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HŐHULLÁM EURÓPÁBAN
Nem csak nálunk, hanem Európa más országaiban is tombol a
hőség. Olaszországban például
negyven fok körül jár a hőmérséklet, a károkat dollármilliárdokban lehet csak mérni. Ukrajnában az aszfalt olvad, nem mehetnek rá súlyos teherautók.
2. oldal
MEGNYÍLT AZ EUROLAND
Több mint 60 kiállító vesz részt
a szegedi Mars téren tegnap
megnyílt mezőgazdasági szakkiállításon. Csongrád megye
GDP-jének 10 százalékát az agrárium adja, így itt különös jelentősége van a seregszemlének.
3. oldal
SZÓBELIZNEK A DIÁKOK
Több mint 73 ezer érettségiző diák ad a napokban számot tudásáról a tegnap kezdődött szóbeli
érettségi vizsgákon. A megmérettetések egészen június 25-éig tartanak a gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatán.
4. oldal
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A Postabank árából
épülhet az M5-ös
Az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged
közötti szakaszának építésére fordíthatja a gazdasági és közlekedési tárca a Postabank eladásából származó bevételt, ha az idén sikerül az APV
Rt.-nek értékesítenie a hitelintézetet - közölte a
gazdasági és közlekedési miniszter. Botka Lászó
szegedi polgármester áttörésről, Rákos Tibor, a
Fidesz városi elnöke hatalmas trükkről beszél.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Csillag István a szerdai kormányülésen született
döntésről az MTI-nek elmondta: a Nemzeti Autópálya Rt. kész arra, hogy - ha az M5-ÖS továbbépítésére
ez év végéig koncessziós joggal rendelkező Alföldi
Koncessziós Autópálya (AKA) Rt.-vel nem tudnak
megállapodni - továbbépítse az autópályát. Az
AKA-val az M5-ÖS új szakaszának megépítéséről
folytatott tárgyalásokat felgyorsíthatja, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) addig
nem tűzi napirendjére a már megépült szakasz hiteleinek kedvező feltételű refinanszírozására vonatkozó AKA-javaslatot, amíg a magyar állam jóváhagyását nem kapja meg. A miniszter hozzátette, az
.AKA-val folytatott tárgyalásokat az is befolyásolhatja, hogy június végére állnak rendelkezésre azok az
M5-ösön mért forgalmi adatok, amelyek alapján a
pénzügyi modellszámítások elvégezhetőek lesznek.
| Jelezte, a szaktárca és az AKA közötti megegyezés lé, nyeges feltétele az is, hogy az országos matricával

rendelkező úthasználók az M5-ös autópályán érzékelhető díjkedvezményben részesüljenek.
Csillag István közölte: amennyiben az AKA-val
nem sikerül megállapodni, akkor az alacsonyabb
összegű matricaár és a tényleges úthasználati díj közötti különbséget a központi költségvetés állja. Tekintettel arra, hogy az építési tevékenységnek 2004
tavaszán kell elkezdődnie, az M5-ÖS új szakaszán
még van lehetőség olyan megállapodásra, amely
nemcsak a második szakasz megépítését, hanem elfogadható mértékű útdíjak alkalmazását is biztosítja. A miniszter elmondta: amennyiben ez év őszéig
nem sikerül megállapodni, akkor az új szakasz megépítésére más megoldást kell találni a célok változatlansága mellett. Csillag István a Postabank (PB) eladásából remélt összeget nem kívánta megnevezni,
ám azt közölte, hogy a 40 kilométeres útszakasz
megépítése mintegy 60 milliárd forintba kerülne.
- Áttörés történt az M5-ÖS továbbépítésének
ügyében - kommentálta a hírt Botka László. A szegedi polgármester szerint azért értékelhető korszakhatárként a bejelentés, mert a kormány most
először jelölt meg konkrét forrást a sztráda továbbépítésének finanszírozására.
- A kormány egyelőre még nem létező forrásból
akar autópályát építeni - mondta Rákos Tibor. - Ez
nem más, mint egy újabb hatalmas trükk - fogalmazott a Fidesz-MPSZ szegedi szervezetének elnöke.
Szerinte további időveszteséget jelenthet, hogy csak
az eladás után írhatják ki a közbeszerzési eljárást.

Száz belvárosi üzlethelyiség közül huszonhárom bérlője szabálytalan

A vizsgálat folytatódik
Száz belvárosi önkormányzati
tulajdonú üzlethelyiség bérlője
közül tíz bejelentés nélkül albérleteztet, tizenhármán más
szabálytalanságot követnek el.
Az egy hónapos moratóriumot
követően a Szegedi Ingatlankeze-
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á r a : 73 f t ( e l ő f i z e t v e : 49 f t )

Apák, olvasók,
irodalom, ünnep

A magyar állam sakkban tartja az AKA Rt.-t

TÉMÁINKBÓL

M

f ü g g e t l e n napilap, a l a p í t v a 1910-ben

lő és Vágyongazdálkodó Rt. megkezdte az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú ingatlanok
bérlőinek ellenőrzését. A vizsgálat egy önkormányzati rendelet
megváltoztatása miatt vált aktuálissá. Az új rendelkezés értelmében azoknak, akik az önkor-

mányzati bérleményt továbbadják albérletbe, a bérleti díjon felül
az eddigi 20 százalék helyett 30
százalékot kell fizetniük áz
IKV-nak. A szabálytalankodóktól
a bérleti jogot is visszavonhatják.
Folytatás az 5. oldalon
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Az ünnepi könyvhét megnyitóján Darvasi László az olvasásról fogalmazta meg gondolatait.
fotó: Schmidt Andrea
A 74. ünnepi könyvhetet Szegeden Darvasi László író, lapunk
publicistája
nyitotta
meg.
Az ünnepi könyvhéten lapunk
hét munkatársa jelentkezett kötettel: Bátyi Zoltán: 66 Belami,
Farkas Csaba: Balaton, hal-álom,
Bálint Gyula György: Összetört
tükör, Szív Ernő (alias Darvasi

Oda van a hárommilliója

Nyolc esztendeje tulajdonképpen hajléktalanként
él Szilasi Sándor. A nyolcvanesztendős férfit korábban egy ismerőse fogadta be, jelenleg a nagyszénási
szociális otthon lakója - szívességből. Pedig papíron lenne pénze, hogy kifizesse az otthon szolgáltatását, a gyakorlatban azonban mégsincs. Hiába
ítélt meg számára a bíróság tavaly októberben hárommillió forintot, az alperes azóta sem hajlandó
fizetni.
Szilasi Sándor nyolc évvel ezelőtt került az utcáA frissülés utcának, kislánynak egyaránt jólesik. A rendkívüli hőség miatt a szegedi locsolóautók ra. A férfi - házát eladva - tíz éve költözött a szegemár húszórás szolgálatban járják a várost. Részletek az 5. oldalon.
Fotó: Schmidt Andrea di Mentái Családsegítő Központ Hóbiárt basa utcai
ÜgWébzsIgátali irodátok:

acznoaito Szövetkezet
További információért tárcsázza
helyi tarifával hívható vonalunkat
az alábbi telefonszámon, ahol
munkatársaink készséggel állnak
az Ön rendelkezesére:

06-40/30-40-50

Györ-Ménfőcsanak
Kecskemét
Nyéegyháza
Pécs

Sopron
Szeged

Veszprém

Zalaegerszeg

Írásaink a 4. oldalon

teeszítheti otthonát a nyolcvanéves nyugdíjas

Kárpótlás nélkül tették utcára a Mentái Családsegítő Munkaközösség otthonházából nyolc
éve Szilasi Sándort. Tavaly hárommilliós kártérítést ítélt meg neki a bíróság, ám ma is létbizonytalanságban él, mert nem fizetnek neki.
Nyolcvanévesen végrehajtási eljárást kell indítania a pénzéért.

Budapest

László): Összegyűjtött szerelmeim, Podmaniczky Szilárd: Feltétlen emberek, Horváth Dezső:
Dani, Jani, Turi József: Ábránd.
A szegedi önkormányzat a
2002-ben publikált kötetek közül Szepesi Attila: Tündérek és
katonák című könyvét jutalmazta az Év könyve díjjal.

Wli. Borbély u5-7
W... Rákóczi út 42
Forráskút u 27

1/239-1057
1/327-4588 327-4589
96/449-339

DózsaSy.u.9.
Brtlyu-42.
Baross it24
Káfwníés 7.
Virág Benedek út 4.
Kossuth u. 7.

42/504-654
72/5104)99
99/506-941
62/452-733
88/406-957
92/350917
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Kivételes befektetési lehetőség!

Ajánlatunk
tagjaink részére:

6 hónap
3 hónap

14%

1„eves .
I hozam I

12 hónao^

otthonházába. Az első időkben szépen élt, az otthont támogató United Way Alapítvány Mentái
Családsegítő Szolgálata jóvoltából. Később azonban csökkent a támogatás és ezzel együtt romlottak a házban lakók életkörülményei is. Szilasi Sándor ezt szóvá is tette, ám akkor lett igazán nemkívánatos személy, amikor egy 82 éves gondozott halála után feljelentést tett. Megérzése jónak bizonyult, hiszen a feljelentése nyomán lefolytatott
vizsgálat megállapította, hogy az idős férfi - aki az
otthonba kerülése után 22 nappal elhunyt - bankszámlájáról leemelték a pénzt, több mint egymillió
forintot, lakását pedig még életében a United Way
Alapítvány akkori ügyvezetőiének fia vásárolta
meg. Az otthon akkori vezetőjét, M. T.-nét bűnösnek találták a pénz eltulajdonításában, jogerősen
egy év szabadságvesztésre ítélték, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették.
Folytatás a 6. oldalon
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A jogszabályokról
tárgyalt Mádl és Polt
BUDAPEST (MTI)

A Legfőbb Ügyészség felkészült a
július 1 -jén hatályba lépú büntetőeljárási törvény alkalmazására,
ugyanakkor sajnálatos, hogy a
törvényhez kapcsolódó, a vádhatóságot érintő jogszabályok még
nem kerültek a parlament elé erről Polt Péter beszélt újságíróknak azt követően, hogy hivatalában fogadta ót a köztársasági el-

nök. A legfőbb ügyész elmondta:
Mádl Ferencet tájékoztatta arról,
az ügyészség számára problémát
jelent és aggályos, hogy az említett jogszabályok nem egyszerre
lépnek hatályba. Közlése szerint
ez megnehezíti az ügyészség
munkáját, s így a vádhatóság
várhatóan sokkal nehezebb körülmények között, és talán kevésbé hatékonyan láthatja el feladatait.

Az ukrajnai Lviv megye útjain meglágyult az aszfalt

Hőhullám Európában
Megdőlő hőmérsckletrckordok,
halálos áldozatok,
pusztító
aszály, a forgalmat nehezen viselő úttestek - mindez a tegnapi
európai hőség következménye.
BUDAPEST, BELGRÁD, SZKOPJE,
PODGORICA. TIRANA, SIENA, LVIV (MTI)

Megdőlt csütörtökön Budapesten az évszázados hőmérsékletrekord: 13 órakor a fővárosban
34,5 Celsius-fokot mértek. Az
eddigi legmagasabb hőmérsékletet, 34,3 fokot 1937-ben mérték
június 12-én. Az abszolút országod melegrekord 2000. június
21-én volt, amikor is 41,7 fokot
mértek Békéscsabán.
Nyolc halálos áldozata van a
hőhullámnak a Balkán országaiban. A horvátországi Eszéken
öten, Szerbiában hárman haltak
meg a hőség miatt. Szerte a térségben a hőmérséklet csütörtökön megközelítette a negyven fo-

kot a Reuter hírügynökség jelentése szerint. Belgrádban 37, a
montenegrói Podgoricában és a
macedón fővárosban, Szkopjéban 39 fokot mértek. A forróság
Horvátországban is mindenütt
meghaladta a 34 fokot. Albániában június első 10 napjában a
hőmérséklet öt fokkal volt magasabb az elmúlt 50 év átlagánál.
Olaszországban negyven fok
közelében jár a hőmérséklet. Az
aszály okozta károkat milliárdokban lehet mérni. Nem várható enyhülés, ezért tartani lehet a
áramszolgáltatás akadozásától,
mivel a klímaberendezések használata túlterheli a rendszert.
Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy Lviv megye útjain napközben nem engedélyezik a 20
tonnánál súlyosabb teherautók
közlekedését, mivel a nagy meleg
következtében meglágyuló úttesten mély nyomokat hagynak a
nehéz jármüvek kerekei.

Búcsúzik Nancy Goodman Brinker USA-nagykövet

Mi lesz Taszár sorsa?
BUDAPEST (MTI)

Ha az amerikaiak nem hasznosítják a jövőben a taszári bázist,
akkor a honvédelmi vezetésnek
fontolóra kell vennie a Somogy
megyei katonai bázis sorsát - közölte a honvédelmi miniszter
csütörtökön. Juhász Ferenc - aki
nem szándékszik lemondani búcsúlátogatáson fogadta Nancy

GLÓBUSZ
JOGERÓS ÍTÉLET
Szerbiai hadbíróság első ízben
hozott jogerős ítéletet háborús
bűntett címén: a legfelsőbb katonai törvényszék két tisztet és két
sorkatonát ítélt szabadságvesztésre két albán polgári személy
meggyilkolása miatt.
HORVÁT NEM
Horvátország megtagadta annak
a kétoldalú egyezménynek az
aláírását, amely mentesítené az
amerikai állampolgárokat attól,
hogy a háborús bűnökben illetékes Nemzetközi Büntetőbíróság
ítélkezzék fölöttük.
RUMSFELD FENYEGET
Új válságot idéztek elő az USA
fenyegetései Belgiummal szemben. Donald Rumsfeld amerikai
védelmi miniszter ultimativ módon felszólította
Belgiumot,
hogy ne adjon helyt olyan bírósági keresetnek, amelyben magas
rangú amerikai katonatiszteket
háborús
bűncselekményekkel
vádolnak. Rumsfeld azzal fenyegetőzött, hogy ha ilyen mégis
megtörténne, bojkottálni fogják
a Belgiumban megtartandó magas szintű NATO-találkozókat.
ELHUNYTGREGORY PECK
Nyolcvanhét éves korában rtieghalt Gregory Peck filmszínész.

Goodman Brinkert, az USA hamarosan távozó budapesti nagykövetét. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Magyarország közvetlen katonai érdeke nem indokolja a taszári bázis tartós üzemeltetését. Juhász Ferenc arra
kérte Nancy Goodman Brinkert,
hogy az USA kormánya júliusban jelezze, vannak-e terveik
Magyarországgal kapcsolatban.
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Negyven aktivista húsz percig tartó Greenpeace-akciója Pakson

Több tüntető bilincsben
A Greenpeace nemzetközi környezetvédő csoport bejelentetlen tiltakozó akciót kezdeményezett a magyar atomvárosban. A rendőrség felszámolta az
akciót.
PAKS, BUDAPEST (MTI)

Negyven fővel nemzetközi csoport érkezett a Greenpeace szervezésében a Paksi Atomerőmű
főbejáratához. Az akciót szervező hazai Greenpeace-szervezet
szóvivője, Kalovits fudit szerint
céljuk, hogy tiltakozzanak a Paksi Atomerőmű élettartamának
várható meghosszabbítása ellen.
A csoportban osztrák, holland,
török, angol, szlovák, román és
magyar aktivisták vettek részt. A
rendőrök több tüntetőt előállítottak, és az aktivistákat arra
szólították fel, hogy hagyják el az
atomerőmű környékét. Csáki
Roland kampányszervező elmondta: eredeti tervük szerint
addig maradtak volna az atomerőmű területén, amíg a kormányfő írásos garanciát nem ad
arra, hogy nem hosszabbítják
meg az erőmű élettartamát. - A
kampány végső célja, hogy Magyarország álljon át a környezetbarát energiaforrásokra - mondta Csáki Roland. A rendőrség felszámolta a mintegy 20 percig

A rendőrség megbilincselte a Greenpeace rendzavaró aktivistáit az atomerőmű teherbejárójánál,
ahol akadályozták a szállítást.
MTI Telefotó: Kiss G. Péter
tartó akciót. Sérülések nem történtek.
Illés Zoltán (Fidesz) az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának alelnöke aggódva látja,
hogy a Paksi Atomerőmű a súlyos üzemzavar nyomán keletke-

ző veszteséget nem a károkozóval, hanem a magyar költségvetéssel és a lakossággal kívánják
megfizettetni - közölte a politikus.
A pénzügyi és a nukleáris biztonság veszélyeztetésével kapcsolatos aggályokat vet fel a fide-

RÖVIDEN

Földről indított támadás amerikai helikopter ellen

Nőtt az irakiak ellenállása
Az amerikai csapatok egyre nagyobb ellenállással
szembesülnek a Bagdadtól északra és nyugatra
fekvő, elfoglalt területeken.
BAGDAD, FULLADZSA (MTI)

Lelőttek csütörtökön Irakban egy Apache típusú
amerikai harci helikoptert. Egy F-16-os amerikai
vadászbombázó egyelőre ismeretlen okból lezuhant az arab országban. Mindkét katonai légi jármű személyzete sértetlen maradt - közölte az Irakban tevékenykedő amerikai erőket irányító középső parancsnokság. Szaddám Húszéin iraki elnök
áprilisi megbuktatása óta először fordult elő, hogy
a szövetséges erők egy helikoptere földről indított
ellenséges támadás következtében semmisül meg.

