész napos
elektronikus játszadozás pedig elvezethet a későbbi játékszenvedély* betegséghez.
Ami felé az első lépéseket jelentheti a szünidei túlzó já-

Tábori traumák ellen
A vakációzó gyereknek igazi kalandot, sok élményt a táborozás
jelent. Már ha akar is menni: az erőszakkal elküldött nebuló nem
érzi ott jól magát. Miként a szorongó, a családjától nehezen
megváló típus sem - negatív élményekért pedig ne küldjük. Aki
megy, azzal viszont beszélgessenek el a szülők hosszasan az
Indulás előtt!
Nem félteni kell, hanem felkészíteni! Ellátni útravalóval, szóbeli
és fizikai pakkal: jó tanácsokkal, bizalommal, és a szükséges
holmikkal. Utóbbiak között legyen minden, ami kellhet, s mindenből elegendő. A tisztálkodási csomag, a törölközők, a papucs,
a fürdőruhák, a nyitott és zárt cipő, a tréningruha, az esőkabát
mellé a hátizsákba praktikus külön kis csomagokba tenni minden
napra a váltás ruhát (rövidnadrág, póló, zokni, fehérnemű), hogy
az önállótlanabbaknak se legyen gond a „ma mit vegyek fel", és
naponta tisztába öltözhessenek. Vigye a fontos telefonszámokat és
címeket, a taj-számot, a diákigazolványát, a gyógyszereit, pénzt,
rovarűzőt, napvédő krémet. S a kicsik valami apróságot (pl.
kabalájukat, játékállatukat, kispárnájukat), ami az otthon Illatára,
közelségére emlékezteti őket, Illetve ami hálótársuk. És ennyi elég
is a tábor idejére az otthoniakból: a szakemberek azt tanácsolják,
egyhetes, tíznapos táborozót a szülők ne látogassanak, spórolják
meg a látni és elszakadni traumáját.

a bőr öregedésén túl is, ha nem történik kellő gondoskodás a védelemről.
A napsugarakat tehát meg kell szelídíteni, ha már az ember saját védelmi
rendszere sajnos nem tökéletes, és
nem tudja megvédeni magát a káros

ják, alkalmazzák. A szülő aztán csak „kapkodja a fejét", ha
szembesül vele.
Pedig nem kapkodni kellene,
hanem odafigyelni rájuk. Csinálni a dolgozós hetek délutánjain, estéin is közös programokat a gyerekekkel (pl. séta, mozi, fagyizás, társasjáték,
biciklizés, stb). Hétvégén meg
pláne! Esténként beszéljük ki
velük a napot, igazi kíváncsisággal a dolgaik iránt, de ellenőrizve is. És tudjuk előre, mi
várható másnap - legyen terv
és bizalom. Ám, napközben is
legyen ellenőrzés! Áz sem baj,
ha váratlan, sőt. A „hazaszólok
telefonon", a „váltok vele egy
SMS-t" mellett hatékony lehet
a hazaugrás, az odatévedő nagyi, a véletlenül átnéző szomszéd és egyéb trükkök. - A
gyermekeikért már-már betegesen aggódok pedig a fentiek
mellett reménykedhetnek abban is, hogy talán rövidesen
hozzánk is eljut a „nagy találmány", amivel Nagy-Britanniában már kísérleteznek, s egy
nyomkövető segítségével minden percben ellenőrzik, merre
jár éppen a csemete...
SZABÓ MAGDOLNA
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Néhány éve még minden nyár elején
ugyanaz a láz tört ki az embereken:
mindenki szeretett volna szép barna
lenni, és ezt a sokak által irigyelt
csodálatos nyári színt mihamarabb elérni. Ennek érdekében azután szinte
semmitől sem riadtak vissza. Barnának lenni, napozni ugyanis divat volt,
fényvédő szereket használni azonban
már kevésbé.
A szemet gyönyörködtető szín elérése
ugyanis fontosabb volt annál az egyébként cseppet sem mellékes körülménynél, hogy milyen marad a bőiállapota a hőn áhított szín elérését
követően. Volt is gond belőle éppen
elég. A divat azonban szerencsére változott. A napozás élményének ugyanis
nem feltétlen velejárója a leégés, a
bőrpír, a fájdalom és a vele járó egészségkárosodás. Ma már az aranybarna
Jíőrszín elérése mellett a bőr szépségének, egészségének megőrzése is
fontos szempont lett. A nap sugarai
ugyanis - számos pozitív hatásuk mellett - helyrehozhatatlan károkat is
okozhatnak a kellemetlen leégésen és

tékautomatázás is. A „gép rabjainak" másik csoportja a tévé,
a videó előtt tölti a nyarát:
akciófilmek, erőszak, szex,
fantáziavilág - rossz viselkedési mintákat látnak, eltanul-

UV-sugaraktól. De hogyan? Egyi zt
úgy, hogy elő kell segíteni a szen i T
saját védőrendszerének, a pigrr j itációnak a kialakulását, másré zt
külső védelmet kell biztosítani a bór
számára. Ez utóbbit a napozószerek
használatával lehet elérni, amelyek

T

dKCU

egyszerre fényszűrő és tápláló hatásúak, hiszen a napsugarakkal
szemben olyan védőréteget képeznek, amelyek hatékonyan kiszűrik a
káros ibolyántúli sugarakat. Különösen az új fejlesztésű Ambre Soiaire
napozószerek, amelyek egyedülálló
fotostabil fényszűrővel rendelkeznek, amelyek nemcsak az UVB-, de az
UVA-sugarakat is kiszűrik és ezen
üdvös hatásukat hosszú távon is képesek megtartani.
A bőr - s ezt érdemes jól megjegyezni
- nem felejt. Érdemes tehát figyelemmel lenni az ártalmakra és leginkább
megelőzésükre. A védelmi formák személyenként különbözőek, ezért okos
dolog tisztában lenni a bőrtípussal, hiszen megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a bőr védelmét. A vörös hajszínű, nagyon világos bőrű, szeplős, soha nem
barnuló, de leégésre hajlamos ember
fototípusa l-es, míg fekete hajú, nagyon
sötét bőrű, soha le nem égő és mélyen
barnuló a VI-os fototípusba tartozik. A
bőrtípuson kívül természetesen fontos
az életkor és persze a napsugárzás ereje.
A csecsemőkre és kisgyermekekre különösen oda kell figyelni.
HELLER LÁSZLÓ

Harry herceg
búcsúja
Harry herceg nem várt művészi tehetségről tett tanúbizonyságot azokkal a képekkel
és fotókkal, melyet az etoni
középiskolában történő, közelgő érettségije apropóján
tett közzé. A képeken az ifjú
herceg iskolai mindennapjai
láthatók, és nem is egyikükön
Harryt művészi tevékenység
közben kapták lencsevégre.
így például az egyiken egy
iskolai darabban
látható,
Shakespeare Sok hűhó semmiért-jében. Konrád szerepét
fekete palástban és maszkban
játszotta el - igencsak nagy
hasonlóságot mutatva az Antonio Banderas által megformált haramiával, Zorróval. Az
iskola tanárai szerint alakítása
kifejezetten jó volt, a hercegnek bőven van színészi tehetsége. Jó pár kép készült
Harryről úgy is, hogy saját
festményei mellett álldogál, és
belső értesülések szerint a
fiatal királyi sarj képzőművészeti képességei még a színészieket is felülmúlják.
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Drágaságot okoz-e az

aszály7 t

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

ZAJOS HETVEGE
H. J.-né panaszolta, hogy Szegeden, a Klauzál téren a hétvégi
programok elviselhetetlen lárma
kíséretében zajlottak, valamint a
résztvevők egy része a kapualjakat „összetévesztette" az illemhellyel.
Ezt
idegenforgalmi
szempontból sem volna szabad
megengedni.

BÁN KÚTI LAJOSNÉ
bírósági dolgozó, Szentes:
- Biztos, hogy emelkedik valamennyit a kenyér ára, de ezeket
az emelkedéseket már szinte
nem is lehet követni. Úgy hallom, a mezőgazdaságban nagy
gondot okoz a locsolás, mert drága a víz, a locsolóberendezéseket
sokan nem is tudják megvásárol-

LÖRINCZNE SMUTA GYÖNGYI
értékesítési igazgató, Szentes:
- Valószínűleg drágaságot okoz
majd, hiszen öntözni kellene, a
növények nagyon nehezen tűrik
az ilyen forró időjárást. Egyébként is drága a kenyér, de feltehetően tovább emelkedik az ára. Én
a szentesi fehér kenyeret vásárolom, úgy érzem, az a legfinomabb.

CSANYI SÁNDOR
szárítóüzemi gépész,
Árpádhalom:
- Kevés a termés, ebből következik, hogy emelkednek az árak.
Akinek még ilyen körülmények
között is lesz mit betakarítani, az
jó pénzért eladhatja a gabonát.
Szenved a föld a szárazság miatt,
öntözni kellene, de ez sok helyen
vállalhatatlan pluszkiadást jelent.

BERENYI ZOLTÁN
középiskolás, Nagymágocs:
- Mindenképpen áremelkedés
lesz, s ez nem meglepő. Olyanról
még nem hallottam, hogy valaminek csökkent volna az ára egy
kárt okozó természeti jelenség
miatt, így lesz ez az aszállyal
kapcsolatban is. Kevés lesz a termés, ezért drágábban adnak
mindent.

ALLERGIA
Kelemen László megdöbbenve
tapasztalta, hogy az ANTSZ Közép fasori oldalán lévő udvarában álló fa ontja a szöszt!? Ilyen
a példamutatás? A leleteket csak
úgy lehet az épületbe bevinni,

PANNON
Az

GSM

|

élvonal..

hogy az ember nagy levegőt vesz
és befogja az orrát, a szemét és a
száját, így nem lehet szabadtéri
színpadot vagy kerthelyiséget
üzemeltetni, nem lehet Szeged
utcáin légzőmaszk nélkül végigsétálni, ha az ember nem akar
fulladozni és prüszkölni!
ALSÓ KIKÖTŐ SOR
K. L. szerint az Alsó kikötő sor
elején rendszeresen parkol egy
teherkocsi, a fák ágait is tönkretette. Inkább a telephelyén kellene lennie éjszakánként.
ÓRA
A Novotelnél lévő óra pontatlansága zavarja Cs. T. olvasónkat.
Véleménye szerint jobb volna, ha
azt annak tulajdonosa inkább leszereltetné.

POSTABONTAS

Jelentés a Szegedi Nemzeti Színház ügyeiről
Megállapítások a Szegedi Nemzeti Színháznál végzett revizori, könyvvizsgálói és
ügyvédi jelentésekből (2003. május)
1. Az Újszegedi Szabadtéri Színpad bérbeadása
Az Újszegedi Szabadtéri Színpadot 2002.
április 2-án adta bérbe a színház egy kft -nek
tíz évre. A bérbe vevő vállalta, hogy a büfét 8
millió forint + áfa költségen felújítja, amit a
bérbe adó színház a bérleti díjba beszámít. A
bérleti díj összege a szerződés teljes időtartamára szintén 8 M Ft + áfa, így a bérbeadás
nem eredményez a színház számára bevételt.
Szabálytalanságok a tranzakcióval kapcsolatban:
A közgyűlés bizottságai a bérleti díjat nem
8, hanem 10 M Ft + áfa összegben határozták meg. A bérleti díj minden indok nélküli
csökkentése az igazgató részéről hűtlen kezelést látszik megvalósítani. A színház a
bérleti díjról számlát nem állított ki, áfát
nem vallott be, ami sérti a számviteli és az
általános forgalmi adóról szóló törvényt.
Nincs nyoma annak, hogy a beruházási
számla ellenőrzését elvégezték volna, így a
színház költségvetésében kimutatott, az újszegedi színpad felújítására felhasznált 32,7
M Ft-ot meg kell növelni a bérleti díj fejében
beruházott 8 M Ft-tal. A beruházással a
színház egy magántársaságot jutatott anyagi előnyökhöz.
2. A szegedi Dóm tér bérbeadása a szabadtéri játékok idejére
A Dóm teret a játékok idejére kereskedelmi
és vendéglátó tevékenységre 2000. június
30-án adta bérbe a színház egy kft.-nek 10
évre, azzal a kikötéssel, hogy a színház vállalta az önkormányzat jóváhagyásának beszerzését. A bérleti díjat 1 millió 500 ezer Ft +
áfa értékben határozták meg. 2000. június
28-án a színház egy másik megállapodást is
kötött 10 évre ugyanezzel a kft.-vel, amely
szerint a kft. a játékok részére támogatókat
keres. A kft. az általa szerzett, de közvetlenül
a színházzal szerződő támogatók által befizetett összegből 50 százalékos jutalékban részesül tevékenysége díjazásaként.
Szabálytalanságok a tranzakcióval kapcsolatban:
Az önkormányzattól a színház nem kért jóváhagyást a szerződés megkötéséhez. Az
igazgató megszegte az önkormányzat vagyo-

lentős részéről hiányzik a számla kiállítójának aláírása, ami sérti a számviteli szabályokat. Új megbízási szerződést kötöttek olyan
darabokra is, amelyek nem minősültek felújításnak, így külön díjazás nélkül lett volna
köteles Korognai Károly ellátni. Díszlettervezői megbízási szerződés teljesítése nem igazolható dokumentumokkal (alaprajz, színes
vázlat, részletes műszaki leírás, költségvetés). Az igazgató a díjazást tényleges teljesítés és ellenszolgáltatás nélkül vette fel, így
csalás bűncselekménye látszik elkövetettnek
Korognai Károly által.
4. Vállalkozói szerződések
A színház a vele közalkalmazotti munkaviszonyban állók nagyobb számával megbízási
szerződést is kötött. Az engedélyezett közalkalmazotti létszám jelenleg 252,50 fő. A
közalkalmazotti szerződéssel foglalkoztatottak közül 27 fő rendelkezik 12 hónapra szóló
vállalkozói keretszerződéssel is. A szolgálatszámok vizsgálata arra enged következtetni,
hogy a színház zenekara és énekkara nincs
kihasználva.
Szabálytalanságok a szerződésekkel kapcsolatban:
Az ellenőrzött vállalkozási szerződések
konkrét, meghatározott feladatokat, fellépésszámokat nem tartalmaztak. A járandóságokhoz rendelt szerződésben foglalt elvárások és a tényleges teljesítések több esetben
ellentmondásosak. Megállapítható, hogy a
havi rendszerességgel kapott juttatásokra vonatkozóan nem alakult következetes és egységes elvárás az intézmény vezetése részéről.
Az intézmény eljárása mindennek, csak észszerű és főként takarékos gazdálkodást megvalósító magatartásnak nem minősülnek, s
legalábbis a hanyag kezelés megvalósultságát
vetik fel.
5. Az intézmény a produkciós feladatok
ellátására sajátos helyzetet alakított ki. A
kellék, díszlet és világosítói tárvezetői feladatokat ellátó közalkalmazottakkal az intézmény további jogviszonyban vállalkozói szerződést kötött. A vállalkozói szerződésben a
megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
produkciós feladatot az általa foglalkoztatott
személyekkel látja el. (Pl.: a világosító tárvezető 8 főt foglalkoztat, a közalkalmazottként
kelléktárvezető egyidejűleg mint vállalkozó a
szerződésben foglalt fenti hivatkozás szerint
saját magát köteles ellenőrizni).