Az erősödő ellenállás miatt a koalíciós erők nagyszabású hadmüveietet indítottak három nappal ezelőtt, hogy felkutassák és felmorzsolják a megszálló csapatokkal még fegyveresen dacoló iraki csoportokat - közölte csütörtökön az amerikai AP hírügynökséggel Ryan Fitzgerald főhadnagy, a középső
parancsnokság szóvivője. A szárazföldi alakulatokon kívül részt vesznek a hadműveletben harci repülőgépek és helikopterek is. Egy „terrorista kiképzőközpontot" támadtak a koalíció erői, s harcok
voltak a koalíciós csapatok és iraki fegyveres csoportok között az ország nyugati részén is. A szóvivő
szerint több ember meghalt ez utóbbi összecsapásban, de konkrét adatot vagy részleteket nem közölt.
Ilyen körülmények között a külföldi diplomaták
csak saját felelősségükre tartózkodhatnak Irakban.

Továbbra is a fogat fogért elvet követik a szemben álló felek

Sorra kilövik a Hamász vezetőit
Az izraeli miniszterelnöknek
nem áll szándékában megváltoztatni a szélsőséges palesztin
mozgalmak vezetőinek likvidálását célzó politikáját, illetve
kivárni, hogy a palesztin biztonsági szolgálatok véget vessenek az Izrael-ellenes merényleteknek.

csik utasai voltak. A szerda esti
hét palesztin halott egyike Tito
Masszud, az el-Kasszám csoport
egyik vezetője volt, míg éjszaka a

csoport két aktivistájával végeztek az izraeli harci helikopterekről kilőtt rakéták. A csütörtök
délutáni rakétatámadásnak hét

palesztin esett áldozatául, köztük Jasszer Taha, az Ezzedin
el-Kasszám egyik vezetője, Taha
felesége és hároméves kislánya.

74. ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Megnyílt a 74. ünnepi könyvhét
Budapesten, a hétfőig tartó seregszemlére ezúttal is több száz
kötetet jelentettek meg a magyarországi és a határon túli magyar könyves műhelyek. - A legtöbb magyar írónak, költőnek
nem megy jól a sora, olyannyira,
hogy ezen még ilyen ünnepi alkalomkor sem tudják igazán túltenni magukat - mondta Oravecz Imre Kossuth-díjas költő
csütörtökön az eseménysorozat
központi helyszínén, a budapesti
Vörösmarty téren.
NÉGYNAPOS MATRICA
A négynapos „zöld" autópálya-matrica péntektől már kapható és augusztus végéig használható. Az új, 1000 forintba kerülő matrica kísérleti jelleggel a
nyári turistaszezonban vehetnek
meg az utazók.
TEJPIACI ZAVAROK
A tejpiacon tapasztalható átmeneti zavarok megszüntetésére
1,2 milliárd forintot áldozna a
minisztérium akkor, ha a termelők és a feldolgozók is hajlandóak lennének ugyanekkora öszszeggel támogatni az ágazatot.
VAGYONOS VÁROS
Az öt évvel korábbihoz képest
tízszeresére nőtt Debrecen kimutatott vagyona, miután felülvizsgálták és módosították az ingatlan-nyilvántartást, és elvégezték a vagyon egyedi értékelését. A felértékelést követően 2002.
december 31-én 254 milliárd forintos városi vagyont regisztráltak - mondta Kósa Lajos polgármester.

JERUZSÁLEM, GÁZAVÁROS, RAFAH (MTI)

Ariel Sáron ezen álláspontjával
összhangban az izraeli hadsereg
egy nap leforgása alatt három alkalommal mért rakétacsapást
gázai célpontokra, csütörtök hajnalban pedig izraeli páncélosok
vonultak be a Gázai övezetben
fekvő Rafahba. A 16 izraeli állampolgár eletét követelő, szerdai nyugat-jeruzsálemi buszmerénylet után az izraeli légierő
azonnal lecsapott, és a Hamász
szélsőséges palesztin szervezet
katonai szárnya, az Ezzedin
el-Kasszám Brigádok több vezetőjét, illetve aktivistáját ölte meg
rakétacsapásokkal. Összesen 17
palesztin vesztette életét a szerda
esti, éjszakai és csütörtök délutáni légicsapásokban, amelyek célpontja Gázában haladó gépko-

szes környezetvédelmi szakember szerint az is, hogy az üzemzavart okozó Framatome cégnek
kínálnak megbízást az üzemzavar-elhárításban - egyedül, vagy
az uránkötegeket szállító orosz
TVEL céggel közös vállalkozásban.

E kocsiban utazott a rakétával eltalált Jasszer Taha és családja.

MTI Telefotó/AP/Hatem

Musza

TÍZTAGÚ BANDA
186 betöréssel gyanúsítják azt a
tíztagú bandát, amely 2000 márciusa óta fosztogatta a Rába-parti
és a Szajki-tó partján lévő hétvégi házakat - jelentette be a körmendi rendőrkapitány a nyomozás lezártával. A tízfős bűnbanda
jellemzpen.külföldi tulajdonban
lévő, lakatlanul álló házakba tört
be, de kirabolta a csákánydoroszlói művelődési házat, az általános iskolát és a könyvtárat is.
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Vasárnap estig látogatható a szegedi Mars téren az Euroland

Gazdátlan
macska

Megnyílt a szakkiállítás
A szegedi Mars téren tegnap
megnyílt a II. Euroland Nemzetközi Mezőgazdasági és Elelmiszer-ipari Szakkiállítás. A
rendezvényt vasárnap estig látogathatják az érdeklődők. A kiállítás termékfődíját a Hungerit
Rt. panírozott palacsintacsaládja kapta.
Több mint 60 kiállító és kistérség vesz részt a Csongrád Megyei Önkormányzat rendezésében tegnap elkezdődött és vasárnap estig nyitva tartó II. Euroland szakkiállításon. Simon József. az FVM helyettes államtitkára megnyitó
előadásában
hangsúlyozta, már tíz évvel ezelőtt a szakvásárok holt hírét
költötték, ezzel szemben az Euroland-hagyomány azt bizonyítja: új ötletekkel sikerül magas
színvonalon megvalósítani a kiállításokat. Kifejtette, a regisztrált termelőknek csak a 10 százaléka jelenik meg a versenyszektorban, a többiek jövedelmüket egészítik ki a mezőgazdaságból. Frank József, a Csongrád
Megyei Közgyűlés elnöke hozzátette: a megyei GDP 10 százalékát jelenleg a mezőgazdasági
termelés adja.
A megnyitót követően átadták
a vásár díjait: a termékfődíjat a
Hungerit Rt. gyorsfagyasztott,
készre sütött, panírozott palacsintacsaládja kapta meg. A legszebb stand fődíjat a Szentesi Agrár Rt.-nek ítélte a zsűri. Termékdíjat a Hargita ásványvízért

FEKETE KLÁRA

Gusztusos zöldségféléket gusztálhattak az érdeklődők.
a Sibana-Center Bt., a Vitagora
piknikcsomagért a Mezőker Kft.,
a Hód-Mix egységes sertéstáp-koncentrátumért a Hód-Mezőgazda Rt. kapott. A Csongrád
Megyei Agrárkamara különdíját
a Mórakert Szövetkezetnek és az
Agrár Marketing Centrumnak, a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara különdíját a Kisteleki M + M Sajtgyártó
Kft.-nek, a Csongrád Megyei Ön-

Fotó. Miskolczi Róbert

kormányzat díját a szép standért
a Csongrád Megyei Agrárkamarának nyújtották át. Az agrárkamara standján közel 30 termelő
és társas vállalkozás kapott lehetőséget a bemutatkozásra, köztük romániai, Temes megyei kiállítók, valamint a balástyai
Gombos Kertészet, a Bio-Textima Kft., a Mórakert Szövetkezet
és az Agroszemek Kft.
A fődíjas Hungerit Rt. vezér-

igazgatója, Magyar /ózsef az elismerés átvételét követően lapunknak nyilatkozva elmondta: a panírozott palacsintacsalád három évvel ezelőtti fejlesztés eredménye, amelynek
oly annyira jó a fogadtatása,
hogy valamennyi áruházlánc
kínálatában szerepel. Ez a világpiacon is egyedülálló jelenségnek számít.
F. K.

Állati tetemek, söröskupakok százai, vegyszerek a konténerek mellett

Vadlerakók az autóspihenőkben
ténerek környékét is körberakják
a környékből odahordott szeméttel.
A hulladék elszállításáról a
kht. kénytelen gondoskodni. Valódi felelős nincs: a 2000-ben
módosított
hulladékgazdálkodási törvény 30. paragrafusa ellentmondásosan szabályozza a
közterületen elhelyezett hulladék kezelését. Az első bekezdés
szerint, ha a szemét tulajdonosa
ismeretlen, akkor az ingatlan
tulajdonosának kötelessége elvitetni és a hulladék-kezelési
szabályoknak megfelelően elhelyezni a szemetet (a lerakótelepken is fizetni kell). Az állami tulajdonú közutak kezelője pedig
a kht. - erre hivatkoznak a területileg illetékes önkormányzatok.

A kiürített kukákat egy nap alatt megtöltik a szemetet odahordó környékbeliek.
Az állami közutak autóspihenőiben elhelyezett szemeteskonténereket veszélyes hulladékkal, építési
törmelékkel
hordják tele. A közútkezelő és a
területi önkormányzatok a hulladék elhordását illetően egymásra mutogatnak.
Horrorfilmekbe illő, csaknem folyékony halmazállapotú disznótetem, döglött birka, gyógyszermaradék, mezőgazdasági vegyszerek, alkatrészek, roncsok, lemerült akkumulátorok, üvegkupakok százai, műanyagtányérok
- ezekkel tömik tele a megyei fő-
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utak autóspihenőinek szemeteskonténereit. Hogy pontosan kik,
arról csak sejtése lehet a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő
Közhasznú Társaságnak. Egy
biztos: nem a hosszú autózás
után pihenni vágyó, fáradt tagjaikat
kinyújtóztató,
szendvicset-üdítőt fogyasztó^ autósok,
akik számára a pihenőhelyeket
kiépítették, s arról is gondoskodtak, legyen hová kidobni az
uzsonnapapírt, kóláspalackot.
Igaz, hogy az autóspihenőkben
ledobott hulladék jó része föltehetőleg valóban autóval érkezik
(a zsákszámra összegyűjtött ét-

Fotó.- Gyenes Kálmán

termi szemetet, elhullott állatot,
több köbméternyi építési törmeléket nem lehet kézben odavinni). Ettől viszont még teljesen
szabálytalanul és tiltott módon
helyezik el a nyilvánvalóan nem
autózás közben keletkező hulladékot a pihenőhelyeken.
A tarthatatlan helyzetről Rigó
Müiály, a közútkezelő kht. műszaki igazgatója beszélt. A társaság mintegy félszáz szemetes
konténert állított föl az 5-ös, a
43-as, a 47-es és a 45-ös út mentén kialakított pihenőhelyeken.
Hiába ürítik gyakran a kukákat,
másnap-harmadnap már a kon-

A közútkezelők viszont a törvény következő bekezdését idézik: az önkormányzat köteles
gondoskodni a közigazgatási területén, közterületen hagyott
hulladék elszállításáról. A kör itt
bezárul.
A közútkezelők tehát kényszerhelyzetben vannak: elsődleges szempont a fertőzésveszély megelőzése, valamint a
pihenőhelyek lehetőség szerinti rendben tartása. A szeméthordás évente 37,7 millió
forintba kerül. Ha az autóspihenőkben csak az út közben
keletkezett hulladékot helyeznék el, ebből az összegből legalább 30 millió forintot megtakaríthatna, s például útjavításra fordíthatna a közútkezelő kht.
NYILAS PÉTER

Egymásra mutogat a szemétszállító és a közútkezelő, s mindkét
fél azt állítja, a kóbor szemét elszállítása az utak mentéről, autós
pihenőkből természetesen a másik feladata. Ráadásul könnyedén
találnak maguknak megfelelő, saját igazukat erősítő, idézhető
paragrafust is valamelyik jogszabályban. Csakhogy ez a jogászkodás nem segít a helyzeten, ettől még balkáni körülményeket idéző látvány tárul a szemünk elé, amikor útra kelünk.
Az az igazság, emberileg mindenkit, mindkét oldalt messzemenóleg megértem. A huzakodás kísértetiesen emlékeztet arra.
amikor gyerekkoromban sosem lett meg az utcán elgázolt macska gazdája. Ott feküdt szegény eltaposva, kiterítve, háziállati mivoltához méltatlan helyzetben több napig is, az éjszaka leple alatt
pedig az egyik ház előtti árokból a másikba „vándorolt". Szomszéd a szomszédnak adta tovább, ahelyett, hogy ugyanazzal a
mozdulattal elhantolta volna a tetemet.
Szemétnek, elhullott állatnak sosincs gazdája - mondták akkoriban bölcsen a falusi öregek. Ma már ez sem igaz, az idő és modern korunk minderre rácáfolt. Egyszer, amikor riportot írtam
vadlerakókról, a környezetgazdálkodási cég szakembere elmondta, egy detektív órák alatt göngyölítené fel, kik is hordják tiltott
helyre a hulladékot: árulkodnak a kidobott
bankszámla-kivonatok, egyenlegértesítők, levelek, személyes tárgyak, az elhagyott
kacatokból pontos lakcímünk, életünk, sorsunk olvasható ki.
Csak hát nem lehet minden horgász mellé halórt, minden bokorhoz magánnyomozót állítani. Marad az, hogy majd csak eljutunk az intelligenciának egy olyan fokára, amikor a szemetünket
oda pakoljuk, ahová az való. Addig azonban „valakinek" meg kell
fognia a döglött állatot, a kiszakadt zsákot, az üvegcserepet, el
kell szállítania - kerül, amibe kerül. Az otthagyott szemét ugyanis vonzza a többit - kicsi a rakás, nagyot kíván -, akárcsak az
egyik graffiti a másikat. Ismerősöm mesélte, amikor házának falát embermagasságig lefestette, dupla annyi festéket vásárolt,
mint amennyire szüksége volt. A maradékból hosszú időn keresztül a fel-felbukkanó graffitiket tüntette el. Érdekes, mondta, egy
ideje már nem kap ajándék rajzokat. Költséges módszerrel ugyan,
de megvédte házát a falfirkátoktól.

A balkáni országkapu
felkészült az unióra
Cseh, litván, lengyel és szlovák
vámosokat is vendégül láttak
tegnap a röszkei határátkelőn.
Már egy év sincs hátra, s tíz új
taggal bővül az Európai Unió. A
csatlakozásra
váró országok
pénzügyőreire különösen nagy
feladatot ró az uniós felkészülés.
Ilyen finánccentrum lehet a
dél-alföldi régió is, ahol 420 kilométeres szakaszon 10 határállomáson is ellenőrzik majd a pénzügyőrök, milyen áruk érkeznek a
Balkánról az unióba. A tavaly átadott röszkei határkapuban is
azt szemlélték meg tegnap a
cseh, litván, lengyel és szlovák
pénzügyőrök, mennyire áll készen a magyar vámszervezet az
uniós csatlakozásra. A Röszkére
érkezett vendégeket Kaizinger
Tibor ezredes, a VPOP főosztályvezetője, Márkus András ezredes, a dél-alföldi regionális vámparancsnokság vezetője, valamint Halasyné Bacsa Ildikó őrnagy, röszkei vámparancsnok tá-

jékoztatta térségünk pénzügyőreinek munkájáról, míg Csonka István a vámügynökségek
hétköznapjait vázolta fel. így például szó volt arról, hogy nagy
odafigyelést igényel a vámellenőrzés térségünkben, ugyanis az
utasok milliói között sok olyan
is akad, aki csak a csempészésből
remélt haszon miatt kel útra. Az
idén eddig már több mint 5 ezer
300 jogsértő cselekményt derítettek fel a dél-alföldi régió vámosai.
A vendégek megtekintették a
röszkei határállomás minden
fontosabb objektumát, s elégedetten tapasztalhatták, hogy
Röszkén már ma is uniós normák szerint, a legkorszerűbb
eszközöket alkalmazva zajlik a
vámvizsgálat. A tegnapi tanácskozáson az is elhangzott, hogy
az uniós csatlakozás idejére hazánk minden, tovább funkcionáló határállomását modernizálják.
B.Z.

Kíváncsian néztek szét a vendégek.

Fotó: Gyenes Kálmán

Régi áron új autót raktárkészletünk erejéig!