n a feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
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közgyűlési rendeletet. A bérleti díj és a bérleti
szerződés alapján a kft.-tői igénybe vett vendéglátói szolgáltatás elszámolásában hiányosságok mutatkoztak.
3. Korognai Károly megbízási és vállalkozói
szerződései
A színház és egy bt. között megbízási és
vállalkozási szerződések jöttek létre, amelyekben meghatározásra került, hogy a megbízott bt. nevében Korognai Károly teljesít. A
főrendezői megbízási szerződésen kívül a különböző produkciókhoz kapcsolódóan a színház a bt.-vel 25 szerződést kötött. 1999.
március l-jétől 2003. január 31-éig a főrendezői megbízási díjak összege 7 millió 145
ezer Ft, míg a produkcióhoz kötött megbízási
és vállalkozói díj összege 11 millió 565 ezer
Ft volt (összesen 18 millió 710 ezer Ft).
Szabálytalanságok a szerződésekkel kapcsolatban:
A bt. által 2001-ben kiállított számlák, je-

alatti ingatlan kezelői jogát a közgyűlés az
intézménytől visszavonta. A nevezett 32 ezer
471 négyzetméteres területi ingatlan továbbra is a díszletek, a jelmezek raktározására, illetve a produkciós tevékenységhez kapcsolódó műhelyek elhelyezésére szolgál.
7. A Huszár u. 1. szám alatti bérelt ingatlant 2000. év július 1. napjától bérli az intézmény egy kft.-töl. A szerződésben foglaltak
szerint 2002. év január 1. napjától kezdődően 5 évre 2007. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra veszi igénybe az intézmény a bérleményt. Az intézmény 2002. évben a szerződésben foglaltak szerint 21 millió 612 ezer Ft bérleti díjat fizetett ki.
Szabálytalanságok a szerződéssel kapcsolatban:
A 2002. január l-jével megkötött bérleti
szerződést 2002. május 30-án írták alá a
szerződő felek, a gazdasági igazgató ellenjegyzésének dátuma 2002. július 24., ami

kötelezettségvállalási szabálytalanság. A
helyszíni bejárás során a jelenlévők megállapították, hogy a bérlemény jelenlegi állapotában díszletek tárolására nem alkalmas, és a
szerződésben foglalt bérleti díj jelentősen
megterheli az intézmény költségvetését, vagyis a szerződés megint csak egy magáncégnek előnyös.
8. A 2002. április Il-én felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a Huszár
utcai bérlemény egyik csarnokában a 2002.
évi szabadtéri játékokhoz kapcsolódó nagy
mennyiségű Sztár magazin kiadványt találtak a helyszínt megtekintők. A bemutatott
számlák alapján 8000 példány elkészítésére
3 millió 580 ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Ezzel szemben a 265 ezer 200 Ft értékesítésből származó tényleges bevétel került
elszámolásra. Az intézmény vezetése a marketing-ügyvezető elmondása alapján a terjesztési szerződést nem írta alá, így megközelítően 6780 példány nem került értékesítésre.
Szabálytalanságok a kiadvánnyal kapcsolatban:
A kiadványok értékesítésével kapcsolatosan mind a marketing-ügyvezetőt, mind az
intézmény vezetőjét és a gazdasági igazgatót
felelősség terheli. Az alkalmazott hoszteszek
„zsebből történő" fizetésével az intézmény a
személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó törvényben foglaltakkal szemben járt
el. A kiadványokkal kapcsolatos eljárás a
hűtlen kezelés fogalmát kimeríti.
9. Főkönyvi nyilvántartások
A főkönyvi kivonatok nem tartalmazzák a
saját készítésű, más vállalkozókkal készíttetett, illetve vásárolt díszleteket, amelyek
az intézmény vagyonát képezik. Az értékesített díszlet beszerzési, bekerülési értékére
vonatkozó nyilvántartás nem állt rendelkezésre, így az értékesítési ár meghatározása
nem volt dokumentumokkal alátámasztva.
Az intézmény nem rendelkezik olyan nyilvántartással, amely alapján a mindenkori
teljes kötelezettségvállalás összege kimutatható lenne.
10. Az intézmény fizetőképességének
romlásához |a vizsgálati jegyzőkönyv más
pontjaiban már említett okokon túlmenően,
illetve azt megerősítve) az alábbi tényezők járultak hozzá:
- előnytelen szerződések és kötelezettségvállalások;

részletes elő- és

utókalkuláció

hiánya; az SZMSZ-ben rögzített produkciós
költségek betartatásának, a tényleges ráfordítások figyelemmel kísérésének elmulasztása,
illetve ezzel kapcsolatos hiányosságok; a kötelezettségvállalások nyilvántartása nem teljes körű (a főkönyvi könyveléssel nem koherens) és nem naprakész; nem készül(t) előirányzat-felhasználási terv.
Összegezve megállapítható, hogy az intézmény gazdálkodása során folyamatosan és
több pontjában megsértette az államháztartási törvényben a költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat.
•

A fenti dokumentumot tegnap juttatta el
szerkesztőségünkbe Szeged Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala. A színházról szóló ezen jelentést június 20-án tárgyalja a város közgyűlése. A szövegben szereplő konkrét cégeket lapunk egyelőre nem kívánta
megnevezni.

Mára

kérdeztük:

Drágaságot okoz-e
az aszály?
Kővetkező

kérdésünk:

Szenved-e
a kánikulától?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) ! Az SMS számlázén normál tarfa sze/vnl lörtén*

06-30/30-30-921
Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BARNA ORSOLYA

VÁSÁRHELY
TÓTH RICHÁRD

Június 10., 16 óra 55 perc, 2600 g Sz.:
Tóth Andrea és Barna Zsolt (Gyálarét).

Június 9., 14 óra 25 perc, 3270 g. Sz.: Dudás Renáta és Tóth István (Hódmezővásárhely).

EGRI RICHÁRD
Június 10., 21 óra 12 perc, 2760 g Sz.: Hegyes Dóra és Egri Zoltán (Szeged).

BERTHA BENCE
Június 10., 21 óra 20 perc, 3720 g. Sz.: Pintér Mónika és Bertha István (Mórahalom).

ZSADÁNYIJVLARTIN
Június 10., 9 óra 30 perc, 3500 g. Sz.: Pálfi
Erika és Zsadányi Csaba (Hódmezővásárhely).

SZENTES

CSÁNYI LEVENTE

Június 11., 5 óra 40 perc, 2690 g. Sz.: JVIÉSZÁROS MIHÁLY
Június 10., 10 óra 20 perc, 3470 g. Sz.: KáCsontos Rózsa és Csányl Norbert (Sándordár Emília és Mészáros Mihály (Szenfalva).
tes).

MAKÓ
BADICS ANNA SÁRA

_ _

Június 10., 4 óra 45 perc, 3600 g, Sz.; Szikszai Zsuzsanna és Badics István (Kiszombor).

BÁRÁNYI DORINA MOLLI
Június 11., 8 óra 35 perc, 3300 g. Sz.: Fekete Csilla és Bárányi Imre (Makó).

TÓTH-GYÖRGY DORKA
Június 10., 11 óra 24 perc, 2650 g Sz.:
Konkoly Judit és Tóth-György Nándor
(Csongrád).

KISS CSANÁD
Június 10., 23 óra 55 perc, 3680 g. Sz.: Lakatos Szilvia és Kiss Tamás (Szentes).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBÉSZETI

szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

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

pokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig.

7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.

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

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

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

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

•
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TELEVIZIOMUSOR
MTV
1 0 . 1 0 Valahol Európa Zenés kabaré (ism.) 1 0 . 5 0 lelenyeró 1 1 . 1 0 Családban marad 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1 Híradó délben 1 3 . 0 5 Baywatch 1 3 . 5 5
Efflütt 1 4 . 5 0 Szószóló 1 5 . 1 5 A karmesterpálca lovagja Solb György (ism.; 1 5 . 4 5 felenyerő 1 6 . 0 5 Élesben
(ism.) 1 7 . 0 0 Az utolsó sztár Murát ükre emteteah* (ism.)
1 7 . 3 0 Híradó 1 7 . 4 5 Navigátor 1 8 . 0 5 Dallas

19.00
19.30
19.56
20.05
21.30
22.00
22.30
23.00
0.25

Prédi Játék
Híradó este
Sporthírek, idojaras-jefentes
A teve ügyvedje
Vízöntő Ezoterikus magazin
Csütörtök este Benne: Híradó
Heti menü Teriteken a kultúra
Hazug angyal Angol film [18]
Kárpáti krónika

1 0 . 0 0 Villa Acapulco 1 0 . 5 5 íeleshop 1 1 . 4 0 A daous 1 2 . 0 0 Vad angya: 1 2 . 5 0 ütolsó mohikán] 1 4 . 3 5
Kapcsoltam 1 5 . 1 0 Provídence. 112 1 6 . 1 0 Jó bará> 1 6 . 4 0 WapCMk 112 1 7 . 3 0 Betty. a csúnya lány
1 8 . 3 0 Ténvek 1 9 . 0 5 Aktív [12

19.45 Mr. Beán Angol vígjáték sorozat

9 . 0 5 Panoráma Benda Lászlóval 9 . 3 5 Fogadóóra Oktatási magazin 1 0 . 0 0 Záróra 1 1 . 0 5 A magyar iskola:
Kocsis Zoltán a magyar zongonsta hagyományokról Francia-magyar koprodukció 1 2 . 0 0 Déli harangszó 1 2 . 0 1
Angélica 1 2 . 4 5 Nem csak a 2 0 éveseké a világ Szenes
Iván irta 1 3 . 4 0 Piknik Baló Júlia műsora 1 4 . 0 5 Kárpáti krónika 1 4 . 1 5 A sínek munkásai Magyar dokumentumfilm 1 4 . 4 0 Chicago Hope Kórház 1 5 . 2 5 Napnyugta
1 8 . 0 0 leíesport Vízilabda EB női elődöntő. Közvetítés
Ljubljanából 1 9 . 4 0 Esü mese 2 0 . 0 5 Híradó e s t e 2 0 5 0
Ablak-esztétikus 2 1 . 0 5 Telesport Vízilabda EB
íérfinegyeddöntó Közvetítés Ljubtjanábó122.40 Túzzelvassal Lengyel történelmi filmsorozat 4 2 . 2 3 . 3 0 Záróra Éjszakai választék 0 . 3 5 Megveszem ezt a nőt 1 - 2 5
Ablak-esztétikus 1 . 5 0 Fogadóóra 2 . 1 5fefesportVízilabda EB női elődöntő 4 . 0 0 Telesport Vízilabda EB

6 . 3 0 Híradó (ism.) 7 . 0 0 Estelő (ism.i 8 . 0 0 Képújság
1 3 . 0 0 Zenevonal 1 5 . 0 0 Nyitott világ: templomok es haranglábak (h! 1 5 . 3 0 Vásárlási műsorablak (h: 1 6 . 0 0
Országos Színházi Találkozó - Pécs, ism. (h) 1 6 . 3 0 Cubix
(h) 1 7 . 0 0 Dokumentum Műhely: a halasi csipke
amenkábao (h) 1 7 . 3 0 Pécsi Országos Színházi Találkozó - helyszíni közvetítés íh, 1 8 . 0 0 Vásárlási músorabiak.'h 1 8 5 0 Leiektől lélekig 1 9 . 0 0 Híradó 1 9 5 0 Hírháló 2 0 . 0 0 Esteié 2 1 . 0 0 Egészség és környezet hírblokk

1 2 . 0 2 Déli krónika 12M
Ki nyer ma' 1 2 5 0 Törvénykönyv 1 3 . 0 5 Vendég a háznál 1 3 . 3 0 Tanúim észtek!
A római katolikus egyház féiórája 1 4 . 0 0 Krónika 1 4 . 1 5
Ünnepi könyvhét 2 0 0 3 . Budapest, Vörösmarty téri
nagyszínpad 1 5 . 0 5 Szóljon hozzá1 Mi és ők 1 6 . 0 0 Délutáni krónika 1 6 . 1 5 „Magyarországról jövök..." 1 7 . 0 5
Vállalkozásklinika 1 7 . 4 5 Kék bolygó 1 8 . 0 0 Esti krónika 1 9 . 0 5 Határok nélkül 1 9 . 3 0 Sportvilág 1 9 . 5 0 Jó
éjszakát gyerekek! Virágok beszélgetése. 120.04Aranyemberek. P Tóth Istvánná Szakács Zita móri református telkes: 2 0 . 3 5 Ünnepi könyvhét 2 0 0 3 Parti Nagy Lajos:
Grafitnesz 2 1 . 1 0 A XX. század titkai 2 2 . 0 0 Késő esti
krónika 2 2 . 3 0 Iskolapélda - iskolaügyekről csak felnőtteknek 2 3 . 0 0 Hírek. Időjárás. Kenó 2 3 . 0 4 Önarckép hangokkal. Klenyán Csaba klannétmúvész 0 . 1 0 Himnusz

3 . 5 5 Rákóczi-induló 4 . 0 3 Fottóra 5 . 0 3 Kívánságregge 8 . 4 5 Sportreggel 9 . 0 0 Délelőtt 9 . 0 1 Hírpercek
9 . 1 6 Stúdióbeszélgetés 9 . 5 2 Apró-cseprő 1 0 . 1 0 A vélemény szabad.. 1 0 . 4 5 Zenesarok 1 1 . 0 5 Sporthírek
1 1 . 1 0 Gordiusz-plusz 1 1 . 1 5 Szép, szebb... A külső
harmóniáról 1 1 . 3 8 Zöld jelzés 1 1 . 4 5 Korkérdés 1 2 . 0 0
Jó ebédhez szól a nóta 1 3 . 0 0 Verkli 1 3 . 5 0 Vízállásjelentés 1 4 . 0 0 Rádiókabaré 1 5 . 0 0 Hírek. Körzeti időjárás. Sport 1 7 . 0 0 Csúcsforgalom 1 8 . 0 1 Kölyökrádio
1 8 . 3 0 Gordiusz-játék-tér 1 9 . 0 4 Sportpercek 1 9 . 1 5
„Szívemen a jel" Arckép hangokkal - Lerch István 2 0 . 0 0
A zene varazsa. A műsor vendége Somlyó György kiüti
műfordító 2 1 . 0 4 Mindentudás Egyeteme 2 2 . 0 0 Modem
idők 2 2 . 3 0 Drogérffla
Híroercek. Benne: Sporthíradó 2 3 . 1 5 Pécsi kulissza 0 . 0 0 Éjfél után...

23.00

M M Ó K

1 3 . 4 0 Játékzóna Játék 1 4 . 2 5 Receptklub 1 4 . 3 5 Ja
tékzóna 1 4 9 0 Disney-rajzfám Mickeyegér klubja 1 5 9 0
Csak egy szavadba kerül' 1 5 . 2 5 Nash Bndges 112!
1 6 . 1 5 Testpercek 1 6 . 2 5 Baiázs : 1 2 ! 1 7 2 0 Monka 112! 1 8 . 3 0 Híradó 1 9 . 0 5 Fókusz [ 1 2 :

19.30 Barátok közt
20.05 Galvölgyi - Június [12]
20.40 Kesz átverés!
2 1 5 0 Rejtelmes mélység Am. akciófilm
23.30 Stella Moziklub Mozimagazin [12]
0.05 Találkozások [12]
0.20 Híradó - Késő esti kiadás
0.30 Mtehael Hayes [12]
1.20 Sportklub
1.35 .hu Multimedia-magazin
2.05 Fókusz (ism.) [12]

Duna TV
8 . 4 0 Gong Kulturális hetilao950Szívtipró gimi 1 0 . 0 5
A losonci bon Qugote 1055MozrdéteSőtL Szeressétek Oda
Emíliát1 Magrar latékfilm 1 1 5 0 Híradó 1 2 . 1 0 Gazdakör
1 2 . 2 5 Figyelt 1 2 . 5 5 Jgrásváltás 1 3 . 2 5 Fény és
amyék 1 5 . 0 0 Léta es Sebes vara Magyarfilmetűd1 5 . 0 5
Katedra nélnii 1 6 . 1 5 Ingatlaninfc 1 6 . 3 0 Kaiendánum
1 7 . 4 5 Hej. hej helyes beszéd 1 17.50 Az én Európám
1 8 . 0 0 Hiraor 1 8 5 0 Euroszkóo 1 9 . 0 0 Mese 1 9 . 1 0
Szívtipró gim 1 9 . 5 5 Föltamaocitt a tenger Ma^ar film
2 1 . 4 5 Híradó 2 2 . 1 5 Mért" 2 2 . 4 6 Buntetóexpedicic
Magyar kisjátékfilm 2 3 . 1 5 Kiadatás Lengvel film 0 . 1 0
Összkép 0 . 2 5 Vers 0 . 3 0 Himnusz, musonsmertetes
0 . 3 5 Híradó, sport 1 - 0 0 Mese 1 . 1 5 Kaiendánum
2 . 3 5 Magyamóta-gále 3 . 3 0 Örkény Istvan-Radvány
Balázs: Rossz álom 3 . 4 0 Könnvúzene Könnyű zene"
4 . 4 0 Emlékképek-Régi híradók 4 . 5 5 Magyartdrténelmi
arcképcsarnok

7 . 3 0 Szegedi hírek (ism.) 7 . 4 5 Szemközt 8 . 0 0 Képmutatók (ism.) 1 8 . 5 5 Szegedi hírek 1 9 . 2 5 Mese
1 9 . 3 0 Körút 2 2 . 0 0 Szegedi hírek (Ism.)

VTV Makó
6 . 0 0 Hatlábú birodalom 2. Angol ismeretterjesztő sorozat 6 . 3 0 Templomok és harangláoan 7 . 0 0 A szerdai
adás ismétlése 8 . 0 0 Híradó (ism 8 . 1 5 A halasi csipke amenkában 8 . 3 0 Országos Színházi Találkozó - Pécs
(ism.) 9 . 0 0 Képújság 1 7 . 0 0 A halasi csipke amenkában
1 7 . 3 0 Pécsi Országos Színházi Fesztivál - helyszíni közvetítés 1 8 . 0 0 Vásárlási musorablak 1 9 8 0 Életutak: Tóth
Ferenc (ism.) 1 9 . 0 0 Híradó 1 9 . 1 5 CUDIX 1 9 . 3 0 Pécsi Országos Színházi Fesztivál - helyszíni közvetítés
2 0 . 0 0 Hallábú birodalom 2 0 9 0 Templomok és haranglábak 2 1 . 0 0 Fúrót: A kettós nyom 2 2 . 0 0 Egészség és
környezet hírblokk 2 2 . 3 0 Villanófényben a fotográfia
2 3 . 0 0 Képújság

Vásárhelyi TV

6 . 0 3 Muzsikáló reggel 8 . 0 6 Pódium. A Capella Savaria
játszik 9 . 0 6 Romantikus kamaramuzsika 9 . 4 5 Magyar
zeneszerzők 1 0 . 0 5 Rádiószínház. Köd 1 0 . 5 3 Igor herceg Részletek Borogyln operájából 1 1 - 4 0 A bogyiszlói zenekar 1 2 . 0 6 Fiatal Művészek Pódiuma 1 3 . 1 1 A Magyar Honvédség Egri Helyőrségének Zenekara játszik 1 3 . 4 3
Bemd Weikl operaáriákat énekei 1 4 . 0 5 Rádiószínház. A
Rózsa énekei 1 4 . 5 3 Madarak „éneke' 1 5 . 3 0 A hét muzsikusa. 1 6 . 0 5 Muzsikáló délután 1 8 . 0 5 Kora esti
nangtretseny 1 9 . 0 5 Kultúrhlstónák 1 9 . 3 5 Budapesti Tavaszi Fesztivál. A La Stagione Frankfurt hangversenye
2 0 . 4 8 Verselt elmondja Simon Balázs 2 1 . 0 3 A hangverseny folytatása 2 1 . 3 2 A régi zene kedvelőinek 2 2 . 0 5
Összkiadás 2 3 . 1 7 Bour-ges-l Nemzetközi Elektroakusztikus Zenei Verseny, 2 0 0 2 . Versenygyöztesek, 1 0 . 0 0
Hírek. 0 . 0 5 Nottumo

M R S Z B O B N STÚDIÓ
Alföldi Hírmondó 9 3 . 1 Mhz és a 66.29Mhz 5 . 5 5
2 2 . 3 0 - i f 6 . 0 0 Reggeli Krónika 6 . 3 0 Dél-Alfötdl Krónika 6 . 4 5 Reggeil párbeszéd 7 . 1 5 Lapszemle 8 . 0 0 Kapcsolás Kossuthra 15.00-18.00-ig Délutáni zenés magazin 1 8 . 3 0 2 2 . 3 0 ig nemzetiségi műsorok

M M t t
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 Markt
slágerlista 1 7 . 0 0 Kívánságműso-19.00 Szonda (Patkós Attilái 2 0 . 0 0 Közélet (Zoltán Csaba) 2 2 . 0 0 Éjsza-

ManwÉ

' .

JUWEMTUS R A O t O

1 5 . 0 0 Közvetftes (elvételről Hódmezővásárhely Megvei Jogú Város képviselő-testületének üléséről 0 . 0 0 Képújság

RADIOMUSOR

Adástel.: 4 4 2 2 4 4 e-mall: juventus@juventus.szeged.hu 6 . 0 0 Reggeli JuventusHegyesi Sándorral 1 0 . 0 0
Tiszttartó Titusz 1 4 . 0 0 Vass Marian 1 7 . 0 0 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon 0 6
3 0 3 0 3 0 2 4 4 és 4 4 2 2 4 4 2 0 . 0 0 Furo-express - Dénes Tamás 2 2 . 0 0 Inteam

4 . 2 5 Rákóczi-induló 4 . 3 4 Hatarok nélkül 5 . 0 0 krónika. Sport 5 . 0 0 Reggeli krónika 9 . 0 4 NaDközben Kö2ber
1 0 . 0 0 Délelőtti krónika 1 1 . 0 5 A Szabó család (ism.)
1 1 . 3 5 Ünnepi könyvhét 2 0 0 3 Esterházy Péten A szabadság nehéz mámora (esszék! 1 2 . 0 0 Déli harangszó

5 . 3 0 Jóreggelt1- félóránként hírekkel 7 . 1 5 Angol hírek
9 . 3 0 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: háziorvosok délelőttje. Vendég: ar Soiák Mariann, a hóamezóvásáthelvl názwvosok knllegális vezetője, őr Fehér Mihály szakföorvos 1 2 . 0 0 Hírösszefoglaló 1 3 . 0 0 tói Óránként hitek 1 4 . 3 0 Humomera 1 5 . 3 0 Angol híres 1 8 . 1 5 nül
extra 2 0 . 1 5 SMS kívánságműsor zenei válogatás
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Mozi

este 8 óra: A Nap könnyel.
Színes amerikai akcióthriller.

Este 7 óra: Schmidt
Színes amerikai film.

BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4 és este 8 óra: Ki nevel a
végén?
Színes amerikai film;
du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan.
Színes, m. b. francia film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed
9 óra: A csendes amerikai.
Színes amerikai film;
este fél 7 óra: Himalája.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra: Emil és a detektívek:
este negyed 7 óra: Cinema paradiso
- rendezői változat. Színes olasz film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Chicago.
Amerikai film;
este 9 óra: Moulin Rouge.
Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált):
11.30,
14.30, 17.30, 20.30 óra. Mátrix
(feliratos): 15.30, 18.30, 21.30
óra. X-men 2: 14.30, 17 óra. A
dzsungel könyve: 13 óra. Johnny
English: 14, 18 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt: 14, 18 óra. Ki nevel a
végén?.- 13.30. 15.45. 18. 20.15
óra. Tulipános fanfan: 13.15.
17.45, 20 óra. Veszett vad: 16.15,
20.15 óra. Chicago: 15.30 óra.
Tökös csaj: 18, 22.30 óra. Malacka
a hős: 14.30, 16.15 óra. New York
bandái: 19.30 óra. Egy
veszedelmes elme vallomásai:
20.15 óra. Több a sokknál: 18,
20.15 óra. A sötétség leple: 16, 20
óra.
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SZEGEO
A Somogyi-könyvtár Móra utcai
fiókkönyvtárában du. 4 órakor:
Horváth Dezső ujsagiroval találkozhatnak az Olvasók.
A Kazinczy Ferenc Könyvesboltban
(Jósika u. 24/A.) du. fél 5 órakor:
az ünnepi könyvhét alkalmából bemutatják Alföldi
Róbert Vendégségben: Alföldi című könyvét, ahol
találkozhatnak a szerzővel.
Közéleti Kávéház du. 6 órakor a
London Pubban (Dugonics tér 2.):
Nekünk sem 88! Az Anna Gyógyfürdő jövőjéről
beszélgetés. Vendég: Rónay Gábor projektmanager.
Beszélgetőtársak: Vass Imre és Zoltán Csaba a Rádió
88 műsorvezetői.
A Százszorszép Gyermekház
vakációs programokat indít:

ó

b

á

Somogyi-könyvtárban kiállítás nyílt
a bejárattal szembeni
kiállítóhelyen:
a 100 éve született George Orwell es a 150 eve
született Csontvári Kosztka Tivadar életéről és
munkásságáról, valamint a hónap könyve dmmei
Jókai Anna: A mérleg nyelve I kötetét ajaniják az
érdeklődók figyelmébe
a III. emeleten
a 150 éve született Berzeviczv Albert kulturpolitlkus.
esztéta, törtenetiró életet es munkásságát mutatja be
a kiállítás A kiállításon az eróekiodók válogatást
láthatnak műveiből és a róla szőlő irodalombé!
Megtekinthető június 28-áig, hétfőtől szerdáig es
penteken 19 óráig, csütörtökön 13-tól 19. szombaton
10-tól 16 óraig.
A Szegedi
Rendőrkapitányság
(Párizsi krt. 16-22.) földszinti
előcsarnokában
megnyílt Németh Béla festómúvesz alkotasaibéi
rendezett kamara kiállítás. Megteiuntnetó június 17éig az ügyfélfogadási idő alatt
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magvar művészek állandó kiállításával vána a
látogatókat. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.

A Gulácsy-terem (Kárász u. 15.)
állandó kiállítással, de. 10-tól 18 óráig várja az
érdeklődőket.
•Teesryie kezdő görkoris tábor. Táborvezető: Szűts
Jamas. Tel.: 06-30-9-550-187; Vackor-kuckó tábor
6-8 éves gyermekeknek. Táborvezető Sinkane Kocsis
írén. Kézműves gyermektábor ígyöngyözés,
gyóngyszövés, szövés, tutik- papírbatik készítésé
Táborvezető: Herédiné Szűcs Ildikó. A íogialkozaso
lumus 16-án kezdődnek.

Kiállítás
SZEGED

l

A Bartók Béla Művelődési Kozpontfian megnyílt
a XIII. Szegedi Rajzpeoagogus Tárlat: ugyanitt a B

keresünk.

A szegedi új zsinagóga
de. 10-tól 12-ig és 13-tól 17 óráig varja látogatóit

SZENTES
A Koszta József Múzeumban
(Szecnenyi liget 1.)
megnyílt
Keleti ereoetú nepek nagyaténa Szemesen es
környékén címmé: a kiállítás
A Péter-Pál Polgárhazoan tPetőfi u. 9.
megnyílt kézimunka vagy iparművészet című küllíiás.
Kocsis Juha (Kézimunka), Lontsák tlemer (fafaragó),
Anti Sándor trézmúvesi közös tarfata Megtekinthet;július 31-éig.
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HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ:

H I R ID E T N I ! 6 2 / 5 6 7 - 8 3 0

f

N á l u n k

-"»íJk

FELVONULÁS

Szeged utcáin és a Széchenyi téren június 15-én, vasárnap, 9 óra 30-tól

*

6 0 település, 3 2 0 0 résztvevői

I

Lovasbandériumok, fogatok, iúvószeneKarok, népi együttesek, élőképek!
A fesztivál Csongrád megye és Szeged közös rendezvénye.
Legyen Ö n is a vendégünkl • Az eseményről élő adásban számol be a Rádió 8 8

I I »fc,

v
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A f e s z t i v á l v é d n ö k e i : ar. Frank Józsel, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere

II. E U R O L A N D Nemzetközi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakkiállítás

m

Mars téri expó, Szeged • Június 12-15., csütörtöktől vasárnapig

W

június 12., csütörtök

-

»

€

június 13., péntek

Vadászati kiállítás, vadászok fózőversenye • Vadászkutya-bemutató

június 14., szombat

„Látvány" disznóvágás, borbemutató - a Szent Vince Borrend közreműködésével, kutyaszépségverseny
Kísérőrendezvények naponta, figyelje az Euroland részletes hirdetéseit és a megye honlapját: www.csongrad-megye.hu

A

Csongrád megye kistérségeinek turisztikai kiállítása • Turizmus- és vidékfejlesztési konferencia

ÍNYENCEK NAPJA:

/

A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bánvai Béla hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető szeptemDer 30-áig az étterem
teljes nyitva tartási ideje alatt, reggel 6-tól 24 óráig.

SZENTES

PÜNKÖSDÖLO MEGYE FESZTIVÁL

V A D Á S Z O K NAPJA:

V

/ A b í jjjr
V A S Á K r IH l I
! £ M £ T

ILYE£ MÉG NEM VOLT!

RÉGIÓK NAPJA - T U R I Z M U S NAPJA:

I

FONYEREMENYE:

H A T É K O N \ rAN
KARNEVÁLI

története.

Közélet

Du. háromnegyed 6 óra: X-men 2.
Színes, m b. amerikai film:
e s f e 8 óra: Frida.
Színes amerikai film.