/ffik

Nyitott hétvége és családi játéknap: 2 0 0 3 . június 14-15.
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Szepesi Attila kapta az Év könyve díjat

Megnyílt a könyvhét
Már első az napon élénk érdeklődés kísérte a könyvhét eseményeit. A forróság ellenérc sok
könyvbarát gyűlt a könyvsátrak
köré Szegeden, a Dugonics téren.
Szép számú közönség gyűlt össze
tegnap az ünnepi könyvhét szegedi megnyitó ceremóniájára a
Dugonics térre. Sokan régóta vágyott kiadványokat kerestek és
voltak, akik még ismeretlen újdonságokat vettek kézbe, hogy
ízlelgessék és a következő napokban eldöntsék, melyik kötetet
vásárolják meg.
Érdcklődnck-e az olvasók? tette fel a kérdést köszöntőjében
Kozma József alpolgármester is,
hiszen, mint ahogy mondta, az
írást kettős módon művelik.
Egyfelől azok, akik létrehozzák,
az írók és költők, másfelől viszont az olvasókat is tiszteljük
ezen az ünnepen, akik megveszik és forgatják a könyveket.
Megnyitójában (melyet tudósításunk mellett közlünk) az olvasásról összegezte gondolatait
Darvasi László író, az év gyermekkönyv-díjas szerzője, lapunk
publicistája. A hőségben is kitartó látogatókat a Borica Tánceggyüttes gyermek- és felnőttcsoportja üdítette fel székely és
sárközi táncaival.
A kiadók és könyvesboltok
munkatársai úgy összegezték az
elsó nap tapasztalatait, hogy Szív
Ernő, Márai Sándor, Patti Nagy

Olvasókra váró kiadványok és a táncosok.
Lajos és Esterházy Péter új köteteit keresik a legtöbben.
Az idén adott át először könyvkiadási támogatást a szegedi önkormányzat. Tegnap a városházán a 2002-ben publikált szegedi

Fotó: Schmidt Andrea

könyvek közül Szepesi Attila:
Tündérek és katonák című
könyvét jutalmazták az Év Könyve-díjjal, amely a Tiszatáj Kiadó
gondozásában jelent meg.
DOMBAJ TÜNDE

Az ünnep mai eseményei
11 óra: lonatán, Elsó Országos Könyvmolyképző
vetélkedője általános iskolásoknak a Dugonics téren, vezeti: Szabó Orsolya, a Minerva Nova Kiadó
munkatársa.
13 óra: Ki nyer ma? - könyvről könyvért vetélkedő a Móra könyvesboltban, vezeti: Zsoldos Sándor.
16 óra: Könyvheti térzene a Dugonics téren - a
finn Aino Työt gyermekegyüttes koncertje.
17 óra: Szőke Katalin: Álommúzeum - írások az
orosz irodalomról - könyvbemutató a Sík Sándor
Könyvesboltban. A szerzővel Bagi Ibolya tanszékvezető docens és M. Nagy Miklós, az Európa

Könyvkiadó főszerkesztője beszélget. B. Akunyin:
A törökcsel, fordította: Bagi Ibolya - a fordítóval a
könyv szerkesztője, M. Nagy Miklós és Szőke Katalin beszélget.
17 óra: Takács Tibor: Költő a vérpadon - könyvbemutató a Művészklubban (Kossuth L. sgt. 53.)
18 óra: László Anna grafikusművész találkozik
az érdeklődőkkel a Somogyi-könyvtár tápéi fiókkönyvtárában.
18 óra: P. Bodzsár Erzsébet: Páholy - könyvbemutató a Dugonics téri kávéházban. A szerzővel
Czenéné Vass Mária beszélget.
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Apák, olvasók, irodalom
Már megbocsássanak, de egy közeli ismerősömmel kezdem. Történt ugyanis, hogy a minap
kézbe vettem Szív Ernő legújabb könyvét, könynyedén belapoztam, és máris találtam egy kevésbé sikerült mondatot. Azt is mondhatnám,
rossz mondatra leltem. A rossz mondat nem feltétlenül azt jelenti, hogy hiányzik alany, állítmány, nincs benne elegendő
hazaszeretet,
pénz, hús, fény vagy szívdobogás, jól tudjuk, néhány évtizede az elrontott mondat is lehet jó,
pontos és tragikusan eleven mondat.
Az igazán rossz mondatban többnyire elnagyoltak az arányok, nincs pontos illeszkedés, a
mondat el akar esni, ketté akar törni, fáradt,
kedvetlen, csúf szomorú, beteg.
De hogy mindezt miért is mondom, miért
mondatozom.
Pusztán csak azért, mert egy Könyvet tartottam a kezemben. Ugyanis nincsen a világnak
még egy olyan képződménye, amely ezzel a kikezdhetetlen,
már-már kegyetlenül
őszinte
pontossággal lenne képes megmutatni, milyen a
mondat, miféle jellem, és milyen az esztétikája.
Az író százszor átjavítja a kéziratot. Az író lektora is átjavítja a kéziratot. És javít a korrektor, a
kiadóigazgató, a mindenes kiadói titkárnő. Végül az író azt didergi, hogy kész, többé nem lehet
javítani. Ekkor a paksaméta nyomdába repül,
könyv lesz belőle, az író boldogan lapozgatni
kezdi, és amit a legelőször lát meg benne, nahát
az egy rossz mondat lesz. Mert nem mutatja
meg sem a képernyő, monitor vagy írásvetítő,
sem a mindjobban elhanyagolt kézírás, és nem
mutatja meg újságpapír, hogy milyen valójában
a mondat. Például egy könyv mondatainak a hazugsága százszor szembetűnőbb, mint egy újság
mondatainak az őszintétlensége. Ez a képesség
a Könyv örök erénye és leghatásosabb fegyvere
minden világraszóló technikai újítással szemben, és ez a tulajdonsága a biztosíték arra nézvést, hogy lesz mindig Könyv, amíg lesz ember.
Aztán pedig annyiféle édességről lehetne beszélni e hetvenegyedik magyar könyvhét kapcsán. Olybá tetszik, mintha kisebb irodalmi virágkor köszöntött volna ránk, amely számos, a
Nobel-díjtól, egyéb nemzetközi
elismeréseken
túl - gondoljunk Fried István professzor Herder-díjára, ha már az áldott szegedi nap perzseli
a tarkónkat - megannyi lenyűgözően alakuló
írói életművet mutat minekünk. Az elmúlt néhány évben a magyar irodalom tanújelét adta,
hogy továbbra is felnőtt korú kíván lenni, nem
megy vissza gügyögésbe, kutyaugatásba, bégetésbe, hogy nem vehető meg kilóra, nem csomagolható nemzetiszínű zsírpapírha, hogy morális
és esztétikai törvényeit maga szabja meg, ráadásképpen az életünk elbeszélésének lehetőségét gyarmatosítani igyekvő mérgezett közbe-

széddel szemben parádés
teljesítményekkel
rukkolt elő. Vagyis azt teszi, ami a dolga, kérdez,
válaszol, bizonytalankodik, lustálkodik, gyötrődik, vívódik, lelkesedik, unatkozik,
malackodik,
hisz, kellemetlenkedik, meghal, él.
Nem a politika az, ami megmondja, milyen
országban élünk.
Nem a politika mondja meg, hogy szép nő-e
az édesanyánk, hogy mit jelent szolidárisnak, irgalmasnak, becsületesnek, botrányosnak lenni.
Nem a politika mondja meg, hogy miért gyönyörű a magyar nő, milyen a magyar vidék, mitől
terror a terror, és mitől szabadság a szabadság.
Nem a politika mondja meg, hogyan és miféle
érzésekkel élnek errefelé az emberek, jelesül
Önök, miféle történeteket rejtegetnek a lelkek
titokszobái, mi van szívekben, kinek mitől sáros, mézes, véres, jégkásás a lába. Továbbá nem
a politika mondja meg, hogy milyen ember volt
az apánk.
Tessék megnézni, néhány évvel a rendszerváltás után milyen gyönyörűen árnyalódik és bonyolódik az úgynevezett apa-képünk, ama a közös múltunk. Esterházynál ugye tragikus függeléket kap a szimbolikus történelmi apafigura,
konkrétan kortárs besúgó lesz belőle. Rakovszky Zsuzsánál vérfertőző apa keveri a
gyógyszerport, Kukorelly Endre élesen pontos új
regényében, a Tündérvölgyben egy hallgatag, a
történelemből kivonuló apát látunk, míg Závada Pál második nagyregénye a gyönyörűen fecsegő, ügyeskedő, a jég hátán is megélő ember
prototípusát rajzolja meg Milota alakjában, Vámos Miklós Apák könyve című opusában egymást követő nemzedéki apák a főszereplők, a fiatal és tehetséges Cserna-Szabó András groteszk
történelmi gasztronómiája az apa mindent bekebelező rettentő hasáról beszél. Továbbá a figyelmükbe ajánlok egy könyvheti
újdonságot,
kevéssé ismert szerző Györe Balázs, Halottak
apja című regénye várhatóan az idei vásár egyik
csöndes szenzációja lesz.
Engedelmükkel személyes emlékkel
fejezem
be.
Február végén vidéki kisváros
kávéházában
vártam dedikáltatni vágyó gyerekekre. Kora délután hullni kezdett a hó, aztán már szakadt,
nagy fehér tömbökben zuhogott, megállt az élet,
a forgalom. S a délutáni hófényes
szürkületben
kicsi hóember, egy nyolcéves forma kisfiú nyitotta rám a kávéház ajtaiát, csak hogy könyvet
vegyen magának, s hogy aláírassa. Egyedül jött
idáig a derekáig érő hóban, csak mert, ah, mindegy, egy könyvért jött, ami nagyon kellett neki.
így hát a magam részéről én ezt a könyvhetet,
neki ennek a kisgyereknek ajánlom, aki már olvasó, és egyszer majd apa is lesz belőle.
DARVASI LÁSZLÓ

A sörfesztivál
pénteki programja

A szóbeli érettségi vizsga előtt vita Adyról és az NBA-nagydöntőről

A tudás és a pozitív gondolkodás

Nagyszínpad:
18 óra: Andy Dance School bemutatója
19 óra: B52 Fitness bemutatója és hulahoppverseny gyermekeknek
20 óra: Passion Divatszínház
20.45: Tetoválóverseny férfiaknak
21 óra: United-koncert
21.45: Tetoválóverseny hölgyeknek
22 óra: Asszony- és férficipelő verseny
22.30: Vili és Bea koncertje
Globe-sátor:
16 óra: Coffy (Based on Bass)
19 óra: Leslie (toy division)
20 óra: Varga Zsuzsa
21.20: Ladánybene 27
22.40-04.00: Kevin & Titusz, illetve Stabilizer (UK)

Gyermekorvosok
kongresszusa Szegeden
Ezek n e m k ö n n y ű percek...

A gimnáziumok és szakközépiskolák nappali tagozatán több
mint 73 ezer diák ad számot
tudásáról a tegnap kezdődött és
június 25-éig tartó szóbeli
érettségi vizsgákon. A szegedi
Tömörkény István gimnáziumban összesen százhatvanan szóbeliznek.
Svédasztal és a szülői munkaközösség aggódó képviselői
várták tegnap reggel a Tömörkény gimnáziumban az érettségizőket. Az emeleti folyosót
asztal torlaszolta el, rajta felirat: „Csendet kérünk!" Kühn
lános, a Tömörkény István
Gimnázium
és
Művészeti
Szakközépiskola igazgatója elmondta: az intézményben ösz-

Fotó: Miskolczi Róbert

szesen százhatvan gimnazista
tesz szóbeli érettségi vizsgát.
- Amit nem tudok, arról inkább nem beszélek, a pozitív
gondolkodás miatt - mondta a
12/B osztályos fászkuti Gábor,
amikor arról kérdeztük, milyen
tételt nem szeretne húzni. Később azért elárulta, világirodalom helyett szívesebben beszélne
a magyar irodalom bármelyik
írójáról, költőjéről, történelemből pedig Mária Terézia, II. József
és az 1944-48 közötti koalíciós
időszak az, amit nem szeretne
látni a kis papírdarabon.
A fiatalok még vitáztak egy kicsit arról, vajon melyik a jobb a
tétel: Ady Endre szerelmi vagy istenes költészete. A 12/B-sek felszabadult nevetéssel leplezték iz-

galmukat. A tanterem közepére
összetolt asztalokon minden
volt, mi szemnek-szájnak ingere:
gusztusos szalámis szendvics,
szőlócukor, sütemény, csokoládé, cseresznye, pilóta keksz és
több üveg ásványvíz. Az ételből
nem sok fogyott. Akik a sorukra
várnak azért idegesek, akik pedig
már kijöttek, a bizonytalanság
miatt feszültek.
Ábrahám Ádám, aki három
órán keresztül, negyed kilenctől negyed tizenkettőig volt
bent a teremben, csak nehezen
szabadul az aggódó és kíváncsi
szülők fogságából. Egyikük
szendvicset tol a fiú orra alá. Edd meg! - Nem kell! - közölte
a fiú, majd élménybeszámolóba kezdett: - Olyat húztam,

amit tudtam, de ha mégsem,
akkor segítettek.
A fiatalok ismét vitáztak, ám
ez alkalommal már az NBA
nagydöntőről. Jászkuti Gábor
egészen addig élénken részt vett
a beszélgetésben, amíg nem szólították. Utolsó lázas információcsere az ókori Róma döntéshozó testületeiről, utolsó biztató
ölelés Katától, aki Gábor barátnője, még egy-két kockacukor,
majd irány a tanterem.
Miután Gábor kihúzta a magyar
tételeket, nyelvtanból a mondatszerkezet jellemzőit, irodalomból
pedig József Attilát, megnyugodott. Később elmondta, az irodalom „bejött" neki, a nyelvtannal
meg majd lesz valahogy.
A. T.).

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kíséri a Szegeden szervezett és tegnap megnyitott országos gyermekorvos-kongreszszust.
Háromnapos országos gyermekgyógyász-kongresszus kezdődött
tegnap Szegeden. A szegedi gyermekklinika szervezésében a hazai gyermekgyógyászat 17 kiemelkedő szaktekintélye mellett
angol és belga professzorok is
tartanak előadást. Mint dr. Túri
Sándor professzor, a klinika igazgató főorvosa elmondta, minden
eddigit meghaladó érdeklődéssel
fogadták az ország gyermekgyógyászai a Magyar Gyermekorvosok Társaságának szegedi
konferenciáját. Ezt jelzi, hogy a
korábbi évek résztvevőinek dup-

lája, 6 5 0 o r v o s élt a részvétel le-

hetőségével.
Dr. Rácz fenő egészségügyi államtitkár-hellyetes beszédében
kiemelte, hogy a hazai gyermekorvos-ellátottság tekintetében a
közeljövőben súlyos gondok elé
néz az egészségügyi kormányzat.
A fiatal orvosok zöme ugyanis
nem kíván gyermekorvoslással
foglalkozni. Az ország 3100 házi
gyermekorvosa közül pedig közel
1600 hat éven belül nyugdíjba
megy. A gyakori ügyelések miatt
nem népszerűek a kórházi gyermekorvosi állások sem. így mutatott rá Túri professzor - a
jelenleg Európában is az egyik
legjobbnak számító magyar gyermekorvosi hálózat megtartása
veszélybe kerülhet.
N. RÁCZ J U D I T

SZOMBAT,
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Bemutatkozott a Fidesz-MPSZ új, szegedi elnöksége

A szervezet szélesre
nyitja kapuit
Először találkozott a sajtó képviselőivel a tisztújítást követően a Fidesz-MPSZ szegedi csoportjának elnöksége. A testület
megalkotta az elkövetkező időszak m u n k á j á t összefoglaló
programnyilatkozatot.
- Nem csupán a jobboldali pártok, civil szervezetek, de a sajtó
felé is nyitnia kell a Fidesz-MPSZ szegedi szervezetének - jelentette ki tegnap a grémium hivatalos bemutatása alkalmából Rákos Tibor. A szegedi
csoport elnökévé választott politikus ugyanakkor elismerte: a
sajtóval folytatott párbeszédet is
új alapokra kell helyezni, hatékonyabbá kell tenni, mert az elmúlt
időszakban számos kommunikációs hibát is vétett a szegedi
csoport. A változás jeleként értékelte, hogy a tisztújítás május
30-án a nyilvánosság előtt zajlott
és reményei szerint a jövőben
minden szegedi polgár betekinthet a szervezet működésébe.
A Fidesz újjáválasztott szegedi
elnökségét olyan összetételben
állították fel, hogy abban mind a
párt helyi csoportja, mind az önkormányzati frakció kiegyensúlyozott képviselethez jusson. Ba-

logi Dániel, Budai Géza, Wéber
Gusztáv a párt szegedi szervezetét, Hűvös László, Makrai László,
Szöllősi Béla pedig az önkormányzati
képviselőcsoportot
fémjelzi.
Dobó László, a városházi frakció vezetője ugyan nem tagja az
elnökségnek, de állandó meghívottja az elnökségi üléseknek,
amelyeken tanácskozási joggal
vehet részt.
- Ú j fejezethez érkezett a Fidesz a XVII. kongresszus után
Szegeden is - vélte Rákos Tibor.
Az új elnök szerint a szegedi
csoport a pártban most bevezetett kabinetrendszer létrehozásával már korábban átalakította
struktúráját úgy, hogy a lehető
leghatékonyabban
működhessen.
Az elnökségi tagok rövid bemutatkozását követően Hűvös
László ismertette a testület hatpontos
programnyilatkozatát,
amely többek között tartalmazza: az elnökség „szélesre nyitja a
szervezet kapuit minden olyan
ember, közösség és csoport előtt,
akik és amelyek értékrendjükben
azonosulnak a szövetség alapelveivel".
KÉRI BARNABÁS

Száz belvárosi üzlethelyiség közül huszonhárom bérlője szabálytalan

Tovább ellenőriz az IKV
Folytatás az 1. oldalról

A szakemberek szerint nem valós képet tükröz a hivatalos adat,
amely szerint a városban lévő
1816 n e m lakáscélú ingatlan közül csupán 148-at adnak albérletbe a bérlők.
Az IKV egy hónapos türelmi
idő után kezdte meg az ellenőrzéseket. A moratórium május
31 -én járt le, az utolsó napokban
tucatszám érkeztek bejelentések
az albérletbe adott helyiségekről.
Azoknak, akik bejelentették az
albérleteztetést,
semmiféle
szankcióra nem kell számítaniuk.
Az ellenőrzések első szakaszában száz belvárosi bérlő adatait
vetették össze a nyilvántartással.
A három-három fős bizottság vezetői lezárt borítékokból, véletlenszerűen húzták ki azon üzletek listáját, amelyeket az adott
munkanapon fel kellett keresniük. A bizottságokat ugyanakkor
elkísérte útjukon Martonosi István, a Kisosz helyi titkára is.
Az eddigi száz ellenőrzés 23 szabálytalanságot tárt föl. Tíz esetben kiderült, az önkormányzati
helyiség bérlői nem jelentették be,
hogy albérletbe adták tovább a helyiséget. Tíz bérlő nagyobb területet adott ki, mint amekkoráról bejelentést tett. Hárman pedig
ugyan bejelentették, hogy albér-

Ki nyer ma?
- Szegeden

Makrai László, Rákos Tibor és Hűvös László a tegnapi sajtótájékoztatón.