Du. fél 6 óra: Lakótársat
Színes francia film;

"

galérián megnyílt Antal András keramikusművész
Hegyek közül... című kiállítása. Megtekinthető
munkanapokon 10-tól 18 óráig.

SZEGVAR

SZEGED

Pénteken és szombaton autót és készpénzt nyerhet az ötöslottón!
Részletek a lottózókban.
/
P

-

• -r: /

m fcéaaé 1 miilliárd 85 millió Ft
mmmmammmmmmmmmmmmm

V

w

a j á n l ó

VÁSÁRHELY

RADtÖ 7 VÁSÁRHELY

KOSSUTH

11

M U S O R - H I R D E T E S »

M AtJJH]

a z

ö r ö m t e l i
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A
'
l Ü
m á r
t e r m e s z e t e s !
Gyűjtse a puzzle darabokat június 2.
és július 1. között!

A második darabot Június 12-től 22-ig
kaphatja mag,
a réazlatakat karaaaa a boltokban I
Fantasztikus utazásokat nyerhet
Mexikóba, Olaszországba,

12

•

1

Állást kínál

2

Autó

3

Bútor

4

Egészségügy

6

Egyéb

• BEDOLGOZÁSHOZ (reklámanyag-terjesztés, kérdőívek kitöltetése) keresünk
jelentkezőket. Álláskeresésben is segítünk. Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk. Workline Office Bt.
6726 Szeged. Alsó kikötő
sor 7/B. Tel.: 06-30-5137415. (23773359)

6

Építőanyag

7

Garázs

8

QépJérművtzetA-képzés

9

Hagyaték

1 0

A
i

• BELVÁROSI étterem
szakképzett felszolgálót keres
Fizetés
megegyezés
szerint. Érd.: 06-70-29652-86, Szeged (23773354)

Haszonállat
Haszonjármű
Irodaszer

• BELVÁROSI étterem
szakképzett szakácsot keres. Szegedi lakosok jelentkezését várjuk. 06-30382-67-58 (23773490)

Kieg. munkát kinál
Kisállat
Könyv
Közlemény

• BIZTONSÁGI szolgálat
szegedi
bevásárlóközpont
őrzésére vagyonőröket keres, kiemelt bérezéssel. 0630-552-63-28. (23773430)

Magánház
Mezőgazdasági gép
Növény
O k t a t á s t vállal

g
l i i

• BÚTORGYÁRTÓ Cég
asztalosokat és betanított
munkásokat keres 06-2039-29-205
(Szeged)
(23773356)

Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés

• ELADÓKAT keresek hlrlapárusltásra, azonnali kezdéssel Csongrádra, hosszú
távra. Szakirányú végzettség nem feltétel. Érd.: 0670-528-88-66. (23773348)

Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Termény, takarmány
Téglaépítésü lakás

• KŐMŰVEST os festőt felveszek azonnali kezdéssel.
Érd.:
06-30-255-62-42.
Szeged. (23773376)

Utazás
Üdülés
—

r p |

Üzlethelyiség

1

Állást kinál

• A SZEGED M J V Önkormányzat Kórháza Reumatológiai Tanszék osztály
három
műszakos
szakképzett ápolónőt keres felvételre. Jelentkezés: Reumatológiai Tanszék profeszszoránál (tel.: 62-484-184231-es mellék). (23773446)
• ALKALMAZOK kereskedelmi végzettséggel, eladói,
pénztárosi gyakorlattal, számltógép-kezelói
ismerettel
szorgalmas bolti eladót illatszer-kozmetikai cikk üzletbe "Szorgalmas munkavégzés 023773588" jeligére
a Sajtóházba. (23773588)
• AUSZTRIAI munkalehetőségek
mindenkinek!
Nyelvismeret nélkül is! 0620-318-84-05. (23672943)
• BALATONFÜREDI Terasz
Étterembe keresünk szakképzett hentest, felszolgálót
és konyhai kisegítőt azonnali munkakezdéssel a nyári
szezonra. Jelentkezés a 0630-573-57-41
telefonszámon. (23673245)
• BELVÁROSI v e n d é g l ő b e
szakképzett szakácsot "keresek.
06-30-299-91-61,
Szeged. (23773344)

• PULTOS lányokat keresünk szegedi
drinkbárba,
06-20-33-44-360. (23672853)

SZÜLETÉSNAPOT
DÓRIKÁNAK!

10 éve ragyogsz nekünk,
mim csillag az égen.
Azt kívánjuk, hogy e csillag fénye
mindörökké égjen! ^ JÉL^

Anya. apa.
Szilvia

nővéred:

és Balázs

ñ

V

^¡T

Algyőre,

PITI GERGŐ

MÁRKNAK,

a drága, egyetlen

H

^fejJK

imádon

unokánknak
1. születésnapja

alkalmából

jó egészséget és vidám,
boldog gyermekkort
Mama.
Tata.

kívánunk!

CV-—\
\ j L . J V

Keresztapa

Jjf) hk 1

ballagása alkalmából
gratulálunk!
Mama, Tata,
Danika, Bea, Imi.

FRISS ÉLŐ HAL

• BMW 320i kombi, metálzöld, 1988. szervokormány
nyal
elektromos
ablak,
napfénytető jó állapotban
eladó. Irányár: 640 E Ft.
Műszaki 2004. decemberig.
Érd.: 06-20-3210-420, 15
óra után. (23672647)

• RT. keres vidéki munkára
C O hegesztőket és lakatosokat.
Szállás
biztosítva.
06-20-460-1271,
06-20934-88-45 (23673208)

• SKODA F a b i a 1,4-es,
MPI, 2001-es,
magyarországi, szervizkönyv, sérülésmentes, hitelre is eladó.
Kistelek 62-258-280, 0620-9721-846. (23773433)

• RÖSZKÉRE és Tompára
államilag elismert nyelvvizsgával és valutapénztárosi
bizonyítvánnyal
rendelkező
munkatársakat
keresünk.
Érd.: 62-573-375. (23673310)

• TOYOTA Hiace 97-es, 6
személyes teherautó eladó.
20-9389-619,
Szentes,
(23773388)

• TEHERGÉPJÁRMŰ alkatrész
nagyker.
forgalmazással foglalkozó cég keres
kereskedelmi kirendeltségvezetőt, kiemelt bérezéssel.
Feltétel: e területen szerzett
szakmai tapasztalat, erkölcsi
bizonyítvány. Várjuk fényképes szakmai önéletrajzát
a Illu@westel900.net címre.
(23673282)
• TERMELŐ vállalkozás
felsőfokú gépész végzettségű
munkatársat
keres.
Pályázatokat részletes "Önéletrajz 023672504" jeligére
a Sajtóházba. (23672504)
• V Í Z V E Z E T É K S Z E R ELŐ
végzettséggel 2 fő munkatársat keres
kivitelezőszolgáltató cég maximum
45 éves
korig.
Feltétel,
legalább "B" kat. jogosítvány,
erkölcsi
bizonyítvány, nagy munkabírás.
Változatos munkalehetőség,
fizetés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet az eddigi
munkahelyek
megjelölésével, lehetőleg fényképes,
rövid önélatrajzzal a Sajtóházba
lehet
az alábbi
jeligére: "100 ezer Ft nettó
23773515". (23773515)
• É P Ü L E T - és b ú t o r a s z talost keresek jó kereseti
lehetőséggel.
06-30-9286-923, Szeged. (23773328)
KOLTSEGTERITESES
Alapiokú számitógép-kezelóT
tanfolyamok a belvárosban
3 bntns gyakorlat orientált képzés
Aiany J a. 7.11/13.,
Tel.: 06-36-576-74-36. Enlnr City Bt.
Hódmezővásárhelyi autószalon
keres

CÉGVEZETŐI
„ Olyan legyen az életed,
mint egy friss virág, boldogság
kísérjen egy életen át."
Légy az, mi szeretnél lenni
s ne feledd, mi mindig nagyon
fogunk szeretni.

( ü z e n e t r ö g z í t ő

Családi rendezvényekre,
kerti partikra

értékesítés a FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton 8-14 óra között.

A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk, filézzük.
Érdeklődni lehel a 62-461-444-es
telefonszámon.

állás betöltésérc felsőfokú
végzettséggel, gyakorlattal
rendelkező munkavállalót.
Elvárások:
- műszaki - kereskedelmi gazdaságirányítási gyakorlat
- kreativitás, megbízhatóság
- leinformálhatóság
Fényképei is tartalmazó
Önéletrajzát 2 héten belül q
várjuk a vásárhelyi
b
szerkesztőségbe. Jelige: á

MAROSDCKfiJMPER

• WESTI kan k ö l y ö k k u t y a
kitűnő vérvonalú szülőktől
eladó.
06-30-239-1387,
Sándorfalva. (23672980)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (23570925)

Zöldkártya

Megrendelhető telefonon: ?

KFT.
ü/md.íb u. 51. TrL I2-54J-777
3

62/271-407 í

ÁrNyékoluNk

Bútor

5aV^

• A N T I K B Ú T O R O K ; RE
GISÉGEK; HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23570902)
• A N T I K bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(23571250)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25. 62-489-603.
(23570890)

iyhabútor
Stúdió
igényes

rendkívül

KEDVEZŐ ÁRON!
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470

4

Egészségügy

M CANDIDIASIS (gombafertőzés) kimutatása és terápiája rendelőben, Szegeden! 62-431-422. (23672576)

5

hűtöNk

BÚTORHÁZ
6

Építőanyag

• 15 ÉVES jó minőségű 25
köbméter oltott mész eladó
(70.000 Ft) Gyálarét, 62427-034, este 6 óra után.
(23773409)
• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
(23773383)

METALL;
3AKAY NÁNDOR u.29

'.:62/541-76Ö

Vásároljon n á l u n k

NÉMET, OLASZ
ÉS CSEH
KOM IIVIMTOROKAT

• METERES akác tűzifa
kapható 1100 Ft. 06-30477-4398,
Öttömös.
(23673276)

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (23671716)
• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás. földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged, (23571373)

Egyéb

ROTO

• HASZNÁLT 3 és 5 m'-es
konténereket keresünk megvételre,
snitt
szállítására.
Lehet sérült is. 30-9388404. (23470317)

TAVALYI ÁRON

78/140

53 700 Ft/db
A M Í G A KÉSZLET TART.

TURI KFT.
Tel./fax: 62/441-609.

3 62/541•770
2

Ny.: h.-p. 7-16-ig.

7

|
§

Garázs

• HET vezér utca v é g é n
garázs kiadó. Érd.: 06-2099-46-176 vagy este 62469-658-as telefonszámon.
(Szeged) (23673124)

A

m

• ÚJ ház eladó Szentesen.
Szocpol felvehető a padlás;
szobákra. Irányár: 11 M Ft.
06-30-409-0486 (23773386)

Haszonállat

• TYÚKVÁSÁR egyéves
barna tyúkok vására 340 Ft/
db áron. Szeged: 62-471977, Deszk; 30-33-85-727.
Makó: 62-215-525. (23773454)

11

12

Irodaszer

Közeleg a ballagás.'
- Inoicrom és Parker
golyóstollak - tollkészletek
fotóalbumok
- üdvözlőlapok, dísztasakok
BARÁT PAPÍR ÜZLETEIBŐL!
Expressz, Csongrádi sgt. 78.
- Tisza, Bartók tér 9.
Tarján, Budapesti krt. 37.
- Stefánia, Dózsa Gy. u. 5.
Nyitva: h.-p.: 8—17-ig

?
|
|

•AMT Mm KFT

1 3 Kieg. m u n k á t kínál
• MUNKATARSAKAT keresünk
hagymaszedéshez,
Deszken. Bér megállapodás
szerint, 62-271-556, este.
(23773362)

C A R

6724 Szeged,
Kossuth L sgt. 45.

19

Növény

• 25 lánc gyökér földjében
reális áron eladó. 06-30855-0920. (23673120)

Oktatást vállal
• OROSZ nyelvoktatási
vállalok. 30-260-2087, 62552-370 (Szeged) (23672718)

Panellakás

• CSÖRLŐ utcai 2 szoba
hallos I. emeleti panellakás
tótszintes házban eladó. 62464-348. (23773363)
• FŐ t é r i I . e m e l e t i 3
szobás felújított lakás eladó.
06-70- 284-58-43, 06-70255-09-91. (Makó). (23773400)

22

Pénz, értékpapír

• SZEMÉLYI kölcsön alkalmazottaknak,
nyugdíjasoknak 50.000 nettó jövedelemtől ingyenes ügyintézéssel, hitelbírálati, kezelési
díj nékül,
30-258-24-40,
70-380-1051. (23673018)

KROBUSZ

BERELHEiTtO

Építsük együtt a falakat!
Postabank R t
11998006-06289010-10000001

0?4KtCiÜ • • • • W • • WI24.1
6724 Szeged. Rigó u. 24/D
Júniusi kezdéssel

;

ajka
Gumiabroncsjavító,
kerékkiegyensúlyozó
tanfolyamot indítunk.
Támogatás, részletfizetés,
adókedvezmény!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Telefon: 426-567. 425-596
E-mail: lnf0@mtak3zegMl.tHi
Ákkradttációs szám: 0021

25

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONITOR , N Y O M T A T Ó J A V Í TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(23571474)

26

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRlTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV

23

Régiségek

62-485-774. (23571196)

• ANTIK
B Ú T O R O K , • AKAR nagyobb méretet?
A
nők is ezt akarják!
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
C E L Á N O K , ezüst vitrintár- PÉNISZNYÚJTÁS: műtét és
Diszkgyak, könyvek vétele, tel- gyógyszermentes!
jes hagyatékok felszámolása réten! Hívjon, 06-30-595azonnali
készpénzfizetés- 0166. (Szeged) (23673154)
sel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt, 59. • AKCIÓS új típusú REDŐKörút Antikvárium és Ré-N Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g giségkereskedés
62-315- függönyök, harmonikaajtók.
árnyékolástechnika.
322,
06-30-9558-979. Égető
06-62-489-603,
06-70(23570928)
3168-817. (23570975)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS.
Károlyi legmagasabb áron M D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S
Szeged és
vásárol antik bútorokat, le- garanciával,
het romos is. Festményeket, Csongrád megye. Tel.: 0 6
porcelánokat, órákat, tollne- 3 0 9 4 5 7 - 5 7 7 , 06-62-533műt,
teljes
hagyatékot. 999, SZÁSZ PÉTER (23571190)
Azonnali fizetés, vidékre is
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szerdíjtalan kiszállás!
06-62vizügyelete
folyamatosan!
216-324, 06-30-383-7116,
Hibabejelentés: 06-20-33Szeged. (23571248)
56-114, Szeged. (23470208)

A DÉMÁSz Rt. Szegedi Északi ÜzemeltetésTJ\ARAMSZUNET
v e z e t ő s é g e é r t e s i t i a lakosságot, hogy
^rssssar—
2003. június 16-tól június 25-ig 7.30-17-ig
és június 21-én 7.30-13-ig áramszünet lesz
az alábbi utcákban: Bognár u., Alkotmány u. 70. számtól a 125.
számig, a Forradalom u„ a Hídverő u. 64. számtól a 122. számig,
az Alma utca, a Tölgyfa u. 62. számtól a 92. számig, a Baktói u. 82.
számtól a 107. számig 2003. június 16-tól június 20-ig 7.30-17ig és június 21-én 7.30-13-ig áramszünet lesz az alábbi utcákban:
Agyagos u. 19. számtól a 43. számig, Makkosházi krt. 1. számtól a
19. számig, Trencsényl u. 1. számtól a 14. számig, Szakolczai utcában. Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.

2 0 Oktatást vállal

Ismét indulnak a BGF.
Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar kihelyezett
képzései, szeptembertől.

?

Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal

GARANCIÁVAL! SZEGED:

Közlemény

Kérje részletes

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

• MÁV Eur rakodólap 2000
db, Big-Bag zsák 500 d b
eladó
06-70/311-9538
(23671979)

Haszonjármű

M BÜFÉKOCSI jó állapotban
eladó. 20-969-17-03 (Szeged) (23673130)

í J j T a p p ^

-SZERELESI
ANYAGOK

21
10

10

• KISZOMBOR, Kör u 5 6
szám
alatti 2,5 szobás,
gázés vegyestüzelésű,
központi fűtéses, telefonos,
kőporos
oldaltház
nagy
kerttel eladó. Ár: 8 M Ft.
Érd.: 62-297-122. (23773476)
• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29.
62/310-614, 10-17 óráig
1 8 Mezőgazd. szolg.
(21341301)

POSZTGRADUÁLIS

Autó

..Megbízható 023773425".

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23671252)
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Szeged, Bécsi krt. 36.

M É R E T R E V Á G V A IS !

• HAGYATÉKOK,ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért. Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged (23570927)

M K I S Z O M B O R O N 90 m'es, kétszobás, gázfűtéses
családi ház eladó 4,2 millió
Ft-ért.
06-30-851-8966
(23673173)

TETŐTÉRI ABLAKOK

• TEJIPARI- és egyéb műanyag rekeszeket, ládákat
vásárolok selejtes és ép
formában. 06-70/311-9538
(23671981)

ÉLTI

e g Kft.

AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat
MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
- Számítógépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermek. 4
Szeged, Londoni krt. 10. §
Telefon: 62/426-433
3

6 7 7 2 D E S Z K . Alkotmány u. 4 3 .

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,
szállítása.

Telefon: 62-423-687. www.rentacar.szeged.hu

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

i s )

• A JAKAB CSABA Autósiskolában gyorsított tanfolyam indul június 12-én,
26-án. Szeged, Vitéz u. 1315. 62-422-335. (23470274)

cSi

PONTY: 670 Ft/kg
KÁRÁSZ: 310 Ft/kg

• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
intermobil, Szeged, Rákóczi
tér 62-541-410. (23571697)

• TAXITÁRSASÁG diszpé
cser hölgyet keres helyismerettel. Hétvégi műszak
is van! 06-20-9625-804.
(Szeged) (23773435)

• PULTOS hölgyet keresek
szegedi presszóba. 06-209470-004. (23673191)

• ÁTÍRATÁS, biztosításkötés, Szőreg COOP ABCnél 14-17.00-ig. (23672620)

, PVC ÉS \fos
C
i SOZDVEk

• NÉMET nyelvtudással
németországi munkára, kiemelt fizetéssel húsfeldolgozó szakmunkásokat (vezető beosztásba) azonnali
kiutazással felveszünk, Tel.:
06-1-275-40-65.
Budapest. (23672565)

DÉNES

Boldog

• PÉNZÜGYI rt. hitel-konstrukciójának értékesítésére,
meglévő ügyfeleinek, állományainak
ápolására, új
szerződések kötésére területi üzletkötőt keres. Feltétel:
középvégzettség,
vállalkozói, értékesítési tapasztalat.
Támogatás: 100.000 Ft/hó +
jutalék.
06-70-519-48-50.
(23773509)

• NAPFÉNY Hotel M o t e l
Camping
(Szeged, Dorozsmai út 4.) takarítónőt
keres
Érd.: 62-554-288,
személyesen 9-15 óráig.
(23773591)

• OLASZ, spanyol munkalehetőségek szak- és segédmunkában,
nyelvtudás
nélkül
is
20-396-7026,
Győr. (23672996)

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

• SZEGEDI bútorgyártó cég
keres 1 fő faipari szakmunkást lapszabász gyakorlatlal. valamint 2 fő betanított
munkást csomagoló munkakörbe. 62-541-350. (23773597)

• NÉMETORSZÁGI munkahelyre húsipari szakmunkásokat felveszünk 06-209288-498, Pécs. (23773549)

H I R D E T É S F E L V É T E L :
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Apróbörze

•MEZŐGAZDASÁGI
Idénymunkára kisebb brigád
jelentkezését várom 06-30289-30-83 (23773408)

Gratulálunk

Születési HUM>T

T E L E F O N O S

• SZEGED Tesco és Szeged Melro Áruházban lévő
fagylaltozó jellegű üzleteinkbe megbízható, fiatal lányokat
állandó
munkára
eladónak felveszünk. Fényképes önéletrajzokat a következő címre várjuk: 1506
Budapest. Pf.: 71. Budapest. (23673086)

• KÖNYVELŐIRODÁBA
önállóan
dolgozni
tudó
könyvelöt keresek azonnali
belépéssel
Érd.: 62-543375. (Szeged) (23773352)

Expressz/elveszett

N O N S T O P

H I R D E T É S «

tájékoztatónkat!

«90
Kh.
(OKÉV ny. sr.: 024)1904)2)

Telefon: 06-22/501-665

HÚSAKCIO!
BALLAGÁSRA
HÚSAJÁNLATAINK:
- marha lábszár
(kockázva)

-sertéscomb,
- karaj szeletelve,
- szögedi
csirketermékek.
Egy termékből
5 kg felett

5%

árengedmény!
Telefon: 62-425-065
Húsbolt Mars tér 1-3.
(fodrász mellett)

s

VÁRJUK KEDVES l
VÁSÁRLÓINKAT!1

esmm

SzAWEREIU

• ÁRUSZÁLLÍTÁS, költöztetés, belső pakolás garanciával 06-30-9436-256.
(23672322)

• HA TERASZÜVEGEZÉS
akkor S Z I L Á N K * ! Most
akciós beépítés! Kérjük hívja:
425-555,
30-935-6249
(23672881)

HÓRUKK-SPEED BT.

• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (23266993)

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számíthat
,„„ mindennap

• LAKSPED, KÖLTÖZTETÉS nehéz tárgyak szállítása. belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 06-60304-690. (Szeged) (23571833)

• ANGOL/NÉMET intenzív
nyelvtanfolyamok június 30tól. Pitman angol vizsgafelkészítés vizsgával. Bábel
Nyelvstúdió.
Uj
címünk:
Szeged, Szilágyi 2 62-437522.
Beiratkozás:
14-18
óráig. (23571429)
A Perfekt
indítja a

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ

Tel/fax: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

államháztartási szakosok
részére a

• LAKÁSFELÚJÍTÁSÁT
festéstől a csempéig törmelékszállítással, azonnali kezdéssel,
06-30-555-2998.
(Szeged) (23773489)

kötelező továbbképzést
évi 2x8 órában.
Jelentkezési lap telefonon,,
faxon igényelhető!
£

• 20 órás Excel tanfolyamok indulnak a belvárosban Ár: 7.800 Ft. 06-30576-74-30. (23672751)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
6 2 - 4 0 1 - 3 1 8 62-555-796,
06-30-271-9697. (23570802)

• ANGOL T Á R S A L G Á S I
TANFOLYAM amerikai fiatalokkal a Madách Általános
Iskolában, június 16-20-ig,
17.00-19.00-ig,
összesen
5x2 óra, csupán 2000 Ft.
Beiratkozás: június 16-án,
17.00-kor, 06-20-917-5560
Rozgonyi. (23773418)

• SZOFTVERSZERVIZ
SZEGED - Otthoni számítógépek szoftveres problémáinak helyszíni elhárítása.
www.netion.hu - Tel.: 62420-583. (23672013)

• INTENZÍV géplrótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged) (23673293)

perfekt
Csongrád Megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62-420-652, 481-060
Tanúsítási szám: 07-0041-02
A. sz.: 0036

gEHsgjH
• KUKORICA, árpa szállítva
eladó.
06-30-436-0693
(23672312)

MflMWM
• DUGONICS utcai, nem
utcafronti, 70 m'-es, társasházi lakás önálló kertrésszel
eladó 18 M Ft-ért. 06-20931-78-57
(Szeged)
(23773405)
• KŐSZEGEN sorház jellegű kétszintes lakás zöldövezetben,
garázzsal
19.900.000 Ft-os Irányáron
eladó. Érd.: 06-20-3395099-es
telefonszámon.
(23672105)
• SZEGEDEN 45 nm-es,
1,5 szobás, első emeleti
társasházi lakás, 10 nm
terasszal, belvároshoz közeli,
csendes
utcában,
2003.
júniusában
induló
építkezésen eladó. Érd.: 62315-255,
70-315-90-44.
(23773481)
Szeged, Csaba u. 22. szám
alatti társasházban
augusztusi beköltözéssel
2 db 90 nm-es
lakás eladó kulcsrakészen
180 E Ft/nm áron.
40-45 nm-es téglablokkos g
lakást beszámítunk.
S
06-30-993-9558.

Gyászközlemények

• Ü D Ü L J Ö N G y u l á n az
"Éva" Apartman
házban,
gyerekeknek
kedvezmény.
Üdülési csekket elfogadunk.
Érdeklődni telefonon: 66362-774 (h.-p.: 9-17 óráig)
06-20-548-1183 (17 óra
Után). (23673236)

A DÉLMAGYARORSZÁG

' támogatja!

2003. május hónapban
2132 db fizetett apróhirdetés volt

31

Üdülés

a napilapban.

• NYARALJON Balatonbogláron! 8-10 fó részére
családi ház kiadó. 85-352815, este. (23773579)

1
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DOBÓ GÉZÁNÉ
FAZEKAS PIROSKA
70 éves korában elhunyt. Temetése június 13-án, 10 órakor lesz
az Ásotthalmi temetőben. Gyászmise 9 órakor
Gyászoló család

iüff

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, após, rokon és ismerős,
TÖRÖK IMRE
életének 83. évében elhunyt. Temetése 2003. június 13-án, 14
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló felesége és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
CSÚRI FERENCNÉ
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
02.3672776
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
MARÓTI MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
02367278.3
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
JUHÁSZ LAJOST
utolsó útjára elkísérték.
023773343
Gyászoló család

•••••••••••••ÓÉ

Gyászoló család I

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
NAGY SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Szabadság
tér 52. szám alatti lakos életének 55. évében, hosszú, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése
június 13-án, 10.30 órakor lesz
a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

021773681

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
KIS PÁL ISTVÁN NÉ
TAKÁCS ELVIRA
IBOLYA

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
TÓTH MÁTÉNÉ
KEREKES JULIANNA,
Székkutas, Móricz Zs. u. 12. alatti lakos 79 éves korában, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése
június 13-án, 9 órakor lesz a
Székkutasi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvét; sógor, keresztapa
és rokon,
KOVÁCS JÓZSEF,
Hódmezővásárhely, Rárósi u. 88.
szám alatti lakos, súlyos betegség
után 79 éves korában elhunyt.
Temetése június 13-án, 14.30
órakor lesz a Vásárhelyi római
katolikus temetőben.
021773730
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyesen,
vagy gondolatban részt vettek
édesanyánk,
ÖZV RÁCZ
FERENCNÉ
temetésén. Köszönjük háziorvosának sok évig tartó munkáját, a sebészeti osztály orvosainak és nővéreinek, hogy enyhítették fájdalmát. Köszönet minden szál virágért és a szép búcsúbeszédért.
Gyászoló család

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
PUTNIK
RADOSZLÁVNÉ
temetésén megjelentek és fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
023773341
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk kö
szönetet mindazoknak, akik
drága kisfiunk,
DÁNI BÉLUSKA
temetésén megjelenésükkel,
virágaikkal, részvétnyilvánításukkal fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet Hódmezővásárhely
M. J. V Önkormányzatának,
dr. Lázár János polgármester
úrnak, országgyűlési képviselőnek önzetlen segítségnyújtásáért.
Gyászoló család n
n

MEGEMLEKEZES
„Amikor kigyulladnak az esti csillagok, Téged
várunk, tudjuk, hogy nem jössz, mégis jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni."
Fájó szívvel emlékezünk
§
BÚS FERENC
halálának 2. évfordulóján.
Szerető felesége, családjai
és öt unokája, Algyó

023072283

*

T n 023672648
I

=

l

I
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ügyfélszolgálatánál

kérhető.

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, drága édesapa, nagyapa,
testvér és rokon,
KISS ANTAL
(lakatosmester),
Makó, Török utcai lakos 63 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése június 13-án, pénteken, 9 órakor lesz a makói Belvárosi református
ótemetőben.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megállt a szív, megállt a kéz,
nincsen szó az ajkadon, szívünkben örökké élsz, mert szeretünk nagyon."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, testvér,
após, rokon és szomszéd,
ZANA FERENC,
Hódmezővásárhely, Kasza utca 17. szám alatti lakos 83. |
életévében váratlanul eltávozott közülünk. Temetése 2003.1
június 13-án, 13 órakor lesz a |
nazarénus temetőben.

1 023773484

O

11998006-06289010-10000001.

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
PÓCZA JÓZSEFNÉ
OLÁH ILONA
78 éves korában elhunyt. Szűk
családi körben vettünk végső búcsút Tőle.
0*773644
Gyászoló család

l

Befizetési csekk a Délmagyarország és a Déli Apró

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

•ii
•
E•
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Tappancs Állatvédő Alapítvány Postabank és Takarékpénztár Rt.

halálának 10. évfordulóján.
023673H6
Felesége, lánya és unokái
„A múltba visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú,
üres házunk, még most sem hisszük el, hogy
hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett fiunk, testvér, sógor és rokon,
VASS ROLAND
(szakács)
tragikusan, autóbalesetben, életének 27. évében elhunyt. Temetése június 13-án, 16 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben.
Gyászoló család

l

KÖSZÖNJÜK

SZABÓ JÁNOSRA

GYÁSZHÍR

l

I O forintokból az állatmenhely támogatására.