Fotó: Miskolczi Róbert

A Magyar Rádió legrégebbi élő
műsora, a Ki nyer ma? a Szegedi
Nemzeti Színház előcsarnokából
jelentkezik ma 12 óra 40 perc és
12 óra 50 perc között. A szervezők arra kérik a játszani vágyókat és az érdeklődőket is, hogy
legkésőbb negyed egykor jelenjenek meg a helyszínen.

Éjjel-nappal locsolnak
A rendkívüli hőségben a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. locsolóautói már húszórás szolgálatban járják a várost. A tűzoltók egy avartüzek megfékezésére használt kocsit küldenek
az utcák frissítésére.
A tikkasztó kánikulában az eddig
csak éjszaka dolgozó szegedi locsolóautók már nappal is öntözik a közparkokat és az utcákat.
A rekkenő hőségben belocsolt
aszfalt hamar fölszárad ugyan,
de a pára még egy ideig frissíti a
levegőt. Kovács János, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. köz-

terület-fenntartási
igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint
a társaság locsolóautóit a tervezettnél egy hónappal korábban, a
nyári meleget hozó májusban
csatasorba állították. A két nagy
és egy kisebb öntözőkocsi éjszakai műszakban dolgozott.
A nem csillapuló hőségre tekintettel a kht. beindította a
nappali locsolást. A kocsik kijelölt körzetenként haladnak, s háromnaponként térnek vissza
ugyanarra a területre. A járatok
munkatársai nyújtott műszakban, napi 20 órát dolgoznak.
A város főbb útvonalai mel-

MINDENNAP UJ REKORD
Legutóbb 1937-ben, majd 2000-ben mértek 32,9 Celsius-fokos
csúcshőmérsékletet június 12-én. Ez azonban tegnap, csak úgy,
mint a hét többi napján, megdőlt. Csütörtökön ugyanis ismét 34
fok közelében volt a hőmérő higanyszála. Folyamatosan döntögetjük a rekordokat - mondta érdeklődésünkre Buza István, az Országos Meteorológiai Szolgálat szegedi állomásának megfigyelője.
A szakember elmondta, jövő héten, a nyugatról érkező hidegebb
áramlatoknak köszönhetően kissé enyhül a meleg - akkor már
„csak" 30 fok lesz.
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Körmére néznek a bérlőknek, nem albérleteztetnek-e. Felvételünk illusztráció.
letbe adják az általuk is bérelt helyiséget, ám abban nem az a vállalkozás működött, mint amiről
tájékoztatták az IKV-t.
- Nem az a célunk, hogy viszszavonjuk az üzlethelyiségek
bérleti jogát, ez csupán a végső
megoldás a szabálytalankodókkal szemben - hangsúlyozta Németh István. Az IKV Rt. elnök-vezérigazgatója
elmondta:

szeretnének megegyezni minden
bérlővel, aki most fennakad az
ellenőrzés rostáján. Hozzátette:
a vizsgálatok első szakasza igazolta a sejtést, amely szerint sokkal több bérelt helyiséget albérleteztetnek, mint amennyiről bejelentést tesznek.
A vizsgálatokat folytatják, s
nem csupán a Belvárosban található 624 helyiséget vizsgálják,

Fotó: gyenes Kálmán

hanem sorra kerül mind az 1816
önkormányzati tulajdonú, nem
lakáscélú ingatlan.
Az IKY és az önkormányzat
több milliós nagyságrendű bevétel-növekedést vár az intézkedéstől. Az is hozadéka az ellenőrzéseknek, hogy pontos képet kapnak a nem lakáscélú ingatlanok
hasznosításáról.
K.B.

A Szegedi mise a dómban
A szegedi egyházzenei hetek záró hangversenyén Dohnányi Ernő Szegedi miséjét adja elő ma
este 7 órától a dómban Strausz
Kálmán vezényletével a Szegedi
Szimfonikus Zenekar.
Dohnányi Ernő a szegedi Fogadalmi templom felszentelésére
írta Szegedi mise című darab-

ját, amit 1930. október 25-én
délelőtt adtak elő
ünnepi
szentmisén. A nagy eseményt
élőben közvetítette a Magyar
Rádió is. Dohnányi grandiózus
alkotása azon a pályázaton
győzött, a m i t 10 ezer pengős
pályadíjjal Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter írt ki.

A Szegedi misét m a est 7
órától a d ó m b a n Strausz Kálmán vezényletével a Szegedi
Szimfonikus Zenekar és a Magyar Rádió Énekkara adja elő.
A szólisták: Frankó
Tünde,
Németh Judit, Simorjai
Simon
és Szüle Tamás. Az ingyenes
koncertet élőben közvetíti a
Bartók Rádió.

Megemlékezés az Aradi vértanúk terén

lett locsolnak a lakótelepi utcákban is. M ű k ö d n e k a parkok a u t o m a t a öntözőrendszerei: a Stefánián, a Széchenyi
téren és a Rókusi k ö r ú t o n permetezik távirányítással a növényeket.
A tartálykocsikat az utcai tűzcsapokból töltik föl, s naponta
180 köbméter vizet permeteznek szét. A kht. éves locsolási
kerete 4 millió forint; bár a pénz
még n e m fogyott el, valószínűnek látszik, hogy a tervezettnél
többet kell a tikkasztó meleg és
a szárazság elleni küzdelemre
költeni.
A városi tűzoltóság egy használaton kívüli vízszállító járművel
segíti a szegedi közterületek locsolását - tájékoztatta lapunkat
Vida Sándor tűzoltó alezredes,
parancsnokhelyettes. A 7 köbméteres tartálykocsit korábban
avartüzek oltására használták,
így fölszerelése alkalmas az utak
öntözésére is. Az autót karbantartás után - várhatóan néhány
napon belül - küldik ki a szegedi
utcák locsolására.

Trianon, magyarság, unió

Mintegy kétszázan gyűltek öszsze tegnap az Aradi vértanúk
terén, hogy a trianoni békeszerződésre emlékezzenek.
Trianoni gyászünnepségre és békés figyelmeztető tüntetésre invitálta a Trianon Társaság szegedi tagozata a város polgárait tegnap kora este, az Aradi vértanúk
terére. E meghívást mintegy kétszázan fogadták el. A nap heve
elől az árnyékba húzódó hallgatóság lelkes tapssal köszöntötte a
szónokokat, akik Magyarország
1920-as területvesztése kapcsán
szóltak aktuálpolitikai kérdésekről is.

Siklósi András, a Turul Szövetség elnöke így fogalmazott: Trianon hentesbárdként vágott végig az ország testén, oláh, tót és
rác hordák támadtak ránk.
Nemzetünk ma - Siklósi szavai
szerint - tudatzavarban szenved, primitív biológia szinten
tengődik. Toroczkóy László, a
64 Vármegye Ifjúsági Szövetség
elnöke beszédében úgy vélekedett, napjainkban a Kárpát-medencében a magyarság üldöztetése zajlik. Ha meg akarjuk védeni nemzetünk érdekeit, vissza
kell térnünk a passzív ellenálláshoz. A szónok javasolta, hogy
a magyarok ne vállaljanak sze-

repet sem a belgrádi, sem a bukaresti, sem pedig a pozsonyi
parlamentben. Kiss Dénes, a
Trianon Szövetség elnöke azt
mondta: tudással,
tartással,
méltósággal fegyverezzük fel
magunkat a magyarságot érő támadások kivédésére. Halász József, a Pajzs Szövetség elnöke
pedig így szólt: uniós vírus
pusztítja a magyarságot.
A szónokok beszédeit követően a szőregi csata emlékművénél
helyeztek el koszorút és virágokat a megjelenteket, majd gyertyagyújtással emlékeztek Trianonra.
B. Z.

t A.'

NY. P.

A tüzet egy ventilátor elektromos zárlata okozta

Kigyulladt a szentesi levéltár
Tegnap reggelre kigyulladt a
szentesi megyeháza: a levéltár
egyik kutatószobájában elektromos zárlat keletkezett. A
gyűjtemény darabjaiból - a csodával határos módon - szerencsére egy sem semmisült meg.
Hatalmas füst, rengeteg korom,
áthatolhatatlan, oxigénhiányos
levegő fogadta tegnap reggel fél

nyolc után hat perccel a szentesi
levéltár egyik dolgozóját, Tánezos Rolandot, amikor be akart
menni a munkahelyére. A riasztás után egy percen belül érkeztek az épülethez a tűzoltók, akik
félóra múlva eloltották a tüzet,
melyet egy ventilátor elektromos
zárlata okozott.
A levéltárosok a vizsgálat eddigi adatai szerint vétlenek a

tűz keletkezésében: a volt megyeháza épületében lévő villamos vezetékek kilencvenesztendősek. Ehhez hasonló tűzeset történt már korábban is m o n d t a Labádi Lajos, a levéltár
igazgatója - az elöregedett vezetékek miatt. Az eset rávilágít
arra, hogy a szentesi volt megyeháza felújítása i m m á r elodázhatatlan.

Zászlókkal, táblákkal vonultak fel a résztvevők.

Fotó: Schmidt Andrea
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Turistákat is kocsikáztatnak a musztángutódok

Másodszor is elveszítheti otthonát az idős nyugdíjas

Indián lovak Vásárhelyen
Eredeti indián lovak - a musztángok leszármazottai - húzzák
azt a kiskocsit, amellyel ifj.
Rácz Sándor végez sétakocsikáztatást Vásárhelyen. Ezek az
állatok testileg vagy szellemileg
hátrányos helyzetben levő gyermekek állapotjobbításában is
erdemeket szereztek.
- A pinto pónik azoknak a lovaknak a leszármazottjai, amelyek még Amerika spanyol hódítóitól szöktek meg, elvadultak
és musztángokként tovább éltek.
Még most is ilyen a természetük. Hasonlóak az óvodába, iskolába kerülő gyerekekhez: először
félnek az óvó néniktől, a társaiktól, de aztán hamar megbarátkoznak velük - jellemzi a pintókat i f j . Rácz Sándor. S miért tarkák? Azért, mert az elvadult, különböző színű lovak egykor öszszevissza kereszteződtek; nincs
közöttük két egyforma.
Az indiánok - akik, még mielőtt az európaiak nem vitték be a
kontinensre a lovat, azt sem tudták, létezik ilyen állat - befogták,
megszelídítették
az
elvadult
musztángokat, ezek után már
csak lóhátról vadásztak, harcoltak.
A tarka lovakat, ellentétben az
európaiakkal, különösen nagy
becsben tartották és továbbtenyésztették őket.
Nemcsak az indiánok, hanem a gyerekkora óta lovakkal
foglalkozó ifj. Rácz Sándor is
nagy becsben tartja pintóit nevűk: Szamantha és Vili - ; korábban több más fajtájú pónija
is volt, melyek segítségével sok,
testileg vagy szellemileg hátrányos gyermek egészsége kezdett nagymértékben javulni. A
lovak tulajdonosa i m m á r Rácz

Hárommilliója van,
másoknál
Folytatás az 1. oldalról

Szilasi Sándort a Mentái Családsegítő Munkaközösség 1996.
március 31 -én tette ki az otthonból, méghozzá úgy, hogy az idős
ember összeférhetetlenségére hivatkozva felmondta a szerződést.
Az idős férfi pert indított, hogy
legalább a beugró gyanánt kifizetett pénzét visszakapja, hiszen
holtáig tartó gondoskodást ígértek neki. A Legfelsőbb Bíróságig
jutott az ügy, az új eljárásban a
Csongrád Megyei Bíróság összesen csaknem kétmillió forint
kárpótlást ítélt meg. Szilasi úr
azonban hiába várt arra, hogy kifizessék, ezért ismét polgári pert
indított az időközben megszűnt
családsegítő három alapítója ellen.
Tavaly októberben a bíróság
jogerősen hárommillió forint
megfizetésére kötelezte a három
alperest, B.-né L. E.-t, M. T.-nét
és M. L.-t. Ők azonban mindeddig egyetlen forintot sem fizettek.
- Már arra is gondoltam, hogy

eladom valakinek a követelésemet, mert mindenképpen be kell
fizetnem a nagyszénási otthonba
a beugrót, ahol most szívességből
lakhatom - mondta Szilasi Sándor. Az idős férfi azért buszozott
Szegedre, hogy elmondhassa:
amennyiben nem kapja meg a
pénzt és nem tud fizetni, átteszik
a szociális otthon másik szárnyába, ahol sokadmagával kell majd
osztoznia egy szobán. - Azt hiszem, arra számítanak az adósaim, hogy végre meghalok. Amikor ez a procedúra megkezdődött,
73 éves voltam. Most a nyolcvanadikban vagyok. Szeretnék végre nyugalomban, biztonságban
élni - mondta Sándor bácsi.
Amennyiben az idős férfi nem
fizet időben, másodszor is elveszítheti otthonát, a másodmagával lakott szobát a nagyszénási
szociális otthonban. Márpedig
úgy tűnik, csak végrehajtási eljárást követően juthat pénzéhez.
Az alperesek - jogerős ítéletről
lévén szó - nem kívántak nyilatkozni lapunknak.
K.B.

Fotó: Tésik Attila

Andrea, ifj. Rácz Sándor leánya, aki épp a közelmúltban
végzett Eleken, lótenyésztő szakon.
Nála értőbb ember aligha
akadhat, aki folytathatná az
édesapja
teremtette
hagyományt! Ebben szakértő társa Istvánffy Flóra, a Rácz família fogadott családtagja is
Egyébként már külföldre is eljutott a „gyógyhatású lovak" híre. Egy német kisgyereknek - mielőtt elkezdett volna lovagolni
Vásárhelyen, ifj. '
Rácz Sándoréknál, alig tudott
járni - nem egészen három hó-

nap múlva szinte teljesen rendbejött a lába. - Eleinte nem merte elengedni a hevedert, végül
már lóhátról kardoztunk - meséli nevetve ifj. Rácz Sándor.
A gyógyhatás alapja: a ló természetes mozgása, ezt a mozgást
mintegy „átveszi" a beteg testrész és hatására lassanként megfelelően kezd működni. Persze,
egészséges gyerekek számára is
nagyon hasznos a lovaglás,- egy
kislányt már hároméves korától
kezdve évről évre elhoznak szülei
Bécsből Vásárhelyre, s a kislány
„végiglovagolja" az egy-másfél
hónapot.

És még valami: ifj. Rácz Sándort mint „pacitaxist" is ismerik
Vásárhelyen. Apró pinto pónijai
húzta kiskocsijával szívesen sétakocsikáztatja a városba érkező
turistákat.
Úgy véli, a jelenleginél jobban
kihasználhatná e lehetőséget a
város; lovagoltatás, kocsikáztatás ugyan Németországban is létezik, ám ott megfizethethetetlen a középosztálybéli családok
számára.
Magyarországon,
Vásárhelyen annál megfizethetőbb - lehetne.
F.CS.

Szilasi Sándor most Nagyszénáson él.

Fotó: Miskolczi Róbert
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Játsszon velünk, és akár 300 000 Ft értékű
Enteriőr lakberendezési utalványt is nyerhet.
R E N D E Z Z E BE OTTHONÁT,
ahogy mindig is szerette volna!

DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVL
IÁG
Otthon van!
azés: STEP&VALS Consulting Kft Volford László: Tel.: 20 95-46-985

LaUwitadnA

Ha valami különlegesre vágyik .
Szeged, Népkert sor 1/B

SZOMBAT,
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Szenved-e a kánikulától .
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CSOROG A PANNON GSM
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.

BUSZ
Draskóczy István, a Tisza Volán
helyi tömegközlekedési üzletág-igazgatója reagált a baktóiak
buszigényére. Elmondta: a Pihenő
út nem elég széles és hiányzik a
fordulóhely is, ezért egyelőre nem
indíthatnak azon az úton buszokat.
ÍGÉRETEK
A 70/262-5354-es telefonról olvasónk kifogásolja, hogy a korPECAK ATTILA
tanuló:
- Szeretem a nyarat, most már
vége a sulinak is. Legszívesebben
kint hűsölök a padon rövidnadrágban és beszélgetek a barátaimmal. Itt néha egész kellemesen fúj a szél. Nálunk, a panelban csak két ventilátor között bírom ki, annyira felmelegszik a
lakás. Ha tehetjük, kimegyünk a
Tisza-parti nyaralónkba.

HUSZÁRÉVÁ
hallgató:
- N e m érdekel a meleg, én jól
érzem magam. Éppen a konditeremből jövök, nyáron sem hagyom abba a rendszeres testmozgást. Annyit edzek, mint
máskor. Ilyenkor figyelek rá persze, hogy elég folyadékot igyak.
Otthon is jó idő van, napközben
behúzzuk a függönyöket a szobában.

BAROCZI ISTVÁN
nyugdíjas fővilágosító:
- Panelban lakom, éjszaka nem
tudok pihenni. Egyébként nem
zavarna a kánikula, az egészségemre sincs különösebb hatással. Igazán jó levegő persze az erdőszéli kis tanyámon van, minden időmet kint tölteném, ha lehetne. Egészen más ott a hangulat és az erdő illata, az megnyugtat.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

BALESETI,
SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI
FELVÉTEL

téről ingyenesen hívható: 06-80-820-111
és (nem díjmentesen) 62/548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET A HÉT VÉGÉN

ÚJSZENTIVÁN ÉS
KÜBEKHÁZA

DOMASZEK, RÖSZKE

KISALLATUGYELET

dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u.
10/A. Tel.: 06-20-4854-656.