• SZENTES legforgalmasabb főútvonalán 200 m'-es
saroképületes,
üzlethelyiséges, 3,7 m belmagassággal, ipari árammal, ár
alatt eladó-kiadó. 63-400612,
06-30-572-8412
(23773415)

• ELVESZETT EXP 220
számú rendszámtábla Szegeden.
62-496-643.
(23773794)

I

folyt be az Önök apróhirdetéseiből összegyűlt

„A múltba visszanézve valami fáj. Valakit keresünk, aki nincsen már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük
el, hogy hiába várunk."
Fájó szívvel emlékezünk

SZEGED

f

13
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága Édesanyánk,
RÓZSA IMRÉNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
023672840
Gyászoló család
Köszönetet mondunk rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, a Közútkezelő és a Hódmodell munkatársainak, akik édesanyánk,
MÓNUSPÁLNÉ
PÁSZTOR ESZTER
búcsúztatásán részt vettek, virágukkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
023773506
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak és jó barátoknak,
akik drága szerettünk,
POSZTÓS SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
023673182 Vásárhely és Szatymaz

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV LAJÍTOS ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet
mondunk az Apátfalvi Gondozási Központ és az Acél Utcai Idősek Otthona dolgozóinak szeretetteljes gondozásukért.
„„„44,,
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
SZABÓ ANTAL,
Szentes, Rákóczi F. u. 139/a szám
alatti lakos méltósággal viselt
szenvedés után, 67 éves korában
elhunyt. Temetése június 16-án,
hétfőn, 11 órakor lesz az alsó református temetőben.
Gyászoló család,
023773558
Szentes

f

„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm
nem engedett, így búcsú
nélkül szívetekben tovább élhetek."
Megrendülten tudatom, hogy
CSÁK SÁNDOR,
Rákóczi u. 84/A alatti lakos 90
éves korában elhunyt. Temetése
június 16-án, 15 órakor lesz a
Szeder temetőben.
023773637 Gyászoló gondviselője

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ID. FURUCZ ISTVÁN,
Szentes, Török I. u. 16. sz. alatti lakos 81 éves korában elhunyt.
Temetése június 13-án, pénteken, 15 órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes
Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
LUDANYI MIHÁLY
nyugalmazott tanár
61 éves korában elhunyt. Temetése június 13-án, pénteken, 10
órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
Gyászoló család, Szentes
922773554

KÖSZÖNETNY
L
IVÁN
T
ÍÁS

„Váratlanul ért halálod, búcsú
nélkül mentél el, aludd szépen
örök álmod, soha nem felejtünk
el."
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazon rokonoknak,
testvéreknek, jó barátoknak, jó
szomszédoknak,, volt Ilona-parti
dolgozóknak, fia munkatársainak, akik a drága jó feleség, édesanya, nagymama,
RÓZSA FERENCNÉ
GERA MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szentes

„11171440

'

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus Józset, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged. Széksósi út 6 Tel.:
62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel
62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45 Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád. Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center
Kft, 6722 Szeged, llsza L krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház
u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged. Török u. 9/B. Tel: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel
62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyó, Kastélykert u. 16
Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7, Tet.:
62/246-605,62-248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.
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Megyei éremkollekció

Az SZVSE serdülő váltója országos bajnok lett

Papp Gabriella duplázott

VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegeden rendezték meg a III.
korcsoportos vízilabda-diákolimpia országos döntőjét. A viadalon
remekül szerepeltek a Csongrád
megyei iskolai csapatok: a fiúknál az SZTE JGYTF Gyakorló
Általános Iskola arany-, a lányoknál a szentesi Koszta József
Általános Iskola ezüst-, míg a

szintén szegedi Tisza-parti Általános Iskola bronzérmet szerzett.
A végeredmény; fiúk: 1. SZTE
JGYTF Gyakorló Ált. Isk. - Szeged (Balogh Ádám, Fabó Csongor, Garai Zoltán, Lengyel Gábor. Katona Dániel, Török Béla,
Török Viktor, Szabó Zsolt; felkészítők: Szabó Józsefné és Lengyel
Gábor), 2. Mészáros L. Ált. Isk.
(Cegléd), 3. Gárdonyi Géza Ált.
Isk. (Eger).
Lányok: 1. Szent-Györgyi Albert Alt. Isk. (Eger), 2. Koszta

József Ált. Isk. - Szentes (Kövér
Kiss Réka, Gémes Ivett, Gémes
Alexa, Pengő Nikolett, Polyák
Éva, Kurucz Anna, Beleon Zita,
Gundl Viktória, Kovácsi Melitta, Bélteki Blanka; testnevelő:
Oltyán Gyula), 3. Tisza-parti
Ált. Isk. - Szeged (Csizmadia
Georgina, Gálberki Boglárka,
Tiszai Rebeka, Kalocsa Nikolett, Sárközi Olimpia, Kiss Nóra, Gregus Brigitta, Sebők Zsófia, Huszta Blanka, Kuzsei Linda,- testnevelő: Porobic Gregus
Melinda).

A Bertók SC Szentes
a vidék legjobbja

A Szegedi VSE 800 méteres leányváltóját megszorítani sem tudták az ellenfelek.

ATLÉTIKA
MUNKATÁRSUNKTÓL

Budapesten rendezték meg a váltóbajnokságot, melyen a Szegedi
VSE fiataljai, Menyhárt Zoltán.
Kéri Ferenc és Szerencsiné Csamangő Jusztina edzők tanítványai nagyszerű eredményeket értek el. A serdülő lányoknál a
4x800 méteres leányváltó aranyérmet szerzett, a második helyezettet 150 méterrel verve.
Az országos egyéni diákolimpiai pályabajnokságnak Veszprém
adott otthont és a piros-kék sikerek - bár elsősorban iskoláik színeit képviselték a fiatalok - ott

sem maradtak el. Papp Gabriella
(testnevelő: dr. Molnár Miklósné) a váltóarany után 1500 méteren egyéniben is a legjobbnak bizonyult, Márton Anita (testnevelő: Herédi István, edzők: Eperjes
László, Kiss Gábor) pedig súlylökésben nem talált legyőzőre.
A Szegedi VSE eredménvei:
Serdülő korcsoport, 13 éves
lányok. 4x100 méter: 6. SZVSE
(Szlatárovics Orsolya, Széles Flóra, Tancsik Judit, Györki Andrea)
54.76 mp ; 4x600 méter: 5.
SZVSE (Széles Flóra, Tancsik Judit, Fodor Emese, Györki Andrea) 7:33.9 p. 13 éves fiúk, 4x600
méter: 4. SZVSE (Kreininger
Csaba, Sebők Péter, Gömöry
Gyula,
Tűhegyi
Boldizsár)
6:53.9 - aranyjelvényes szint.

Serdülő korcsoport, 14-15
éves lányok, 4x800 méter: 1.
SZVSE (Papp Gabriella, Ferentzi
Flóra, Tűhegyi Sára, Tallér
Szandra) 9:37.3 p; vágta váltó
(100, 200. 300, 400 m): 1.
SZVSE (Bezdán Andrea, Tűhegyi
Sára, Ferentzi Flóra, Papp Gabriella) 2:27.3.
Egyéni diákolimpiai pályabajnokság,
IV.
korcsoport
(1988/89-es korcsoport), 1500
méter, lányok: 1. Papp Gabriella
(Gedói Általános Iskola, Szeged)
4:43.72, 7. Ferentzi Flóra
4:57.84.; súlylökés, lányok: 1.
Márton Anita (Bálint Sándor Általános Iskola, Szeged) 12,35 m ;
300 m, lányok: 4. Tűhegyi Sára
43.19; távolugrás, lányok: 7. Tűhegyi 512 cm.

Férfi pólómeccs a tévében
MUNKATÁRSUNKTÓL

A korábbi tervektói eltérően a
férfi negyeddöntőt (Magyaror-

szág-Spanyolország)
szlovéniai vízilabda
nokságról az m2 a
18 órakor kezdődő

közvetíti a
Európa-bajcsütörtökön
műsorában.

A magyar nók elódöntőjét, az
oroszok
elleni
összecsapást
21.05-tól lehet majd megtekinteni, ugyancsak az m2-n.

A férfi vízilabda OB I/B-ben
nagyszerűen hajrázva, az utolsó
öt mérkőzését megnyerő Bertók
SC Szentes feljött a vidék legjobbja címet jelentő hatodik
helyre. A bajnokságot az Ybl
csapata nyerte. Az utolsó helyen
végzett azonban a Vákesz. A vásárhelyieket csak az töltheti el
reménnyel, hogy a zárófordulóban sikerült pontot szerezniük
a tizedik helyen végzett Nagykanizsa ellen, pedig előtte igencsak híján voltak a sikernek.
BERTÓK SC SZENTES-NAGYKANIZSA
8-6 (2-2, 2 - 2 , 2 - 1 , 2 - 1 )
OB l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda 100 néző. Vezette: Horváth, László.
Bertók SC: Orosz L . - Z E N T A I 1 , MELKHUN 5, Bertók Zs.,DR. BERTÓK G Y Í ,
Orosz R. 1, Szabó Roland. Csere: Törőcslk, Czlrok, Bíró, Ludányi, Tímár, Szabó
Róbert. Edző: Pásztor Antal.
Gól - emberelőnyből: 5/4, III. 2/1.
Négyméteresből: - , ill. 1/1.

A szentesiek - az enervált kezdést követően - a befejező másfél
negyedben zsinórban négy gólt
dobva, Melkhun vezérletével végül magabiztosan nyertek.
Pásztor Antal: - Szó szerint
rutingyőzelem volt.
BERTÓK SCSZENTES-TIPO
8-6 (2-1, 1-4, 1 - 1 , 4 - 0 )
0B l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda, 150 néző. Vezette.
Marnltz, Pettyánszki.
Bertók SC: OROSZ L. - Bíró, Melkhun 1,

dr. Bertók Gy. 1, Bertók Zs., PITI 4, Czirok. Csere: Szabó T. 1, Szabó Roland 1,
Szabó Róbert, Törőcsik, Tímár. Edző:
Pásztor Antal.
Gól - emberelőnyből: 10/3, ill. 6/1.

A rengeteg kihagyott helyzet miatt a 3. negyed után még 6-4-re a
vendégek vezették. A hajrában
viszont Piti eredményessége döntött: kétszer-kétszer talált be
előnyből és akcióból, így sikerült
a fordítás.
Pásztor Antal: - A meccs nehéz volt, a bajnoki búcsú meg
szép.
VAKESZ PÓLÓSUL!—NAGYKANIZSA
8 - 1 1 (1-3, 3 - 4 , 1 - 2 , 3 - 2 )
0B l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda, 50 néző. Vezette: Vajda, Horváth S.
Vakesz: Szabó K. - VÉKONY 3, Lőrincz,
Göbölyös, Mérai, Hegedűs 2, Rácz. Csere: Gallyas, Bugyi 2, Herczeg 1, Fehér,
Könyves. Edző: Szabó László.
Gól - emberelőnyből: 13/5, ill. 10/4.
Négyméteresből: ill. 2/2.

Az első negyed eredménye döntően hatott a folytatásra.
Szabó László: - Kicsivel jobb
helyzetkihasználással
pontot
szerezhettünk volna.
VAKESZ PÓLÓSULI—TIP0
11-11 (3-2,3-2,3-2,2-5)
0B l/B-s férfi vízilabda-mérkőzés. Szentes, ligeti uszoda, 100 néző. Vezette:
Pettyánszki, Marnitz.
Vakesz: Szabó K. - Vékony 1, Lőrincz 1,
HERCZEG 2, MÉRAI 2, Hegedűs 2, Könyves Csere: Bugyi 1, Göbölyös, Szabó J.

1, Gallyas 1. Megbízott edző: Bugyi Roland.

Gól - emberelőnyből: 9/4, ¡11.7/3.
Negyméteresből: 1/1, ill. - .

Az idény legjobb játékával a 3.
negyed vége előtt még 9-4-re vezetett a nyeretlen vásárhelyi csapat. Ekkor azonban Szabó K. kapust cserével végleg kiállították,
a helyére pedig mezőnyjátékos,
Göbölyös állt be. A fővárosiak
két másodperccel a vége előtt
egyenlítettek.
Bugyi Roland: - Ilyen közel
még nem álltunk a győzelemhez.
Tbvábbi eredmények: Ybl-KSI
8-8, MAFC-Egri Vízmű 7-4,
Neptun-Tipo 8-3, BékéscsabaEgri Vízmű 8-7, BékéscsabaPécs 7-8, Ifiválogatott-Tatabánya 13-4, Ybl-Bánki 12-9, Bánki-Neptun 7-8, Tatabánya-Ybl
2-11, Békéscsaba-Ifiválogatott
4-16.
A BAJNOKSAG ALLASA

1. Ybl
2.

26 22 3 1270 -134 47

3. Ifiválogatott
4. ISI
S. MAFC
(. Bortok SC
7. tatabánya
i. Bánki
!. Pécs
10. Nagykanizsa
11. Eger
12. Tipo
13. Békéscsaba
14. Vakesz

25 20
25 20
2317
2416
20 15
2514

4 1260 -149 44
- 5 283-14140
2 4 261-139 36
2 6 226-149 34
- 11 207-216 30
2 9 234-240 30
1 16 1(7-222 17
1 15 180 21815
3 10 173-232 15
4 15 167 239 14
3 10 162-227 13
2 20 170 2(910
3 22 170 -358 3
SZ. L.
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Szentesi
serlegarany
MUNKATÁRSUNKTÓL
SZENTESI TE-FC SZEGED 2-1 (1-0)
A labdarúgó Magyar Kupa Csongrád megyei döntője. Hódmezővásárhely, városi
stadion, 200 néző. Vezette: Fülöp.
Szentesi TE: Bíró - Márics, Erdei, Koncz,
Keller - Tóth Cs„ Kerepeczki (Nana),
Szarvas, Pálfi - Pálinkó (Mátyás), Török
(Kurucsai M.). Edző: Bozóki Zoltán.
FC Szeged: Halász - Gelbman, Mórocz,
Puskás - Kulacsik, Babos (Szamosszegi), Csűri, Bány, Krausz (Rácz) - Dóra,
Kurucsai (Fábián). Edző: Szalai istván.
Gólszerzők: Pálinkó (43.), Szarvas
(68.), ill. Bány (85.).
Kiállítva: Pálfi (68.), Szarvas (79.).

Az első félidőben az FC Szeged
játszott fölényben - egészen a
szentesi gólig. A 43. percben Török beadását Pálinkó fejelte Halász kapujába, l-O. Fordulás
után is a Kurca-partiak fociztak
eredményesebben, bár ebben az
időszakban már inkább a kontrákra koncentráltak. Ez a taktika
a 65. percben érett góllá, ekkor
Pálfi bal oldali beadását követően
Szarvas egy csel után lőtte a hálóba a labdát, 2-0. A szegedi szépítésre a 85. percig kellett várni pedig ekkorra már kilenc főre olvadt, törlesztés és szövegelés miatt a Szentes Bány 18 méteres
lövése landolt a bal alsó sarokban, 2-1. A Magyar Kupa megyei
„kis öccsét" Kormányos Gábor, a
Csongrád
Megyei
Labdarúgó-szövetség főtitkára nyújtotta
át a győztes együttesnek.
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Az árnyoldal: a Dunafen eladó, Siófokon megszűnt az élvonalbeli gárda

Magabiztos magyar siker
LABDARÚGÁS

REFLEKTOR
SOPRON: PINTÉR
A következő idényben Pintér Attila irányítja az NB l-es Sopron focicsapatának szakmai munkáját.
NŐI KISPÁLYÁS FUTBALL
A 3. és 4. forduló mérkőzéseivel
folytatódott a női kispályás labdarúgó-bajnokság. Eredmények:
Makó-Szentes 2 - 3 ( l - l ) , gólszerzők: Kelemen (2), ill. Siha
(3). Mórahalom-Szeged
2-0
(1-0), g.: Tanácsné, Papp G. Kistelek-AL-KO II. 4-2 (1-2), g.:
Becsei (3), Papp M., ill. Gazsi,
Milovanovics. Szentes-AL-KO
II. 1 - 3 (1-3), g.: Magyar, ill. Üveges, Farkas M., Milovanovics.
Mórahalom-Sándorfalva
0-2
(0-1), g.: Czibere, Márki. Az állás: 1. Szentes 9 pont 4 meccsből, 2. Sándorfalva 6/3, 3. Kistelek 4/2 (6-4), 4. Mórahalom 4/4
(4-6), 5. AL-KO II. 3/3, 6. Makó
2/3, 7. Szeged 1/3.