SZEGED VÁROS EGYÉB
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN
dr. Farkas Attila, Szeged, Jósika u. 19. Tel.:
311-650 és 06-30-9723-016.

DESZK, KLÁRAFALVA,
KÜBEKHÁZA, SZŐREG,
TISZASZIGET, ÚJSZENTIVÁN
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M. u.
19/B. Tel.: 06-60-364-440.

HOD ALLATPATIKA

UJeslel
Mára

kérdexiük:

Szenved-e
a kánikulától?
Következő

kérdésünk:

V á s á r o l - e

a könyvhéten?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tartja szenrt történik

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

is:

SZEGED

GALI FANNI

Június 11., 7 óra 50 perc, 2760 g. Sz.: Vass
Ilona és Tímári Róbert (Szeged).

Június 11., 10 óra 15 perc, 3400 g. Sz.: Beloval Veronika és Gáli Tibor (Algyő).

Június 6., 11 óra 2 perc, 2110 g.

PÁLFI TÍMEA

ORISKÓ BARBARA

PÁLFI ÁGNES

Június 11., 1 óra 17 perc, 3300 g. Sz.: Blénessy Erika és Oriskó Zoltán (Szeged).

Június 6., 11 óra 6 perc, 3130 g. Sz.: dr. Vidákovics Katalin és dr. Pálfi Péter (Baja).

BARANYAI DANI PÉTER

RÓZSA GERGELY

Június 11., 18 óra 30 perc, 3710 g. Sz.:
Szabó Mária és Bárányi Péter (Szeged).

Június 11., 12 óra 55 perc, 3980 g. Sz.: Szalma Katalin és Rózsa József (Ásotthalom).

KÓSA ANDRÁS BALÁZS

PALFIRA DÁNIEL

Június 12., 6 óra 10 perc, 2660 g. Sz.: Balázs Gabriella és Kósa András (Szeged).

Június 12., 1 óra, 3710 g. Sz.: Berta Mónika
és Palfira Sorin losi (Ásotthalom).

IVÁN TAMÁS

SŐREGITIMÓT

Június 11., 16 óra 54 perc, 2730 g. Sz.: Nemes Éva és Iván Tamás (Bordány).

Június 12., 8 óra 45 perc, 4260 g. Sz.-. Berta
Tímea és Só'regl Tamás (Szeged).

Villamossínek az ESSO-kútnál

Nyomatékosan kérjük az illetékeseket, hogy végre szedjék fel a Fonógyári úton az ESSO-benzinkút melletti közút-vasút kereszteződéséből a vilBAKS, CSENGELE, DÓC,
lamossíneket. Amint az önök szándékából is látszik, a villamosjárat
KISTELEK, PUSZTASZER,
számára újonnan kialakított végállomás miatt már szerencsére itt nem
ÓPUSZTASZER
fogja többé keresztezni a közutat a járat.
dr. Sipos Attila, Dóc. Tel.: 270-253 és
Ennek az útvonalnak rendkívül nagy a gépjárműforgalmi terheltsége.
06-30-3904-624.
A közútban levő ferde irányú sínpár kiáll az út felületéből, ezért a nehéz
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
gépjárművek kátyúsra kiverték az aszfaltot is. Mindebből adódóan ezen
SZATYMAZ
a helyen az autókra olyan mértékű csavaró-ütő erő hat, hogy majd szétdr. Haller Mihály, Balástya. Tel.: 278-311.
csavarodik a gépkocsi. Ebben az állapotban rendkívül balesetveszélyes a
MÓRAHALOM, ZÁKÁNYSZÉK
dr. Müller Károly, Zákányszék, Dózsa u. 70. gépkocsiknak és motorkerékpároknak is. Az erre dolgozók és utazók naponta többször nyúzzák ezen a járműveiket. (Bárcsak a címzettek is itt
Tel.: 06-20-9257-787.
járnának naponta dolgozni.) Kérésünk nyomatékául aláírást gyűjtötÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
tünk az erre utazók egy részétől. Reméljük, kérésünk megértésre talál.
PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom. Tel.:
AZ IKARUSZ DOLGOZÓI NEVÉBEN: ERDŐDI ISTVÁN
291-361.
VALAMINT 87 ALÁÍRÁS A SZERKESZTŐSÉGBEN
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
ÜLLÉS, ZSOMBÓ

Törmelékes

világnap

dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u.
10/A. Tel.: 06-20-4854-656.
Éppen a környezetvédelmi világAz állatorvos kiszállításáról a hívó fél kötenap reggelén történt, 6 óra körül. A
lesgondoskodni.

Szeged, Bécsi krt. 5., 62/425-155, 80/825-155

Hódmezővásárhely, Andrássy út 52., 62/246-006

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk továbbra is f e n n t a r t j a a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
Az írások olvasóink nézeteit tülcrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a szerkesztőség véleményével.
Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen
megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

szokásos futásomat végeztem a
kutyámmal. A vesszősi vízátemelőnél a jelzett időben feltűnt egy
Mitsubishi típusú, nyitott platós,
sötétkék színű terepjáró. Egy középkorú férfi vezette. A Tisza irányába lehajtott a gát aljába, és elkezdte rakományát a füves-bokros
területre üríteni. A rakomány építési törmelék volt, némi üveg és
pala törésekkel kísért hangeffektusokkal. Rákiabáltam a férfire, hogy
nem szégyelli-e magát. Ő nem válaszolt, lapátolt tovább. Futásomat

befejezve, visszatérve Tápé határába ő is végzett munkájával és utolért. Beszédbe elegyedtünk, mert
úgy érezte, meg kell magyaráznia
tettét. Elmondta, hogy a közelben
dolgozik, ahol bontást végeztek, s
őt bízták meg a törmelék elszállításával. Egyébként megnyugtatott:
„tiszta építési törmelék volt, nem
veszélyes." Szeretem a természetet, szeretem a Tiszát és árterét,
szeretem a gyermekeimet és féltem
őket, mert a tiszta építési törmelékek - a nem odaillő helyen - komoly sérüléseket tudnak okozni.
F. GY., SZEGED

www.delmagyar.hu
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TÍMÁRI RÓBERT ISTVÁN

SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN

dr. Farkas Attila, Szeged, Jósika u. 19. Tel.:
311-650 és 06-30-9723-016.

ség, köztük az orvosok döntő
többsége
is úgy
szavazott
1990-ben és négyévenként azóta is, hogy országunk jövőjét a
piacgazdaság, leánynevén a kapitalizmus keretei között képzeli el. Ha pedig így szavazott a
többség, köztük minden bizonynyal a most tiltakozók is, akkor
kéretik tudomásul venni, hogy a
kapitalizmus nem jóléti intézmény, ha nem termel profitot, a
tőke nem is tud működni. Immár a negyedik igen szavazat
után hogy gondolhatja az orvoskamara, a tőke természete megváltozott, és csak a közjó érdekében, profit nélkül akar működni. Mert ezt kell gondolja az,
aki csak nonprofit vállalkozást
tud elképzelni az egészségügy
privatizációja kapcsán.
Csak emlékeztetőül, másfél
évvel ezelőtt a parlamentben
azok tiltakoztak, akik most privatizálnak, és azok privatizáltak,
akik most tiltakoznak.
Tizenkét év és négy szavazás
után már illene tudomásul venn ü n k a régi igazságot: amilyen
virágot szakítunk, olyat kell szagolnunk.
Vulgárisan: amire szavaztunk,
azzal kell élnünk.
HAVRÁNEK FERENC,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

AZ

MAKÓI TRAGÉDIA
Egy aggódó nagypapa véleménye
szerint nem a kevés felügyelő miatt következett be a tragédia, hanem a passzivitás miatt. Több
helyen most elmaradnak a kirándulások. Nem helyes, hogy a
gyermekeket „büntetik" a történtek miatt.
Parti

Egyetértek, de nem értem

ALLATORVOSI ÜGYELETEK

SZEGED-FELSŐVÁROS,
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ,
PETŐFITELEP, BAKTÓ,
ALGYŐ, TÁPÉ
TERÜLETÉN

PANNON GSM
élvonal .

T»T»T

POSTABONTÁS

írja az újság, hozza a fotót is „A
Zengő Csend barátai" tíz falu lakosai útlezárással tiltakoznak a
ma a balesetet szenvedett személyeket
Zengő-hegyen
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4 NATO-rendszer
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) vetelepítendő létesítményének épíórától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekszi tel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
tése ellen. Együttérzek, egyetérügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., ügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
tek, de ha emlékeim nem csalfél 8 óráig, szombaton, vasárnap, ünnepurológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
nak, az ún. NATO-népszavazáésmunkaszünetl napokon felnőttek és gyerA balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórson a magyar lakosság döntő rémekek részére reggel fél 8-tól másnap regház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sze - vélelmezem a tüntetők is gel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kliigennel szavaztak. A NATO haSzeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
nikán látják el.
zai szálláscsinálói sok jót mondutca felől). Tel.: 474-374 vagy 104.
FELNŐTT KÖZPONTI
tak, de még ölj sem állították,
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
hogy az leánynevelő intézet lenszombaton, vasárnap: dr. Csonka Erika, ÖlÜGYELET
ne. Igen kérem, így döntöttünk,
lés. Tel: 282-052 és 582-417.
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
így döntött a többség. Kedves
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
tüntetők, legyenek nyugodtak, a
szombaton és vasárnap-, dr. Hegedűs B.
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
radar után a rakétatelepítés jön,
Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 289-570.
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
és arról még nem is beszéltünk,
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
hogy aki fenyegetve érzi magát ZÁKÁNYSZÉK
felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
és vannak ilyenek - azok célügyelet a mentőállomáson, Mórahalom,
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
pontként bizony betáplálják a
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
ÜGYELET
Zengő-hegyet az ő nem NATO-s
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
számítógépeikbe.
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
szombaton, vasárnap és munkaszüneti naés ünnep- és munkaszüneti napokon SzeMás: A Zengő-hegyi tüntetőkpokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
geden történik. Elérhetőségi telefonszám:
ről közölt fotó felett a cím „Cser
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos
62/474-374 vagy 104.
Ágnes kiosztja a politikusokat",
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). TelefonKISTELEKEN
majd a következő számban
szám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17. „Kórháztörvény-huzavona". Azt
kell mondjam, megértem, az én
a szemészed klinikán kizárólag sürgős
sz. alatt, tel.: 104,597-040 és 598-610.
bőrömre is megy. Egyetértek a
esetben, Pécsi u. 4.
GYÓGYSZERTÁR
s. o. s.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., szakszervezettel, az orvoskamarával, a 160 ezer egyre kiszolgálLELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
tatottabbá váló egészségügyi
A telefonszám, mely az egész megye terüleCsak sürgős esetben!
dolgozóval. Azonban itt is felmerül a de. A magyar értelmi-

Június 14-étől 21-éig: dr. Krajcsovics László, Szeged. Göndör sor 23/B. Tel.: 574-014
és 06-30-2753-814.
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6
óráig

PINTÉR JANOSNE
ügyintéző:
- A munkahelyemen klímaberendezés hűt, ott elviselhető az
élet napközben. Aztán hazamegyek a lapos tető alá, nálunk még
a meleg levegő sem mozdul.
Többször tusolok, éjszaka is vizezem a nyakam és inkább langyos ásványvizet kortyolok. így
próbálom átvészelni ezt a forróságot.

mányfő ígérete ellenére egyre
több szigorító intézkedés történik, amelynek fő károsultjai a
kisemberek lesznek. Az oktatási
tárcánál is gondok vannak,
mindez n e m vet jó fényt a kormányra.

Gratulálunk!

H0R0SZK0P
Q í ^ KOS: Soha nem tudta megérteni
L 3 L I 1 azokat az embereket, akik kinyilvánítják érzelmeiket, és ezáltal kiszolgáltatják
magukat teljesen. Van középút is, és önnek
meg kell ezt találnia.
BIKA: Ha egyszerre több vasat tart
: a tűzben, számolnia kell azzal, hogy
elaprózza magát. Több olyan feladatot is
vállal, amelyek mindegyike egész embert
kíván.

y y \ M É R L E G : A ma estét lehetőleg töltW W se kedvesével, hogy végre megbeszélhessék problémáikat, mivel az utóbbi
időben nem volt módjuk arra. hogy nyugodt
környezetben csak egymásra figyelhessenek.

®

S K O R P I Ó : A családtagok, rokoinok keresztgyerekek meglátogatása
szerepel az elkövetkezendő hetek mindennapos programján. A nagy jövés-menés közben
az anyagi kérdésekről sem fog megfeledkezni.

IKREK: Vénusz-üzenet:
tisztelje
i jobban a szerelmet! Néha bizony játéknak tekinti, mint ahogy a kanapét Is kísérleti műhelynek. Csak akkor csodálkozik rá a
világra, amikor a „prototípus" már gőgicsél.

f NYILAS: Estére már a Nap-Hold
! együttállás hatására kapcsolataink
kellemesnek ígérkeznek - főleg, ha nem
tartunk saját érzelmeinktől. Alkalmas pillanat, arra hogy megvitassuk viszonyainkat.

RÁK: Intelligenciájával és kedvesI ^ F i s é g é v e l nagy benyomást tesz a környezetében élőkre. Hatékony megoldásokat
gondol ki és véleményét Is kikérik. Élvezze a
társasági együttlétet, amire hivatalos.

BAK: Mindig elfelejti, hogy vannak
i olyan emberek, akik nem szeretnek
veszíteni, és ezért képesek gátlástalanul
csalni, hazudni. Közvetlen környezetében is
egy Ilyen csata zajlik.

OROSZLÁN: Eredménytelen pról bálkozás alapjaiban megváltoztatni
élete párját, hozzátartozóit. Sokkal hálásabb sikerélményt nyújtó tevékenységek is
lehetnek életében.

^ f o V Í Z Ö N T Ő : Pillanatnyilag nem érdeM É 1 mes fontos ügyekben dönteni, nem
érdemes feszegetni a választ egy kényes
szakmai kérdésben. Ha feltétlenül ki kell fejtenie a véleményét, tapintatosan tegye.

S Z Ú Z : Az elevensége nem ismer
határokat. Nagyon nehezen talál
energiaszintjéhez megfelelő kihívást. Egy új
tanulási lehetőség adatik meg ön számára.
Használja ki a kínálkozó alkalmat.

HALAK: Általában jó szervező, keí ® » reskedő, és önállóan jól dolgozik,
de főnöknek elég szétszórt. A kötöttséget
nem nagyon szereti, ezért sem főnöknek
sem beosztottnak nem elég megbízható.

w

m

SZÓRAKOZTATÁS, HUMOR, SZATÍRA MINDEN PÉNTEKEN

DELMADAR

FM 96.4 ^ Radio
AZ

ÉLETÜNK

s z e r k e s z t i : k o l o s z á r t a m á s és lévay g i z e l l a •

RÉSZE

VENDÉGTOLL

-

NAGY BANDÓ

ANDRÁS

Sekély vigasz
Évről évre azzal a hírrel rémisztgettek,
hogy folyamatosan fogy a Balaton vize,
egyre sekélyebb lesz a tó, pontosabban a
„magyar tenger". Szó mi szó, a strandokon
az utóbbi években kevés embert láttam
fejest ugrani, és annak is nyomós oka lehet,
hogy a trambulinokat pár száz méterre
bevitték a parttól, és azon sem lepődnék
meg, ha az elkövetkező években a vitorlásokat összeterelnék a tó közepére,
mivel a partig eljutni immár csak a zátonyra futás veszélyével
lehetséges. Az sem lepne meg, ha a Szántód és Tihany között
közlekedő komp vonalán a tó fenekét ismerő idegenvezetők
vezetnének át csoportokat, tanítva a vízen és a tó fenekén járás
tudományát. A Balaton tipikusan az a hely, amelybe nem tettek be,
sót, inkább kivettek belőle az elmúlt évtizedekben.

2003. j ú n i u s
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Péntek 13.,
avagy a sors megkísértése
Babonások számára félelmetes lehet a mai nap. Bármi előfordulhat. A Délmadár megkísértette a sorsot, s képek segítségével felvázolja, milyen meglepetéseket tartogathat
péntek 13. számunkra.

Alig találni épületektől mentes zöldterületet, és olyan magyar is
alig akad, akinek nincs hétvégi háza vagy nyaralója az északi vagy
a déli oldalon. „Aki számít", az vagy házzal, vagy hajóval, vagy
mindkettővel rendelkezik, igaz, nem szívesen használom ezt az „aki
számít" kifejezést, mióta Lagzi Lajcsi ezzel reklámozza legújabb
műsorát, épp, mert pont azt érzem ki belőle, hogy csak azok
számítanak, akik benne vannak, azokon kívül senki. Igaz, már nem
a kereskedelmi tévében mulat a magyar, hanem a közszolgálatiban, de mint tudjuk, a mulatást is szolgáltatni kell a köznek,
kenyeret és cirkuszt a népnek, ami ma azt jelenti, hogy vannak (ők
számítanak), akik azzal keresik meg a kenyerüket, hogy cirkuszt
adnak a népnek. És még csak ez sem baj, a nép is akarja, de
nagyon kívánja, hogy legyen egy nagy (termetű) karmester, aki
pontosan tudja, mi kell neki, kezdve a mulatós kazettáktól a
közszolgálati lakodalomig.
A (kar)mester természetesen nincs egyedül, mert a nézőszámot
heteken és hónapokon át tartani kell, másképp oda a kenyér. A
valóságshow-k véget értek, a nézőknek kevés a tényleges valóság,
patakvéres híradókkal nekik illúziót kell adni, ezt igénylik, meg azt,
hogy emelt díjas SMS-ekkel ók dönthessék el, ki maradhat bent a
villában, kerül, amibe kerül, így mulat egy magyar úr, ha van
(kar)mester, ha nincs. És persze, ha nincs igazán jó cirkusz, akkor
csinál magának, akár úgy, hogy berohan a stadion gyepére, ahol
szétveri az ezüstérmes(l) csapattagjait, közben kórusban mocskos
zsidózik (ez a magyar valóságshow), és a végén a néző is élvezheti
az utórezgéseit, amikor is lökdösés lesz a leütésből, cipőtisztítás a
rúgásból, puszi a lefejelésből és önkéntes véradás a késszúrásból,
így és ilyenektől szocializálódik a magyar, így formálódik a jelleme
a polgárnak, ezt a példát látja és teszi (vagy nem) magáévá, és
hömpölyög, hullámzik a magyar tenger, egyre inkább fölkavarva a
leülepedett szennyet, és közben mindenki csak a Balatonra figyel,
hogy egyre sekélyebb lesz, és senki nem sírja, nem bömböli, nem
ordítja bele a világba, hogy a Balatonon kívül is minden
elsekélyesedik, hogy. térdig ér a genya, hogy bokáig járunk a
gagyiban, hogy a gerince törik annak, aki fejest ugrik a Balatonon
kívüli nagy magyar tengerbe. Mellesleg ünnepi könyvhét van,
mégiscsak találni kapaszkodót.
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6 7 2 0 S z e g e d , T i s z a L. krt. 58.Tel /fax: 62/548-465 62/548-466
1024 Budapest. Hetek u. 10.
1065
7621
9400
9022

Budapest, Podmaniczky u. 4
Pécs, Kazinczy u. 3.
Sopron, Ötvös u. 6.
Qyör, Schweidel u 15.

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

Nyitva: hétlöt61 csütörtökig 8.30-16.30 óráig, pénteken 6.30-13.00 óráig
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AJANLATA TAGJAI S Z A M Á R A :

ÖSSZEG

FUTAMIDŐ
4 - 1 1 hónap

12 h ó n a p

50 E - 1 , 9 9 9 M Ft-ig

12-13%

13-14%

2 M - 4 , 9 9 9 M Ft-ig

13,5-14,5%

14,50-15,50%

5 M Ft felett

14-15%

15-16%

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

12,5%

A nettó hozamok csak a minimum és maximum értékek között,
az szja-levonás függvényében változnak.

SZERETETTEL VÁRJUK IRODÁINKBAN!

Viccözön
MÓZES A HEGYRŐL...

Mózes lejön a hegyről, és így
szól a többiekhez:
- Na fiúk, van egy jó, meg egy
rossz hírem.
- Kezdd a jóval.
- Lealkudtam tízre.
- És mi a rossz?
- A ne paráználkodj még
mindig benne van.
EGYÉRTELMŰ

Egy kamionos beszorul a híd
alá. Odamegy a rendőr:

- Na mi van, beszorultunk,
beszorultunk?!?
Erre a kamionos: - Nem,
cseszd meg, hidat szállítok...
A RENDŐR ÉS A DZSINN

A rendőr a tengerparton sétálgatva talál egy olajoskannát. Megdörzsölgeti, mire abból egy hatalmas dzsinn száll
ki, aki azt mondja:
- Kedves Gazdám, amiért kiszabadítottál, lehet kettő kívánságod!

Mivel a rendőr szomjas, egy
olyan korsót kér, amiből soha
nem fogy ki a sör. Meg is kapja.
Issza-issza, de csak nem fogy
el. Forgatja, ömlik belőle a sör,
de még mindig nem fogy.
- Hát ez marha jó! Ilyet kérek
még egyet!
RAMBO

A kisfiú otthon rimánkodik
az apjának:
- A p u , az iskolába mindenki
Rambónak nevez!!!

- Nem baj kisfiam, ne sírj!!
Holnap bemegyek az iskolába,
és beszélek a gyerekekkel!!
- Ne, hagyd apa. Ez az én
harcom!!!
KÜLÖNBSÉG

A 25. házassági évfordulón a
feleség felpofozza a férjet.
- Ezt a rossz szexért kaptad.
A férj gondolkodik, majd ő is
felpofozza a feleségét:
- Ezt azért, mert tudod, mi a
különbség!

DÉLMADÁR
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A meseirodalom legújabb gyöngyszemei

Piroska a farkas

Jancsi a Juliska

A legfinomabb falat

A hentes

Egy multinacionális cég afrikai leányvállalatánál egy kannibáltörzs tagjai felvételre jelentkeztek biztonsági szolgálatba.
Sikerült megállapodni a felvételükről, azzal az egy feltétellel,
hogy nem nyúlnak egy alkalmazotthoz sem.
Két hónap elteltével eltűnik egy takarítónő a cégnél. A gyanú
azonnal a kannibálokra terelődik. Összehívják őket és megkérdezik a főnököt, hogy ők tették-e. A főnök biztosítja a vállalat
vezetőjét, hogy nem ők voltak. A vállalatvezető távozását
követően a kannibálfőnök az embereihez fordul.
- Melyikőtök volt az?
Néma csend.
- Még egyszer kérdezem, melyikőtök volt az?
A hátsó sorokban egy kéz a magasba emelkedik. Erre a
főnök:
- Hát ez nem igaz! Miért kellett ezt csinálni? Két hónap alatt
megettük a teljes controllingosztályt, a teljes logisztikát, és az
összes projektmenedzsert és nem tűnt fel senkinek, neked meg
pont egy takarítónőt kellett megenned?!

A hentesnek fél órával zárás
előtt már csak egy csirkéje
maradt, és nagyon meg akar
szabadulni tőle. Jön is egy
vevő, aki pont egész csirkét
kér. A hentes feldobja a mérlegre.
- Uram, ez pont 1 kiló 20
deka.
- Kicsit nagyobb nincs véletlenül? - kérdezi az ürge.
Hentes visszafordul, teszvesz, majd feldobja ugyanazt a
csirkét a mérlegre, mintha egy
másik lenne.
- 1 kiló 70. Megfelel?
- Szuper, elviszem mind a
kettőt!

Belami villavilága
Most aztán boldog lehet, Belami úr, bezárt a
bazár - köszöntötte a külváros nyugalmazott
szépfiúját Plüss Eta. Mivel egy Időben kellett
megküzdenie két korsó sörrel, némi kis kevertnek
nevezett körömlakkal, no, meg a könnyeivel is,
több információ átadására egyszerűen nem
maradt Etusnak ideje. Ezért aztán a Zsibbadt
brigádvezető, összes italozója benne ült a nagy
tudatlanságban.

véleményét nem osztja Firnájsz kolléga, hát ő Is
gazdagabb lehet két pofonnal, mintegy erős
felindulásból.
Mivel a vita már kezdett úgy ellaposodni, mint
mocsári teknős az úthenger alatt, Cink Enikő és
Plüss Eta indított el egy hárommenetes hajbakapást, csak derüljön ki végre: Laci volt-e a
legszebb fiú az összes bigvilla lakó közül, vagy
inkább Elvis? Bika Jenő ezzel szemben arról
akart vitát kezdeményezni, mennyire volt szép
feneke a lányoknak, s a kamerával felvett
lepedőbirkózás miként szolgálta a felnövekvő
generáció szexuális felvilágosítását a kukkolás
tükrében.

- Ne csináljanak úgy, mintha nem tudnák,
miről beszélek - sértődött meg ekkor Etácska,
majd hangos zokogással temette el a Big
Brothert és a Való Világot, úgy is, mint a honi
kereskedelmi televíziózás magas röptű valóságshow-it.
- De hát vége, emberek! Végre vége. Nem kéne
- Befejezték mind a kettőt? - ámult Ló Elek. - talán nekünk is másról beszélnünk? - javasolta
És mikor történt ez a szörnyűség - viháncolt Elek Sná dig, mint aki hirtelen megvilágosodott, s
arcán a kaján vigyor -, mert hogy akkor mo- rádöbbent: a Zsibi törzsközönsége mégsem mementán elfelejtettem felakasztani magam a het el szó nélkül ama problematika mellett,
szomorúságtól. Persze, ami késik, még nem miként alakul a kvantummechanika jövője a
múlik, úgy hogy Etácska, ide gyorsan a nej- maghasadás tükrében.
lonharisnyáját, hadd tekerjem a nyakam köré.
- Már pedig addig nem fejezzük be a vitát,
A jelenlévők egy jelentős része harsány ha- amíg Belami ki nem fejti véleményét - hahotával jutalmazta Ló Elek szavait. Ám olyan is ragosodott Smúz apu, abban reménykedve: a
akadt (a pofonok számából ítélve nem is kevés), külváros vénülő széplegénye majdcsak mond
aki elfajult, egészen a tettlegességig, s csak azért akkora marhaságokat, ami miatt fejét lehet
hagyták abba Elek ütlegelését, mert Minek Dönci venni.
kezdett hosszabb monológba. Az apróbb gaz- Elárulom, mert sose volt titok: a valódasági bűncselekményekből, s egyéb kiderít- ságshow-kat én nem kedveltem - indította
hetetlen ügyletekből élő kényszervállalkozó arról mondandóját egészen halk szavakkal Belami. beszélt, hogy a valóságshow-k igenis tömeg- Ám ránéztem a villát meg brothert váltó műigényt elégítettek ki, a bennük szereplők pedig sorajánlatokra, s azt mondom: ide nekem még
aranyosak voltak, s mindent megtettek azért, hat Okit és nyolc Majkát. Ugyanis sikerült
hogy elszórakoztassák a nagyérdeműt.
teljesen önszorgalomból belátnom: inkább ilyen
- Árulja már el, magának melyik volt a nagyobb vidám srácok vigyorgását nézném, mint a ki
szórakozás? Amikor egymás hátát mosták a tudja, milyen származású nindzsa 77. részét, mit
zuhany alatt, vagy amikor úgy röptették a „Felkoncollak, beledet ontom" címmel vetítenek
káromkodásokat, hogy a légtérben uralkodó majd a képünkbe. S ha tudni akarják, ezerszer
zavaros állapotok miatt már be kellett riasztaniinkább Anikó a kedvencem, mint azok a hukét vadászrepülő századot is? - kérdezősködött ligánok, akik sportmérkőzés ürügyén verik szét
ekkor Bovden Béci. Róla persze többen is tudták, élő adásban a stadionokat, vagy azok a kábszemélyes haragosa a valóságbiznisznek, mert szernepperek, akik színes és nagyon széles
hogy a felesége hónapokon át költötte a kony- vásznú filmben magyarázzák el, miért is jobb a
hapénz felét esemesekre. Ugyanis egyáltalán szintetikus drog, mint a hagyományos agynem volt mindegy számára, hogy Kence, netán pusztító. Ezért aztán indulok is haza, hogy
Fice hagyja-e el a házat, s mi lesz Majkával, ha elindítsam a videót. Merthogy én előrelátó
voltam, s felvettem néhány órányi anyagot a
kipontozódik Oki.
- Azért nehogy már nemzeti tragédiát fab- valóságshow-kból, jó lesz az még valamire
rikáljunk abból a tényből, hogy pár hónapon átjeligével. Aki brother, velem tart - kiáltotta
emberkísérleteket tartottak a televíziók - nyug- Belami, s eltűnt, de rögvest. Smúz apu szerint
tatta a kedélyeket Firnájsz úr. Ugyanakkor Zsu- vagy az elmeosztályon, vagy a titokszobában
gabubus kijelentette: igenis tragédia mindaz, keresse, ki látni szeretné.
ami magyar televíziózás címen zajlik, s ha ezt a

BÁTYI ZOLTÁN

Hófehérke a hét törpe

Hol a hajó?

Egy Illuzionista egy hajón dolgozott. Minden héten tartott egy
bemutatót. Mindig más volt a közönség, így megengedhette, hogy
mindig ugyanazt a műsorszámot adja elő. Az egyetlen probléma a
kapitány papagája volt. Egy idő után műsor közben bekiabált és
elárulta a titkokat:
- Aaaaa nézzék, ez egy másik kalap!
- Aaaaaaaa nézzék, a virág az asztal alatt van eldugva!
- Aaaaa, el van dugva egy kártya a kabátujjában!
Az illuzionistát bosszantotta, de nem volt mit tegyen. Egyszeregy
baleset miatt a hajó elsüllyedt. Nem maradt életben, csak az
Illuzionista meg a papagáj. Néhány napig mindkettő egy deszkán
úszkálva, szótlanul, ellenségesen méregették egymást. Végül a
papagáj megszólalt:
- Oké, feladom! Hol a hajó?

Ádám kérdez
Mondta Isten: Menj le abba a
völgybe!
És Ádám megkérdezte: Mi az
a völgy?
És Isten elmagyarázta neki,
hogy mi az a völgy.
Aztán Isten azt mondta:
Ússz át a folyón!
És Ádám megkérdezte: Mi az
a folyó?
És Isten elmagyarázta neki,
hogy mi az a folyó, majd hozzátette: Kelj át a hegyen!
És Ádám megkérdezte: Mi az
a hegy?
És Isten elmagyarázta neki,
hogy mi az a hegy, majd hozzátette: A hegy túloldalán találsz egy barlangot.
És Ádám megkérdezte: Mi az
a barlang?
És Isten elmagyarázta neki,

hogy mi az a barlang, majd
hozzátette: A barlangban találsz egy asszonyt.
És Ádám megkérdezte: Mi az
az asszony?
És Isten elmagyarázta neki,
hogy mi az asszony, majd hozzátette: Azt akarom, hogy szaporodjatok!
Mire Ádám megkérdezte:
Hogyan kell szaporodni?
Isten ezt is elmagyarázta neki, majd Ádám elindult. Le a
völgybe, át a folyón, át a hegyen, be a barlangba, ott megtalálta az asszonyt.
És kb. öt perc műlva viszszajött.
Isten mérgesen kérdezte:
Most meg mi van?
Mire Ádám: Mi az a fejfájás?

Gyónás
Az ember elmegy gyónni:
- Atyám, nagy az én vétkem.
Házas vagyok, mégis lefeküdtem hét nővel egyszerre.
- Akkor most fogj hét kiló

citromot, facsard ki és idd meg
a levüket!
- És ez feloldoz?
- Nem, de eltünteti azt az
elégedett mosolyt a pofádról.

Az ír, az olasz
meg a lengyel
Egy ír, egy olasz és egy lengyel
ülnek a bárban valahol New
Yorkban. Állati jól érzik magukat és egyetértenek, hogy ez
egy nagyon frankó bár. Az ír
azt mondja:
- Ja, ez egy tényleg frankó
bár, de ahol én születtem,
Dublinban van egy ennél sokkal jobb. MacDougal a bár neve, és ha ott rendelsz egy piát,
aztán még egyet, akkor MacDougal személyesen kihoz
egyet ingyen.
A többiek
egyetértenek,
hogy az tényleg egy jó hely
lehet. Utána az olasz kezdi
mondani:
- Viszont ahol én születtem,
Parmában, ott van egy annál is
jobb kocsma: a Vinny kocsmája. Ott, ha iszol egy piát,
Vinny hoz egyet ingyen. Veszel
még egyet, Vinny hozza a következőt ingyen.
A többiek
egyetértenek,
hogy az tényleg egy jó hely
lehet. Végül a lengyel jut szóhoz:
- Azt gondoljátok, hogy annál jobb hely nincs? Ahonnan
én származom, ott van egy
hely, úgy hívják, Warshowski.
Na, ott ha bemész, akkor rögtön fizetnek neked egy piát.
Aztán ha megittad, akkor még
egyet. Utána fizetnek egy harmadikat is, majd hátravisznek
egy kis szobába, ahol egy nagyot szeretkezhetsz.
- Ezt már nevezem! - mondja a másik kettő. - Az tényleg
egy fantasztikus jó hely lehet.
- De mondd csak - kérdi az ír
- , ez valóban megtörtént így
veled?
Mire a lengyel:
- Velem nem, de a húgommal igen.
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• BELVÁROSI melegkonyhás
átterem
gyakorlattal
rendelkező szakácsot keres.
Tel:
06-30-3923-182.
(23773654)
• ELADÓKAT keresek hfrlapárusllásra, azonnali kezdéssel Csongrádra." hosszú
távra. Szakirányú végzettség nem feltétel Érd.: 0670-528-88-66. (23773348)
• ÉPÍTŐIPARI kft felvesz
kőműveseket
és
segédmunkásokat
Érd.:
7-16
óráig.
06-20-390-85-44,
06-20-411-42-02 (Szeged)
(23773973)
• FELDOLGOZÓ cég SZÖregi telephelyre keres gépkezelőket. Targoncavezetői
engedély elóny. Jelentkezés
naponta 10-12 óra között
személyesen a Szerb utca
173 alatt. (23773714)
• FIATAL lányt és fiút keresek vendéglátós végzettséggel.
büfébe.
06-70259-4298.
(Szeged)
(23773665)

Növény

Oktatást vállal
Panellakás
Régiségek
Sport, hobbi
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetités
Téglaépítésü lakás
Termény, takarmány
Utazás
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
Üzlethelyiség
Vállalkozás

«

Albérletet kínál

• 70 nm-es. Vérlói úti. I
emeleli bútorozott, gépesített. erkélyes lakás kiadó.
Érd.: 30-9777-124, Szeged.
(23773786)
• SZEGED abszolút belvárosában,
a
Roosewelt
tárén berendezett, 2 szobás
lakás kiadó 06-20-974-2933. délután. (23673313)