SAN M A R I N O ^
MAGYARORSZÁG

0-5 (0-2)
Labdarúgó Európa-bajnoki selejtező. San
Marino, Serravalle, Stadio Olimpico,
1410 néző. Vezette: Clark (skót).
San Marino: F. Gasperoni - Albani, Matteoni, Bacciocchi - Valentini, B. Gasperoni, Vannucci (Gennari), Marani, Zonzini
- De Luigi (Montagna), A. Selva. Szövetségi kapitány: Gianpaolo Mazza.
Magyarország: Végh - Bódog, Dragóner,
Szekeres (Fűzi Á.) - Böőr, Lisztes, Lipcsei (Lendvai), Dárdai (Zavadszky), Ló'w
- Szabics, Kenesei. Szövetségi kapitány: Gellei Imre.
Gólszerzők: Böőr (4.), Lisztes (21., 83.),
Kenesei (61.), Szabics (77.).

BIRKÓZÓARANYAK
A szlovákiai Bősön nemzetközi
szabadfogású
birkózóversenyt
Róth Antal csapata a keddi utánrendeztek a serdülő korcsoportú
pótlás Eb-selejtezőn megadta az
fiatalok számára, nyolc nemzet
alaphangot: Buzsáky és Bodor
részvételével. Szabó Czibolya
góljaival 2-1-re nyert San MariGábor (47 kg, Szegedi VSE) a mano U21-es együttese ellen. A hagyar válogatott tagjaként lépett
zaiaktól Renzi volt eredményes.
A magyar labdarúgó-válogatott Budapest után San Marinóban is győzelmet ünnepelhetett az Euró- szőnyegre és súlycsoportjában
A nagyok sem akartak lemarad- pa-bajnoki selejtezőn.
MTI-fotó: Illyés Tibor aranyérmet szerzett. Bacsa Ferenc szövetségi edző is elégedett
ni, a Gellei-gárda viharosan kezdett és Böőr már a 4. percben be- mód: korszerű, gyors támadás soSajnos, van árnyoldala is a ma- jában az Üllői úton történtek- volt a teljesítményével.
vette a San Marinó-i kaput, 0-1. rán Dárdai és Lisztes volt a labda gyar futballnak. Szeder József, az nek. A klub vezetői még nem
Nagykőrösön a gyermek és diák
Ettől cseppet sem illetődtek meg a útja, utóbbi Kenesei elé tálalt, aki FTC Rt. vezérigazgatója hétmil- döntöttek, hogy fellebbeznek-e a II. korcsoportú szabadfogású birtörpeállom labdarúgói, két jól si- nem hibázott, 0-3. A 76. percben lió forintot ajánlott fel - tegyük határozat ellen. S még van rossz kózók randevúztak, s ott voltak a
került lövéssel is veszélyeztettek,
11 -eshez jutott San Marino, de A. hozzá: jókora cinizmussal - hírünk: a Dunaferr SE úgy dön- Szegedi VSE fiataljai is. EredméBozóki Zoltán: - Gratulálok a akár egyenlíthettek is volna. De a Selva fölé pörgetett. Ezt egy minu- azoknak a „becsületes nyomra- tött, eladja az NB I/B-be kisett fo- nyeik, gyermek kcs, 22 kg: 2. Kifiúknak, sorozatban harmadszor háló ismét F. Gasperoni mögött tum múlva a szegedi származású vezetőknek", akik segítenek cicsapatot - vevő kerestetik. Az rály Bence, 29 kg: 1. Mátrai Péter;
rezdült meg, Lisztes a 21. percben Szabics büntette, aki harmadik megfejteni: mit tett a Magyar újvárosiak még reménykedhet- diák II. kcs, 40 kg: 4. Király Judit,
nyertük meg a megyei serleget!
Dr. Kovács Gábor, az FC Sze- szabadrúgásból növelte az előnyt, válogatott meccsén is betalált, Labdarúgó Liga, az MLSZ, a nek a folytatásban, siófoki kollé- 55 kg: 1. Vidács Dávid. Felkészítő
ged klubigazgatója: - Kicsit csa- 0-2. A két együttes között tudás- 0-4. A végeredményt Lisztes pa- mindenkori sportminiszterek, il- gáik már nem. Mivel a Balaton edzők: Savanya Ferenc, Kiss Kárletve a rendőri és a belügyi veze- FC-nek nem sikerült pénzt sze- oly és Benkő Gyula.
lódott vagyok, szerettük volna a különbség már az első 45 percben rádés találattal áhította be, 0-5.
kupa elhódításával feltenni idei is egyértelműen látszott. Az 57.
A csoport másik meccsén a tők azért, hogy rend legyen a ma- reznie, biztosra vehető, hogy
percben Dárdai megmozdulása svédek 3-0-ra nyertek a lengye- gyar pályákon. A Ferencváros megszűiiik a városban az élvo- PUSZTAMÉRGESI KIHÍVÁS
teljesítményünkre a koronát.
nem szeretne egyedüli bűnbakja nalbeli labdarúgás.
Jók: Bíró, Tóth Cs., Koncz, ill. gólt érdemelt volna. A 61. perc- lek ellen.
Pusztamérgesen ismét igent
ben már elmaradt a feltételes
lenni a bajnokság utolsó fordulóCsúri.
mondtak a kihívásra (Challenge
I.P.
Day), s a településen jelentős
sporteseményekre került sor.
KEK: az Orosháza visszalépett
Eredmények. Félmaratoni futóverseny, férfiak: 1. Farkas Géza
1:12.40,
2. Viczián
Péter
1:30.21, 3. Nagy Bence (mindhárom SZVSE) 1:31.08; nők: 1. JuMagyar Kupa, a döntőben:
Prónay Gyula, Sánta Imre, Bar- Tisza-Maros szög öt települése hász Krisztina 1:36.43, 2. SzeMUNKATÁRSUNKTÓL
Herz-FTC-Dunaferr
31-25
na József és Kiss Sándor ajánlot- vett részt. Gyorgyev Vojiszláv rencsi Ildikó (mindkettő SZVSE)
KÉZILABDA
ták fel. Az érdeklődők izgalmas, testnevelő tanár és segítői ismét 1:45.37, 3. Ördög Erika (amatör)
A női kézilabda Magyar Kupa fi- (18-12); a 3. helyért: Vác-Bp.
1:58.41; szeniorok: 1. Csala Erszínvonalas mérkőzéseket lát- remek munkát végeztek, közel
náléját, melynek Pápa adott ott- Spartacus 29-22 (17-13). A véghont, a Herz-FTC kezdte jobban, eredmény: 1. Herz-FTC, 2. Du- A közelmúltban Sándorfalva és hattak, a győzelmet - százszáza- kétszáz III. és IV. korcsoportos nő (Pusztamérges) 1:20.29, 2.
a 8. percben 6-2, a 13. percben naferr, 3. Vác, 4. Bp. Spartacus.
Deszk is színvonalas utánpót- lékos teljesítménnyel, s azt is ír- tanuló ismerkedett meg a sport- Molnár Mihály 1:38.50, 3. Barpedig már 10-4 állt az eredA női kupa után következzen a lás-kézilabdatornának
adott hatnánk, hogy a papírformának ág szépségeivel és játszott he- na István (utóbbi kettő SZVSE)
ményjelzőn. A tíz gólból hatot férfi serlegharc utóélete. Mint is- otthont. Előbbin a Kistelek, megfelelően - Kistelek szerezte lyenként izgalmas mérkőzése- 1:52.18. Falu legerősebb embere:
Faikas Ágnes szerzett. A bajnok mert, az Orosháza az MK-bronz- utóbbin pedig - különböző kor- meg.
ket. Az elsőségeken Deszk, Új- 1. Fődi Zsolt, 2. Zsólyomi Attila,
és kupavédő Dunaferr SE-n az zal jogot szerzett a KEK-indulás- csoportokban - Újszentiván
Végeredmény: 1. Kistelek 6, 2. szentiván (kettő) és Szőreg fiatla- 3. Krisztin Norbert; amazonja: 1.
időkérés sem segített, pedig Kiss ra, de nehéz anyagi helyzete mi- két, Szőreg és Deszk egy-egy Sándorfalva 4, 3. Makó 2, 4. jai osztoztak - bizonyítva, hogy a Fodor Tünde, 2. Kálmán NikoSzilárd vezetőedző keményebb att lemondta szereplést. A hiva- csapata diadalmaskodott.
Szentes 0 ponttal. Különdíjasok, sportág egyre több településen lett, 3. Zsólyomi Edit és Farkas
védekezésre és pontosabb táma- talos visszalépés után a szövetség
gólkirálynő: Mészáros Bettina válik népszerűvé. Erre a tornára Mónika. A focitornát a Pusztadásbefejezésre kérte tanítványa- felkérte a kupanegyedik NB I/B-s
(Kistelek), legtechnikásabb játé- is díjakat ajánlott fel a Pró- mérges nyerte meg.
MUNKATÁRSUNKTÓL
it. Állandósult a hat-hét gólos Csömört a „beugrásra". A telepükos: Kozserán Beáta (Makó), leg- nay-Sánta-Kiss-trió.
A Pusztamérgesi SE tájfutói sikülönbség, s ez megmaradt egé- lés önkormányzata (90%-ban tu- S á n d o r f a l v á n a Pallavicini általá- jobb kapus: Szél Éva (SándorfalV é g e r e d m é n y . III.
korcsoporkeresen szerepeltek a Kelebia térszen a szünetig, 18-12. A máso- lajdonos) jövő csütörtökön foglal- nos iskola Háry Ferenc testneve- va), legjobb játékos: Ambrus Éva tos fiúk: 1. Deszk 4, 2. Szőreg 2, ségében rendezett megyei középdik félidőben remek rajtot vett az kozik a témával.
lő vezetésével ötödik alkalom- (Sándorfalva), legfiatalabb játé- 3. Kübekháza 0 ponttal; lányok: távú bajnokságon Samu Liza
Újváros, s a 40. percre újra nyíltA férfiválogatott szövetségi ka- mal adott otthont a László Géza kos: Bárányi Tímea (Makó).
1. Újszentiván 4, 2. Deszk 2, 3. (N14) a 3., Farkas Ottó (F12) és
tá tette az MK-döntőt, 20-17. pitánya, Skaliczki László kijelölte serdülő korcsoportú leány kéziDeszken ötödször rendezte Szőreg 0 ponttal. IV. korcsoport, Szerencsiné Csamangó Jusztina
Fordítani nem bírt a remekül a pénteken Macedóniába, az labdatornának, melyen a házi- meg a polgármesteri hivatal, a fiúk: 1. Szőreg 5 (34-15), 2. (N21) pedig a 2. helyen végzett.
küzdő Dunaferr, így Pádár I. (be- Eb-selejtezőre utazó
keretet, gazdákon kívül Kistelek, Szentes Zoltánfy Zoltán Általános Isko- Deszk 5 (28-13), 3. Tiszasziget
fejezi pályafutását!, Siti E. (Dáni- amely megegyezik a párizsival, és Makó együttese vett részt. A la, a Deszki SC, valamint a Sze- 2, 4. Kübekháza 0 ponttal; lá- FUSS, AHOGY BÍRSZ
ába igazolt) és Löwy (Hypo) plusz Perez Carlos. Továbbra is él- rendezésben segítséget nyújtott a ged Városi Sportigazgatóság ké- nyok: 1. Újszentiván 7 (34-8), 2. A vakáció első hétvégéjén fergetearannyal búcsúzhatott, 31-25.
vezi tehát a szakember bizalmát a Szeged Városi Sportigazgatóság zilabda-szakcsoportja a diák ké- Szőreg 7 (30-10), 3. Deszk 4, 4. ges bulival várja a fiatalokat a
A harmadik helyet a Vác sze- szegedi trió: Laluska Balázs, fózsa kézilabda-szakcsoportja,- míg a zilabda-fesztivált, melyen a ha- Tiszasziget 2, 5. Kübekháza 0 Sportsziget, benne a „2. Bee Sulidíjakat, serlegeket László Géza, gyományoknak megfelelően a ponttal.
Máté és Mezei Richárd.
rezte meg, s indulhat a KEK-ben.
váltóval" június 15-én vasárnap ez utóbbit a Puskás Ferenc-stadionban rendezik. A háromfős csapatok osztálytársakból verbuválódnak és nekik kell teljesíteniük
az 1700 méteres távot. Bővebb
információ a 06-1/273-0939-es
Nyilas, aki még hozzátette: - telefonszámon, vagy a Bee suliinformációs
vonalán
Óriási lehetőség, hogy a korábbi váltó
ÍME A TIPPJÜK
K0SARLABDA
X
A. Bilbao (6.)—Oeportivo (3.)
2
bajnoknál, az A csoport legutób- (06-20/2020-919) kapható.
1
Betis (D.)-R. Santander (13.)
1
bi harmadik helyezettjénél bizoIX
C. Vigo (4J-R. Sociedad (L)
12
nyíthatok, s kipróbálhatom, REIGL ELSŐSÉGE
MUNKATÁRSUNKTÓL
Folytatta győzelmi sorozatát to- IX
Espanyot (15.)—Villareal (12.)
1
hogy mire vagyok még képes egy A Bp. Honvéd pályáján rendezA női labdarúgásban járatosak
tópárbajunkban Bokor Béla. A X2
Málaga (14.)—Sevilla (8.)
12
jól ismerhetik Timotity Milánt.
Most már száz százalékig biz- bajnoki dobogóért harcoló csa- tek veterán atlétikai versenyt,
nyugdíjas rendőr őrnagy sor- 1
Osasuna (17.)—Alavés (19.)
X2 Az Algyő NB Il-es csapatának
tos, hogy nem Szegeden folytat- patban.
melyen rajthoz állt a 85 esztenrendben negyedszer múlta felül X2
Recreativo (18.)—Mallorca (10.)
1 évek óta edzője. A játékosmúltja pályafutását Nydas István. A
Az Albacomp 1998 és 2000 kö- dős dr. Reigl Endre is, s a 3 kiloriválisát. Stricz Richárd, Berta IX
Valencia (5.)-Barcelona (7.)
12
jában nem talált olyan perióSole-Szedeáknál sorrendben há- zött egymás után háromszor vég- méteres gyaloglást megnyerte.
Róbert és Tóth Géza után 1
Valladolid (16.)—R. Vallecano (20.)
2 dust, amely említést érdemelt
rom évet lehúzó kosaras ugyan- zett az NB I A csoportjának élén.
ugyanis Prónay Gyula sem tudta X
volna. Az algyői lányok tréninAalesund (13J—Bodö/Glimt (4.)
X2
is egy héttel a szóbeli megegye- A 27 éves, két méter magas, hár- KÜBEKHÁZI FOCITORNA
megakadályozni Bokor sikerét. X2
gezését megelőző időszakban
Brann Bergen (12.)-Stabaek (2.)
12
zés után aláírta az Albacomp mas és négyes poszton bevethető Kübekházán első ízben rendeztek
A győzelemhez kilenc tipp elég 1
Sogndal (5.)—Odd Grenland ((.)
1 Bordányban három esztendeig
szerződését. így Kaposvárt és Nyilas új csapata a bajnokság nemzetközi kispályás focitornát.
volt, ráadásul a szoros párharc- 1
Szegedet követően a székesfe- elődöntőjében a Kaposvárral Az ifiknél a Majdan, a felnőttekViking (3,)-Lilleström (10.)
1 volt a sportkör elnöke. Az angol
ban - utolsó ellenfele nyolc talá- 2
hérvári csapatban találkozha- szemben csak a mindent eldön- nél a házigazda csapat nyert.
A. Madrid (11.)—R. Madrid (2.)
2 bajnokságban szereplő liverpoolatot ért el - a pluszmérkőzés
li gárda áll legközelebb a szívétunk majd nevével az A csopor- tő, ötödik meccsen maradt alul, Eredmények, ifik: 1. Majdan
eredményét szintén helyesen
tos bajnokságban.
összesítésben 3:2-vel. A Sole- (szerb-montenegrói), 2. KübekElőző heti tippelőink közül Bo- hez, Owenéknek, illetve az előtippelte meg, így döntetlen ese- kor Béla kilenc, míg Prónay Gyu- deinek szurkol már nagyon rég- Nem sokat gondolkodtam az Szedeák az alsóház (9-12. hely) háza, 3. Debabeche (román). Feltén is maradt volna a játékban.
óta.
la nyolc találatot ért el.
ajánlaton, és gyorsan aláírtam az legjobb együttese volt, és végül a nőttek: 1. Kübekháza, 2. Majdan
(a döntőben: 1-0), 3. Debabeche.
egyéves szerződést - nyilatkozta kilencedik helyen zárt.