Állást keres
• FELSŐFOKÚ egészségügyi végzettséggel (diplomás
ápoló)
háziorvosi
praxisban vagy más orvosi
rendelőben
nővéri
állási
keresek. 06-30-387-34-35
Állást kínál
• 3 fö fiatalt keres szerkezetlakalos munkára kft 0630-349-55-26
(Szeged)
(23773783)
• * CHIO WOLF Mo Kft
üzlelkötó-gépkocsi-vézetöi
állást hirdet meg Feltételei:
C kategóriás jogosítvány,
érettségi Személyes meghallgatás június 16 . hétfő,
10 órától, Szeged, Dorozsmai Út 76. (23773652)
• AMERIKAI MAGYAR vegyes vállalat keres önálló,
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi irodájába
Korrekt
fizetés,
egyéb támogatások
Másodállás
is
lehetséges
Átképzés biztosítva I Időpont-egyeztetés 9-töl 11
óráig. Tel.: 06-62-476-725.
Szeged (23570622)
• BALATONFÜREDI erasz
Étterembe keresünk szakképzett hentest, felszolgálót
és konyhai kisegítőt azonnali munkakezdéssel a nyári
szezonra Jelentkezés a 0630-573-57-41
teleionszámon. (23673245)
• BELVÁROSI é t t e r e m
szakképzett szakácsot keres. Szegedi lakosok jelentkezését várjuk 06-30382-67-58 (23773490)

• IRODÁBA k ö z é p f o k ú
végzettséggel
rendelkező
talpraesett hölgyet keresünk. aki önálló feladatmegoldással
segiteni
tudja
munkánkat.
önéletrajzzal
ellátott lelentkezését a Sajtóházba "Precíz 023773812"
jeligére
kérnénk
leadni
Szeged. (23773812)
• KERESKEDELMI végzettséggel , jó fizikummal fiatal férfi eladót felveszünk.
Szeged
06-62-461-903
(23672708)
• KETTŐS könyvelésben
jártas
hölgyet
keresünk
könyvelőirodába. Jelentkezni
önéletrajzzal lehet az alábbi
elmen:
Nobilis
'62 Kft.
Szeged. Arany J. u. 7. 3
emelet. (23673285)
• KÖZHASZNÚ t á r s a s á g
felvételt
hirdet
forgalom
szervező munkakör betöltésére. Elvárás: felsőfokú vagy
középfokú szakirányú végzettség. Bérezés megegyezés szerint.
"Megbízható
023672093
jeligére
a
Hirdetőbe (23672093)
• KÖZHASZNÚ t á r s a s á g
önjáró fűnyíró gépre kezelőket keres. Feltétel: B"
kategóriás
jogosítvány,
előnyt jelent, ha könnyű
vagy nehézgép-kezelői jogosítvánnyal
rendelkezik.
Bérezés megegyezés szerint
"Hosszú
távon
023672095" jeligére a Hirdetőbe. (23672095)
•MEZŐGAZDASÁGI
idénymunkára kisebb brigád
jelentkezését várom. 06-30289-30-83 (23773408)
• ORSZÁGOS területre üzletlátogatói, üzletkötói munkakörre
számltógép-ismerelekkel, nyelvtudással rendelkező nagy munkabírású
munkavállalót
alkalmazna
szegedi kft. Szórakoztató
elektronlkai területre. Érdeklődni: 62-499-999 (23672600)
• ORSZÁGOS biztosítási
brókercég megyei vezetőt
keres Tel : 06-70/319-3430. Szeged. (23673193)
• RÖSZKÉRE és Tompára
államilag elismert nyelvvizsgával és valutapénztárosi
bizonyítvánnyal rendelkező
munkatársakat
keresünk.
Érd.: 62-573-375. (23673310)
• SZEGED Tesco és Sze 7
ged" Metró Áruházban lévő
fagylaltozó jellegű üzleteinkbe megbízható, fiatal lányokat
állandó
munkára
eladónak felveszünk Fényképes önéletrajzokat a következő címre várjuk: 1506
Budapest. Pf.: 71. B u d a pest. (23673086)

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

Állást kínál
HA SZERETNE EGY DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ CEG
ALKALMAZOTTJA LENNI
- műszaki középiskolai végzettséggel rendelkezik
- képes a pontos, precfz munkavégzésre
- fizikálisan terhelhető
- vállalja a folyamatos munkarendet
- hosszú távú. biztos munkalehetőséget keres,
akkor várjuk a lelentkezését a 62-553-280-115.
telefonszámon, 9-15 óra között.
Versenyképes jövedelmet, biztos munkahelyet kínálunk.

RotaPack Rt. Szeged, Dorozsmai út 35.

NONSTOP

TELEFONOS

H I R D E T É S »

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

PÉNTEK, 2 0 0 3 . JÚNIUS 1 3 .
(üzenetrögzítő

is)

Apróbörze

Kisállat
• 1 ÉVES sárga tojótyúkok
450 Ft/db, valamint ellenőrzött étkezési friss tojás
eladó. Igény szerint szállítva. Makó, Platán u. 20.
62-216-727,
06-20-56422-59. (23773722)
Könyv

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
• SZEGEDI bútorgyártó cég
keres 1 fő faipari szakmunkást lapszabász gyakorlattal, valamint 2 fő betanított
munkást csomagoló munkakörbe. 62-541-350. (23773597)

• OPEL Vectra 1.7D (1989es) friss műszakival eladó,
62-451-857, 06-20-9-2244-47. (Szeged) (23672702)

• SZOBAFESTŐ segédet
állandó, vagy alkalmi munkára keresek, 06-30-3655-967. (Szeged) (23773752)

Orcsik Műhely Kft.

• VIRÁG és zöldségkertészetembe állandó munkára
házaspárt keresek. Másfél
szobás, összkomfortos lakást biztosltok. Szakmabeliek előnyben Külön keresek
férfi és női dolgozókat,
lakást
itt
is
biztositok.
Becsey, Balástya, Tanya 85.
06-20-973-7473. (23673295)
• ÉLELMISZERÜZLETBE
keresek eladót, pénztárosi
(8 óra) és árufeltöltöt (4
óra) Fellétel: szakképzettség, áruismeret Szegediek
előnyben Érd 9-17 óráig.
30-200-19-35.
Szeged
(23773766)
• ÉPÜLET- és bútorasztalost keresek jó kereseti
lehetőséggel.
06-30-9286-923. Szeged. (23773328)

KOLTSEGTERITESES
Alapfokú számítógép-kezelői

AUTOKLIMA
Szeged, Ősz u. 51. £
Tel.: 62-543-777.

I

EREDETISEGVIZSGÁLAT
- M Ű S Z A K I VIZSGA s
- ZÖLDKÁRTYA

AUTÓKLUB
Szeged. Kossuth L. sgt. 112.
1*1.: 62-474-874. 550-390

3 hetes gyakorlat orientált kápzás
Arany J. n. 7. II./13..
Tel.: 06-30-576-74-30. Enter City Bt.

A Hansa-Kontakl Kft.
állási hirdet

MUNKAÜGYI
ÉS TB-ÜGYEVTÉZŐ
munkakör betöltésére.
Olyan munkavállalók jelentkezését várjuk, akik a meghirdetett
munkakörben felsőfokú végzettséggel. magas szintű, többéves
szakmai gyakorlattal, számítögép-kezelöi ismerettel rendelkeznek. Az érdeklődők fényképes szakmai önéletrajzaikat
2003. június 30. napjáig küldhetik el a Hansa Kontakt Kit. elmére:

• ANTIK BÚTOROK, RÉGISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979.
Szeged. (23570902)
• 2 DB f e k e l e , n a g y o n
szép íróasztal eladó. 0630-529-9451,
Szeged.
(23773835)

• TRABANT 1.1 kitűnő állapotban eladó. 06-30-93578-41 (Szeged) (23773779)
• VW Golf 1.6 D, 2004.
júliusig érvényes műszakival. |ó állapotban eladó.
Irányár: 270.000 Ft. Érd.:
esti órákban. 62-430-596.
(Szeged) (23570884)
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• ÉPÍTÉSI telek 2 db 350
nm-es 5/4-es fóliaházzal,
csöpögtetö-berendezéssel,
fűtéscsővel, bekerítve eladó.
Tel.: 06-30-3830-503, Zákányszék. (23672725)
Építőanyag
• 15 ÉVES jó minőségű 25
köbméter oltott mész eladó
(70.000 Ft) Gyálarét, 62427-034, este 6 óra után.
(23773409)

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (23571716)

h.-p.: 9-17
szo.: 9-11.
Egészségügy
• FOGYJON le a segítségemmel! 06-30-218-09-85.
(23672520)
Egyéb

METALL

• BONTÁSBÓL olcsón eladó nagy mennyiségben jó
minőségű nagytégla, kistégla, szarufák, nagygerendák,
deszkák,
ajtók,
ablakok,
egyfalcos
szalagcserép.
Érd.: Szeged, Rákóczi utca
47.
06-20-917-6962.
(23773547)

Csempecentrum

ZA'RTSZEIVIHYEK

4004-00
mm-ig

KÜLÖNLEGES MÉRHEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLÁMOS
V A G Y A K Á R FAMINTÁS

M É R E T R E V Á G V A IS !

• EZÚTON szeretnék köszönetet mondani azoknak
az önzetlen férfiaknak, akik
2003. június 10-én, 3/4 5
körül a Kálvária sgt.-on égő
Zastavám
eloltásában
segltkeztek. (23773913)

FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.:/Fax: 62-464-021

kedvezmény

Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 , szo.:

9-12-ig

Egyéb

ÚSZÓMEDENCÉK SZAUNÁK
INFRAKABINOK KOMPLETT KIVITELEZÉSE.
Üvegmozaikok széles választékban
bruttó 3000 Ft/m 1 ártól!

Szeged, Bérkert u. 129.
Tel.: 62-439-025.
Garázs
• HÉT vezér utca végén
garázs kiadó. Érd.: 06-2099-46-176 vagy este 62469-658-as telefonszámon
(Szeged) (23673124)
Gépjárművezető-képzés

• ATI CSÁSZÁRNÉ Bt Eukonform árufuvarozó vállalkozó, Eu-konform buszos
vállalkozó, Nehézgép-, Köny
nyűgép-, Targonca. ADR.
TIR, Belföldi buszvezető.
Belföldi árufuvarozó, Taxivezető, Taxi-vállalkozó és
Undortkeltő
szaktanfolyamokat indit. OKÉV tsz.
06-0056-02,
Szeged,
Berlini krt. 16. Tel.: 62-422240.
06-20-9431-444.
(23672309)
• AZ AUTÓKLUB autósiskolája gyorsított személygépkocsi-vezetői
tanfolyamot indít június 16-án,
16.00-kor Szeged. Kossuth
L
sgt.
112. (a Plaza
mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény
Érd.: 62-550-390. 06-20483-16-39. (23773497)

Néhány közkedvelt f a u t á n z a t ú
és fehér bútorlapra

i

6721 Szeged, Szent György tér 5.
TelJfax: 62/323-797, Mobil: 30/9819-084.
Í a t k c h R t x ^ Kft 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 99. Tel.: 62/498-855

CSISZÁR
AUTÓSISKOLA

Autóvezetői tanfolyam indul
június 16-án, 9 órakor
a Ságvári gimnáziumban.
Előadások délelőtt 9-12.30-ig
- RÉSZLETFIZETÉS
- DIÁKKEDVEZMÉNY
-TANKÖNYV BIZTOSÍTOTT
Zárda u. 6/A. (Novotel mellett)

62-444-970.

22Ü22L

Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979 Szeged. (23570927)
• HAGYATÉKOT leiszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23571252)
Haszonállat
• GYAPJÚÁTVÉTEL Szeged. Sándor u. 1. június
14-én, 7 órakor, 06-30938-5641. (23773898)
• SZABADTARTÁSÚ sárga
jércék, kakasok konyhakészen Is eladók. 62-443-119
(Szeged) (23773762)
• TVÚKVÁSÁR 380 Ft/db
az M5-ös felöl a sándorfalvi
bekötő úton tábla jelzi.
Kiadás: hétfőtől szombatig
de. 7-10-ig, du. 15-17-ig.
62-251-637. 06-30-3623360,
06-30-246-2698.
(23571175)
• TYÚKVÁSÁR e g y é v e s
barna tyúkok vására 340 Ftl
db áron. Szeged: 62-471977, Deszk: 30-33-85-727.
Makó: 62-215-525. (23773454)
Haszonjármű
• 12 TONNÁS, teljesen felújított, felezöváltós pótkocsivontatásra is alkalmas
Kamaz billenős, friss műszakival eladó. Érd.: 62460-202. 06-20-2525-704
(23773452)

A
3KAY N
Á
N
D
O
R u. 29
r.:62/541-76(1

TERRAKOTTA

A K C I Ó !

20-25%

Építési telek

BŐRGARNITÚRÁK

Telefon: 61/415-714.

• OPEL Astra Sedan 1.4es, 97-es magyarországi,
szervizkönyv,
sérülésmentes. hitelre is eladó. Kistelek
62-258-280, 06-20-9721846. (23773432)

TV, hifi, kamera,
audió,
háztartási gép, telefon

• BONTÁSBÓL e l a d ó
nagytégla, klstégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
(23773383)

Felső Tíszi-part 15.

• LADA 2105 (1993-as).
2005-ig műszakival, vonóhoroggal
eladó.
Irányár:
360.000 Ft. Érd.: 06-203877-399. (23773533)

Panasonic, Technics,
Sony, G r u n d i g ,
Yamaha

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged.
Rókusi 25.
62-489-603.
(23570890)

Tisza-parti Bútordiszkont

• GÉPJÁRMŰ ÁTÍRATÁS,
forgalombahelyezés,
kivonás, súlyadó, legkedvezőbb
biztosítással. Csongrádi sgt.
64/b,
06-30-98-54-697.
(Szeged) (23672158)

K I Á R U S Í T Á S !

Érd.: 20-9-550-192.

árengedménnyel!

• ÁTÍRATÁS, biztosltáskötés Madách 24/b, 62425-043. Körgyűrű (Szeged). (23672629)

• SONY videokamera, 240x
digitális 200 m + táska
eladó. Irányár: 90.000 Ft.
Tel.: 06-30-529-9451, Szeged. (23773836)

20-50%

1 0 % OS

6724 Szeged, Huszár u. 1.

• 400 l-es fagyasztóláda
és Hajdú hideg-meleg vizes
automata mosógép eladó.
Érd.:
06-20-3875-863.
Makó. (23673240)

engedménnyel.

• ANTIK bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324.
30-383-7116,
Szeged
(23571250)

tanfolyamok a belvárosban

Elektronika

• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged. Londoni krt.
10 62-426-433. (23571782)
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a
Szeged, Bihari 29. 62-492682. (23570881)
• TÓTH Autósiskola Szeg e d . Petőfi sgt. 10.. 62450-974,
30-301-94-23
(23267481)

• IVECO 7.5 t ponyvásteher
jó
állapotú,
tachográfos, taxizásra eladó.
20-97-63-903.
(Szeged)
(23773659)
• VW Transporter T4 2.4D,
1993-as hitelre Is eladó.
Kistelek
30-928-9257.
(23673306)
Kieg. munkát kínál
• MUNKATARSAKAT keresünk
hagymaszedéshez.
Deszken. Bér megállapodás
szerint, 62-271-556, este
(23773362)

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

nn\

Magánház

• CSALÁDI HÁZ (98 nm)
1500 nm parkosított telken
csendes
környezetben
4.800.000-ért eladó. 62289-601.
06-30-94-36- .
287. (Öttömös) (23773552)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN vagy környékén családi házal, vagy
lakást
keresek. Kovács, 06-30406-80-12. (23773862)
• KISTELEKEN összkomfortos családi ház 250 n-öl
telken eladó. 62-259-019.
(23773822)
• MAKÓI ház. 3600 négy
szögöl telekkel eladó vagy
elcserélhető szegedi házra,
üdülőre és lakásra. Tel 0030-973-1889 (23773444)
• MINDSZENTEN, 3 szobás. összkomfortos családi
ház eladó Irányár: 5,5 millió
Ft. Érdeklődni: 3 óra után,
62-225-269. (23773598)
• MÁRIA utcában 240 nmes, igényes családi ház
melléképülettel,
garázzsal
eladó. 62-426-137, este:
62-438-777
(Szeged).
(23672664)
• ÚJSZEGED, Műhely Utcai
5 szobás, nagykertes ház
43 M-ért eladó. 06-702525-992 (23469476)
• ÚJSZEGEDEN, Petöfitelepen, Tápén, Baktóban
házak eladók. Érd.: 06-30580-9504 (23673106)
Mezőgazd. gép
• CLAAS k o m b á j n o k ,
Mengele silózó ekék. eladók. 30-928-92-57 Kistelek. (23673315)
• PEDROLLÓ s z i v a t t y ú t
nagy teljesítményűt vásárolnék. Tel.: 30-981-73-93
(23773635)

Motorkerékpár
• SPORT Suzuki robogó.
50 cm'-es, automata, háromsebességes eladó 63455-311 (23773350)
Növény
• AMERIKAI stílusú, gyönyörű
kertek
tervezése,
kivitelezése, Toronyi Díszfaiskola, Szeged, Magyar u.
214. Tel.: 62-405-812. Kertépítő szakmérnök! (23672491)
• DRS paprlkapalánta eladó. Tel.: 06-30-476-4794
(23773716)