Kupagyőztes az FTC

Utánpótlás-fesztiválok
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Lazacot visz
a családnak

Városnézés
Kísérőnk a tízemeletes tömbházra mutat, a ház
egyik erkélyére, ahol hatalmas, Barcelona-címeres törülközőt lebegtet a szél. Azt mondja, az a lakás volt az övé, de elvették tőle. és odaadták valakinek, amikor ö elhagyta ezt az országot. Hídja,
hogy kinek, ismeri is azt az embert, vagy legalábbis ismerte, amíg itt élt.
Eredetileg nem terveztük, hogy megnézzük ezt
a várost, de hamarabb engedték át a buszunkat a
határon, mint ahogy vártuk, és volt még egy óránk
a vonat indulásáig. Elindultunk, keresztül a parkon. aztán végig a sétálóutcán, ahol egymást érték a vendéglők, kávéházak, kocsmák teraszai;
vörös plüssfotelekben, vékony csővázas székeken
fiatal, magas férfiak ültek ás figyelték a járókelőket. A kísérőnk minden fontosabb épületről mondott néhány szót, úgy beszélt, mint egy képzett
idegenvezető. Amikor betértünk egy cukrászdába, elmondta azt is, ki volt Knjaz Milos, akiről az
ásványvizet elnevezték. Csak akkor komorodott
el, amikor ahhoz a házhoz értünk, ahol húsz
éven át dolgozott. A többiek előrementek, ő pedig
elmesélte nekem, hogy egy közeli kisvárosban
született, és messze, az ország másik végében katonáskodott. Ott sokáig egyetlen öröme az volt,
hogy neki nem jelentett gondot a nyelvtanulás.
Amikor leszerelt, először fc>rdítőként került a magyar nyelvű napilap szerkesztőségéhez, az állami
hírügynökség által küldött szövegeket fordította

(taítette

V Harald norvég király 8,2 kilogrammos lazacot fogott a pünkösdi hétvégén. A horogra akadt
fejedelmi példányt füstölik, és az
uralkodócsalád
hagyományos ! I
karácsonyi vacsoráján tálalják
majd fel. Mindamellett a karácsonyi halpecsenye méretben
messze elmarad a 66 éves király
egyéni horgászcsúcsától. Harald
Egyelőre mm változik időjárásunk, folytatódik az igen meleg idő. Csaknem zavartaugyanis egyszer már egy 16,5 kilan lesz a napsütés, legfeljebb kevés gomolylelhő jelenik meg, zápot nem várható.
lós óriáshalat is kiemelt a vízből.

napról napra, azután írt maga is. S végül, amikor
a polgárháború kitört, már a városi szerkesztőséget vezette, negyvenévesen.
Közben elsétáltunk a piac mellett, és ő megmutatta, hol vásároltak be reggelenként. Megmutatta az iskolát, ahová a kislánya és a fia járt, a parkot, ahol játszott velük, és a házat, ahol a lakásuk
volt: egészen közel az iskolához, és gyalog öt percre a város központjától, mégis csöndes helyen.
Közel van hozzá a parkban lévő jégkorongpálya
is, ahová a fia járt telente, edzésekre. Amikor kitört a háború, és ők áttelepültek Magyarországra,
sokáig nem járt haza. Végül, miután édesanyja
meghalt, édesapját is átvitte magához, Magyarországra, így ehhez a városhoz a halottak és fiatalsága emlékei kötik; de ez majdnem olyan erős kötelék, mint a családi. Aki egyszer-egyszer megfordul
itt, ás megjegyez magának valamit, egy házat, fát,
szökőkutat, ha visszatér, rácsodálkozhat az idő
múlására. Neki nem az fáj legjobban, hogy a lakását elvették tőle, hanem az, hogy amikor visszajön, minden változásban azt kell látnia, hogy egyre kevesebb nyoma, emléke marad az ő régi életének. Az, hogy ó itt volt itthon húsz évig, ebben a
varasban már nem jelent senkinek semmit.
Amikor utolértük a többieket, valaki azt mondta, szép, csöndes, meghitt ez a kisváros. Csak az
zavaró egy kicsit, hogy magyar feliratot szinte romos házakon lehet látni.

Játékos
sárkányok
FANÖ (MTI)

Immár a második nemzetközi
sárkányfesztivált tartják Fanö
északi-tengeri dán szigeten június 19-22-e között. A rendezvényen a legkülönfélébb konstrukciójú sárkányok emelkednek
magasba: képzelet szülötte óriási
állatok, végtelennek tűnő sárkányláncolatok, óriási méretű
zsákalakú légturbinák és a legkorszerűbb technikával ellátott,
számítógéppel irányítható, mesebeli sárkányok. A sárkányfesztivál részvevők és nézők számára
egyaránt ingyenes. Egyetlen célja
a játékosság - áll az AP jelentésében.

Lottószámok
SKANDINÁVLOTTÓ
A: 4 , 7 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 2 5 , 2 6
B: 1 , 7 , 1 7 , 1 8 , 2 9 , 3 0 . 3 3

A hattyú
csapásai
PLOCK (MTI)

- Látod, fiam, sokan vannak, szépen énekelnek és lezabálják a termést...

Bűnös pénzen vette!
Lehet, hogy rossz pénz nem vész
el, de rossz pénzen vész el egy 5,5
millió dolláros lottónyeremény
az Egyesült Államokban: a nyertest azzal vádolják, hogy kábítószer eladásából származó pénzből vette a szelvényt, ezért aztán
nem jár neki a nyeremény. A szerencsés vagy szerencsétlen lottózó egy 52 éves texasi férfi, Jose
Luis Betancourt. Ügye a brownsville-i szövetségi bíróság elé került.
Ügyvédei váltig állítják, hogy

Marad a hóség

OSLO (MTI)

BAKOS ANDRAS

BROWNSVILLE, HOUSTON (MTI)

CSÜTÖRTÖK. 2003. JÚNIUS 12.

védencük használt ruhák értékesítéséből tett szert a lottószelvény árára, az államügyészek
szerint viszont már két éve kábítószert, kokaint árult, mielótt a
lottót vette, így a szelvényt bűnös pénzből vásárolta. A férfit a
múlt héten már bűnösnek
mondták ki kábítószer-kereskedelemben, de még nem szabták
ki rá büntetését. Akár életfogytiglani is kaphat. Az 5,5 millió
dolláros lottónyereményét a szövetségi kormány kapja meg, nem
pedig Texas állam - jelentette a
Reuter.

Vízbe fulladt egy asszony, akit
hattyú támadott meg fürdőzés
közben kedden a lengyelországi
Plock városa egyik taván. Szemtanúk elmondása szerint a hatytyú hirtelen rárontott a fürdőző
asszonyra, aki pánikba esett és
elmerült. Esélye sem volt a menekülésre - idézett egy rendőrségi szóvivőt a PAP lengyel hírügynökség. A végzetes balesetet valószínűleg az okozta, hogy a
hölgy az előírásokat figyelmen
kívül hagyva a hattyúk gondosan
őrzött területére úszott.

Németh György karikatúrája

ISTEN ELTESSE!
VILLŐ

Villő a telet kiűző tavasztündér.
A néphagyomány szerint a hideg
téli napok elteltével kerül sor a
villőzésre, a természet megújulásának
köszöntésére.
Kodály
egyik népdalfeldolgozásának adta ezt a címet, és így honosodott
meg a keresztnevek között.
Egyéb névnap: Antónia, Cinnia,
Gujdó, János, Leó, Leon, Lionel,
Sebő. Antónia az Antal női alakja, jelentése herceg, fejedelem,
elöljáró. Mária Terézia leányának, Mária Antoinette francia
királynénak a tragikus sorsa ismert, tejét vették a francia forradalom alatt. Cinnia virágnévből
lett keresztnév, a virágot pedig J.
G. Zinn botanikusról nevezték
el.
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További kilátások
A markáns frontok még mindig elkei ülnek bennünket ezért a fölöttünk található
rendkívül meleg levegő hatáiozza meg időjárásunkat. Sok napsütés várható, legfeljebb a hét legvégén és a jövő hét ele jén lehet egy-egy frissítő zápor, zivatar

Péntek

Szombat

Vasárnap
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Max: 3»
Min: A3*

Max: 33

Max: 33
Mln:ir

Max: 30
Mtn:13°
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Változó

Változó

0

0

Hétfő

Vízállás:
A Tisza Szegednél 117 cm (hőfoka 26 C°), Csongrádnál - 1 0 5 cm,
Mindszentnél 11 cm. A Maros Makónál -57 cm. A Nap kel: 4.45,
nyugszik: 20.42, Hold kel: 17.15, nyugszik: 4.44

Derűlátó lottónyertes
TALLAHASSEE (MTI)

16 millió dollárt nyert egy 90
éves férfi a lottón Floridában, de
csak 120 éves korában kapja meg
az utolsó részletet. Az Egyesült
Államokban nem egyszerre fize-

tik ki a nagyösszegű nyereményeket. A 90 éves nyertes azt a
változatot választotta, mely szerint 30 éven át minden esztendőben 533 ezer 333 dollárt kap
vagy ó, vagy valamelyik leszármazottja - jelentette az AP.

Embert ölt a modell
TRAUNREUT (MTI)

Agyoncsapott egy repülőmodell
egy férfit Németországban. A két
és fél kilogrammos, távirányítású modellt egy heves széllökés
teljesen irányíthatatlanná tette,

és a gép rázuhant egy 61 éves férfira. A szerencsétlenül jártat súlyos koponyasérüléssel kórházba
vitték, ám életét már nem tudták
az orvosok megmenteni. Az eset
a bajorországi Traunreutban történt - jelentette a dpa.

A madár bizony nem repülőgép
VÍZSZINTES: 1. Egy dakota közmondás első része. 11. Rejtekéből hirtelen a
felszínre jut (víz. gáz. stb.). 12. Baranya megyei község. 13. Kén és hidrogén. 14. Összezárt kézfej. 16. Egér, németül (=MAUS). 17. Tetszésnyilvánítás. 19. Visszaidézés, emlékezés. 21.... de Francé; francia történelmi vidék. 22. Pazarol, fecsérel. 23. Hajpánt része! 25. Község Boglárlelle közelében. 26. Hollandiában a tengertől elhódított, megművelt terület. 28. Eröium. 29. Gyümölcsfajta, gyakori lekváriz. 30. Reszben kommersz! 32. Kitöltendő nyomtatvány. 34. Bőr, angolul (=SKIN). 35. ... az ebet a karohoz
(nem enged). 36. In...; bekében - latinul (=PACE). 38. Olasz nevelő. 39.
Női név. 41. Vas megyei község. 43. A dakota közmondás másik része.
FÜGGŐLEGES: 1. Vadállat. 2. Testrész vérellátási probléma miatt élettelenné válik. 3. Építőanyag. 4. Telitalálat a hagyományos lottón. 5. Kártyaszín.
6. Boldog érzés. 7. Telekhatárok! 8. Egyik irányba sem. 9. Egykori rendfenntartó szerv tagjai. 10. Mostantól kezdve. 15. A „Víg özvegy " c. operett

A NAP VICCE

szerzője (Ferenc). 18. Lekicsinylő, becsmérlő. 20. A Metropolitan operaház

Csenget a postás. A hétéves Pistike nyit ajtót, kezében sörösüveg és nyugodtan pöfékel egy
testes szivarból. - Kisfiam, anyád
itthon van? - kérdezi a megiepett
postás. Pistike lepöccinti a hamut a szőnyegre: - Szerinted?

népszerű rövidítése. 24. Egykori Aranylabdás francia futballcsillag, csatár
(Michel). 25. A Nap hirtelen lesüt. 26. Hazai női popduó. 27. Deciliter, röv.
29. Francia énekes-táncosnő voit (Josephine). 31. A „Micimackó" írója
(Alan Alexander. -1956). 33. Francia főrend tagia (1848 előtt). 34.... Maler (legendás német futballkapus volt). 37. Csörögni kezd! 40. Jótékonykodik. 42. Keresztül.
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Az a tény. hogy születünk, rossz előjel a halhatatlanságra.

EUROLAND ¿ ' i

Elefántfarokszőr-fogás
MADRID (MTI)
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A Mars téri expo
területén
Nyitva tartás:

mindennap 10-19 óráig
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Több mint egy mázsa elefántfarokszőrt foglalt le a spanyol rendőrség. A 110 kilogrammnyi különleges zsákmány védett afrikai
elefántoktól származik, és Mercedes Martin szóvivő szerint
olyan nagy mennyiségű, hogy

ezer elefánttól kellett a csempészeknek beszerezni. Rendőrségi
feltételezés szerint az elefántszórt ékszerekhez akarták felhasználni. A szörszállító három
spanyol férfinál találtak még 27
medvekarmot és egy oroszlánfogat is. A szór-, karom- és fogcsempészeket őrizetbe vették.