Közlemény
A DÉMÁSZ Rt. Hódmező^RAMSZÜNET
vásárhelyi Üzemvezetősége
átssrjrsstr-— értesíti a fogyasztóit és a lakosságot,
hogy 400 kV-os hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhely külterületén az Erzsébeti úton
2003. június 23-án, 10.00-től 19.00-ig 2003. június
24-én és június 25-én, 6.00-tól 19.00-ig: Bódaitanya;

Bántanya: Erzsébeti úti tanyák;
2003. június 23-án, 10.00-től 11.00-lg és 16.00-tól
19.00-ig, 2003. június 24-én és június 25-én, 6.00-to,
7.00-lg és 16.00-tól 19.00-ig: Sápitanya: Mucsitanya;
Faragótanya: szélmalom: Zsoldostanya: Erzsébet köz
ség: Hódcsillag Tsz tehenészet transzformátorállomások teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink fürelmét és megértését.
A DÉMÁSZ Rt. HódmezőJ ^RAMSZÜNET
vásárhelyi Üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot,
hogy 400 kV-os hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhely külterületén 2003. június 26-án és június 27-én, 6.00-tól 19.00-ig
a Csomorkányi úton: Csomorkányi úti zártkertek: Dózsa Tsz sertéstelep, Dózsa Tsz szárító: Hódmezőgazdn '"henészet:
Láda-dűlő • az Erzsébeti úton:
Büoaitanya; Bántanya; Erzsébeti úti tanyák; • 2003. június 26-án és június 27-én, 6.00-tól 7.00-lg és 16.00tól t9.00-ig az Erzsébeti úton: Sápitanya; Mucsitanya.
Faragótanya; szélmalom; Zsoldostanya; Erzsébet község; Hódcsillag Tsz tehenészei transzformátorállomások teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértései

•JjTapp^
Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank R t
1998006-06289010-10000001

M M
MíkioSók
• NYÁRON illtethető díszfák, örökzöldek kaphatók
Szeged-Hattyas, Óbébal 6.,
06-30-943-8145. (23570702)

Oktatást vállal
• ECDL tanfolyamok. Számítástechnika oktatás magántanárral
06-30-2892380. (Szeged) (23773901)
• MATEMATIKA FIZIKAANALÍZIS oktatás középiskolásoknak,
főiskolásoknak, 06-20-3-641-805. 62458-020, Szeged. (23672529)
• OROSZ n y e l v o k t a t á s t
vállalok. 30-260-2087, 62552-370 (Szeged) (23672718)

Panellakás
• KAMATTÁMOGATOTT
LAKÁSHITELEK 30%-OS
állami támogatás kihasználásával kombinálva, közvetítői díj nélkül. Tel.: 0 6 - 7 0 222-0090 (23368931)
• SZEGED, Puskás u. III
emeleti, 49 nm-es, 2 különálló szobás lakás cseréptetős panelházban eladó.
Érd.:

06-20-416-69-69,

Szeged. Irányár: 7
(23773917)

M Ft.

• SZEGED, Retek utca első
emeleti, 52 nm-es festett
falu kétszobás, parkettás, új
linóleummal társasházi lakás
6.500.000
Ft-ért
eladó.
Érdeklődni:

62-487-049,

30-9550-150.
(23571660)

(Szeged).

• TÁRAI utcai kockaházban
erkélyes 72 nm-es, 1+3
szobás, étkezős panellakás
4 emeleten eladó. Érd.: 0670/312-75-73,
Szeged.
(23672030)

m

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körűt Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979
(23570928)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269. 30-375-5419.
70-505-9040. (23672807)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre Is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116,
Szeged. (23571248)

CS/tFM
G

• REGISEGKERESKEDES
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11, Tel.:
62-422-547. (23571470)

m\ Sport, hobbi
Sport]
Szegeden

[hűmnél

1 Kis- és nagykereskedelem, képviselet j

, Madách utcai Spertbelt
UtaH-IM-IM.

H I R D E T E S «
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Számítástechnika

HUSAKCIO!

• SZÁMÍTÓGÉP , M O N I TOR-, NYOMTATÓJAVÍTÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62—458-567
Szeged.

M TÁRSKÖZVETÍTÉS!
Csongrád megyéből várom
hölgyek, urak hívását, hogy
segíthessek a párkeresésben.
06-30-278-18-75
(23672086)

BALLAGASRA
HÚSAJÁNLATAINK:
- marha lábszár

(23571474)

29

• CRONOS az igényesek
társkeresője. Szeged 62430-814,
06-20-433-9842. (23673148)

Szolgáltatás

(kockázva)

- sertéscomb,
- karaj szeletelve,
- szögedi
csirketermékek.

DUGULASELHARITAS 1000
Ft-lól, 1 ÉV
GARANCIÁVAL! SZEGED:
62—485-774. (23571196)
• AKAR nagyobb méretet?
A nők is ezt akarják!
PÉNISZNYÚJTÁS: műtét és
gyógyszermentes!
Diszkréten! Hívjon, 06-30-5950166. (Szeged) (23673154)

árengedmény!
Telefon: 6 2 - 4 2 5 - 0 6 5
Húsbolt M a r s t é r 1 - 3 .
VÁRJUK

|
§

023671917

!

l í pPONT
oí
AVEN

|! !1 KÉPCALÉRIA ÉS KÉPKERETEZÉS

Keretezett
•lávézzf
nyomotokra
2 0 - 5 0 % keJeezmony
A készlel

ereiéig!

Szeged, Nagyáruház emelet,
6720 Szeged. Jókai u. I.

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

ÜVEGEZÉS

• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás.
bútor-összeszerelés garanciával. 06-2099-75-271.
Szeged.
(23672372)

• ÁLLATPANZIÓ kutyaoktatás, kutyaközvetités, szaktanácsadás.
06-30-9434570. (Szeged) (23489684)

KEDVES

VÁSÁRLÓINKAT!

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (23470208)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében
62-401-318, 62-555-796,
06-30-271-9697. (23570802)

mellett)

(fodrász

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged és
Csongrád megye Tel.: 06
30 9457 577 06-62-533999 SZÁSZ PÉTER (23571190)

• PONYVAKÉSZÍTÉS javítás. Tel: 62-571-238.
06-30-322-5743. (23673016)

M FELSŐ TISZA-PART 1920. alatt 108 m'-es extra
kivitelezésű lakás 200.000
Ft/m! és 2 db teremgarázs
2,5 millióért eladó 309431-392 (Szeged) (23773749)

5%

• CLAAS k o m b á j n o k k a l
aratást, szalmabálázásokal
vállalok.
30-928-92-57
Kistelek (23673316)

KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555

30

Tanfolyam

• 20 órás Excel tanfolyamok indulnak a belvárosban. Ár: 7.800 Ft. 06-30576-74-30. (23672751)
• ANGOL TÁRSALGÁSI
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
Rozgonyl. (23773418)

M FÖ fasori (Újszeged) sorházban 130 nm-es, társasházi
lakás
garázzsal
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 25,9 M Ft. 0630-265-68-40. (23773437)
M GYÖNGYTYÚK utcai 1+3
szobás
téglaépítésü,
társasházi
lakás
eladó
(extrákkal).
Érd.: 06-30/
524-0465. Szeged. (23773772)
M MAKKOSERDÖ s o r o n ,
nem lakóparki, 103 m'-es
társasházi lakás és udvari
lakás sürgősen eladó. 0630-545-87-24, 62-478-477
(Szeged) (23773743)
M SÁRKÁNY utcai nyolcszobás, 150 m'-es, kétszintes lakás garázzsal 25
millió Ft-ért eladó. 06-30/
286-1000,
esti
órákban
(Szeged) (23672156)
• ÖSZ u. 43. sz., Tavasz u.
5. sz., Csongrádi sgt. 51.
sz. alatt épülő társasházakban lakások, garázsok, parkolók eladók.
Érdeklődni
telefonon történő Időegyeztetés alapján 30-9537-287.
Első Ház Kft Szeged. Arany
János U. 7. 1/116 (23571674)
M ÁRVÍZ utcai kétszobás,
58+7 nm-es exkluzív új
társasházi
lakás
III.—on
eladó,
06-70-270-7271.
(Szeged) (23571355)
Szeged, Csaba u. 22. szám

alatti társasházban
augusztusi beköltözéssel

M MOTORCSÓNAK tanfolyamot indít az M-Mariner
Bt. Jelentkezni a 06-30-2493-243-as telefonszámon
lehet. (23672623)

küszöbbori tis
^
~ koriatok, karnisok
rrklánibetűk készítése
antik tárgyak polírozása.
°
Cím: Szeged, Francia u. 25.
Tel. 62-483-137,30-9-451-317

lakás e l a d ó kulcsrakészen
180 E F t / n m áron.

31

40-45 nm-es téglablokkos §
lakást beszámítunk.
06-30-993-9558.

33

M HARKANYBAN nyaraló
kiadó. 1600 Ft/fö/nap 0672-371-741. (23672468)
35

Üdülés

M BALATONHOZ 100 m-re
6 főnek kétszobás lakás
kiadó, 6.000 Ft/nap. 06-30911-98-78. (23773550)
M BÜKKFÜRDŐN szobák,
apartmanok
vendégházak
kiadók. 1500-2000 Ft/fö/éj.
06-30-9699-179. (23773693)
M FALUSI turizmus! Zengövárkonyban, Pécstói 17
km-re hangulatos parasztház (háromszoba, 3 fürdőszoba) egyben vagy szobánként kiadó, 1500-2000
Ft/fö/éj.
06-72—438-622.
(23673231)

3 6 1 Üdülő, hétvégi h á z
M BALATONHOZ 100 m-re
kétszobás társasházi lakás
eladó, 8.600.000 Ft-ért. 0630-911-98-78. (23773553)
37

Üzlethelyiség

M BELVÁROSBAN 300 m'es
üzlethelyiség
(nagy
kirakattal) bérleti joga átadó,
30-9-405-283.
(Szeged)
(23672665)

Termény, takarmány

/IvH&UiA

SÁ-BOR BT. Debrecenből
Divatos,
extra minőségű,
£
svájci kilósruhavásár
Szegeden,
a Bartók Béta
Művelődési Házban
(Vörösmarty u. 3.)

Június 16., 17., 23..
24., hétfőn, kedden
Bálabontás:
8-kor és 12-kor!

Póló, rövidnadrág, '
női ruhavásárral várjuk
kedves vásárióinkat!
VASIPARI MUNKÁK!

M GYÓGYÁSZATI segéd
eszközöket és reform élelmiszereket árusító szaküzlet
Kistelek belvárosában eladó. érd.: 30-525-57-32.
(23773427)

Szolárium Stúdió
eladó. 23673135]
Érd.: 30-9455-177:20-985-3730.
38

Balaton ÉNY-i részén

Exkluzív esküvői
meghívók

Nacsa Gáborné:
62/211-303;
06-20/9771-826

vaíammt
nagyon

Az ipartelep raktározás,

BARNA JÓZSEF
82-440-254; 06-30-205-08-85.

• 1 0 0 0 TelJfax: 62-439-138,

20 km-re található.

Szeged, Szílléri sgt. 24.
j

70-3141-709.

A

vámszabadterület,

AKKUMULÁTOR
KIS— fS NAGYKf-P X I

ill. kamionparkoló

HUSZTI BOSCH CAR
...a legolcsóbb

E E E E : Szerviz ^ ^ E E E
Autóklíma feltöltés (is)
Szeged, Makai út 112.
543-555, 20-9584-183.

indítás!!

VARIA, PERION, OPTIMA 850

AKKUMULÁTOROK

ü z l e t k ö t ő i álláshirdetés
^^iroíatul
SZEGED
KUTYASZEPSECVERSEMY

FELADAT:

1003. Június 14-én,
I S.OO-kor

MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK ÜZLETI SIKEREK ELÉRÉSÉHEZ.

HELYSZÍN:
Gábor Dénes Szakközépiskola udvarán

KÖRNYEZET:

KATEGÓRIÁK:
1./ Fiatal kutyák (3-13 hónaposig)
2./ felnőtt kutyák
kicsi 10 kg-ig
közép 25 kg-ig
nagy 25 kg
felett
3./ senior
(idős kutyák)
7 év felen

JÖVEDELEM:
BEVÉTELALAPÚ JUTALÉKUNK FELÜLRŐL NEM KORLÁTOZOTT.

Szeretne munkatársunk lenni?
Bővebb felvilágosításért hívja a 621 567-839-es telefonszámot!

NEVEZÉS:
13.30 órától.
Jelentkezési
feltételek:
belépőjegy
és az oltási igazolás

DÉLMAGYARORSZÁG

Az árak 2003, június
a készlet
ereiéig

eden

^ J k H U

ö / c

13-15-ig,
érvényesek

jSíÁü

Sertés
lapocka

t-

r

TO^

születésnapjára

sok boldogságot kívánunk.

Sertés comb

Algyőre!
Ballagásod és születésnapod

tdkaímábóL

alkalmából sok sikert

és hédávedz

és jó egészséget kívánnak!

Petra, Á&, Gergő és

Szüleid, nagyszüleid

Cin ka

(ffraíu/dÁMrÁ

10

i

„Ha sírnod kell, akkor is nevess,
Ne gyűlölj senkit, mindig csak szeress.
Az légy ami szeretnél lenni, s történjék
\ bármi,
Ne feledd, mi örökké fogunk szeretni."

J
i

n y o l c a d i k o s ballagása a l k a l m á b ó l
sok sikert kíván!
T ö r ö k tata és m a m a

lenni, m i n d i g m i n d e n körülményben."

Szegedre,

Egyetlen k e r e s z t l á n y o m ballagsz,

BÖRCSÖK

t o v á b b i sikereket k í v á n u n k :

ANETTKÁNAK
ÜTJf
boldog névnapot,
^ ^ ^ ^
s az életben minden szépet
^
és jót kívánnak szerető szüleid,
testvéred Gábor, Arnold,
sógornőd Erika és a kicsi Dávid

K e r e s z t a n y á d , Babi, T i m i , M a m i , T a t i ,
Pista

i

—

389 Ftkg

ifj. TÖRÖK ZSOLTNAK

„ L e g n a g y o b b cél a földi l é t b e n , e m b e r n e k

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

Qe

Június

ANITÁNAK

MÉSZÁROS
SZILVESZTERNEK
ballagása alkalmából.
Czékus Mama és a család

céljára megfelel.

Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy
a 06-30/903-03-93,
06-30/297-30-93.

Tata, M a m a

évfordulótok,

sok szeretettet

raktáráruházak,

r Ó M a ,

_

tartalmáért

J O Ó MISINEK

a. tzozelqő

Évi, Toncsi,

Az ipartelep városhoz
főútvonal mellett

\

S a l i b é r
LI-II. IIIWLiii II. :i. I.: 42."»-

Szegfu utca 41 -be

Apukám!

név- és születésnap

BÉRELHETŐK.

névjegy, szórólap, kitűző

Makóra,

házassági

területek

közel, a 43. számú

4 9 9 Ft/kg

50.

I

KAPUTELEFON

1 Gratulálunk

Anyukámi

irodák
és szabad

GRAVÍROZÁS

A z apróhirdetések

20

csarnokrészek,

a nagylaki határátkelőtől

1

a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

Tápén, a Fiume utcában
ÁCS PÉTERT,
16. s z ü l i n a p j a a l k a l m á b ó l szívből k ö s z ö n t i k :
Keresztszülei é s k e r e s z t t e s t v é r e i : Ildikó. Attila

Műhelycsarnokok,

Szeged, F ő fasor 102.
Tel.: 62-401-106
Ny.: h.-p.: 8-17, szo.: 8-12

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
óra
alatt
is!

Társközvetítés

S z ü l e t é sruapôt

6900 Makó, Aradi u. 136.

4 - 6 fős apartman
14 000 Ft/fő/hét
21000
Ft/fő/hét
Étkezéssel

új stílusban
»• f a n y í l á s z á r ó k
egyedi igények
a l a p j á n is
- STADLER tömörfa
és fém lépcsők.

Vállalkozás

• SZEGEDEN és környékén
átlagon felüli kiegészítő jövedelem. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
06-1-302-42-77.

IPARTELEPÉN

(Keszthely 1 km, Hévíz 4 km)

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT, SEGÍTŐKÉSZ KOLLEKTÍVA.

W éve műkőd«

MAKÓI

GYENESDIÁSON

»• f ü r d ő s z o b a b ú t o r o k

SZAKÜZLET É S SZERVIZ

62/567-840
06-20/383-0138

Az Inga-Gép Kft.

• LEHETŐSÉG •

ÜZLETHÁZ

Kapuk, rácsok, torasztetök,
egyéb vasszerkezeti muekák
készítését vállalja.

INFORMACiO:
Gyürefiné Jutka

NYARALASI

A L T A T Ó

rffifíi

teun&a

g e d ) (23773756)

M NAGYBÁLÁS pusztai füszéna eladó. 62-213-531,
06-30-581-5937. (23672331)

M 3 9 / 1 6 5 férfi n e m d o hányzó, alacsony, vékony
hölgy ismeretségét keresi
élettársi kapcsolat céljából.
•Rendezett élei 23673233'
jeligére
a
Sajtóházba.
(23673233)

1 0 0 0 + 1 S Z O L G

M FÖ FASOR 53. alatt üzlethelyiségek, irodák 45-60
m-ig
200000
Ft/m'-ért
eladók. 30-9431-392 (Sze-

(23570772)

2 db 90 nm-es

M INTENZÍV gépírótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged) (23673293)

R é z b ő l és
ROZSDAMENTES ANYAGBÓL

Téglaépítésü lakás

M BORBAS utcában kulcsrakész társasházi lakások
2004 májusi beköltözéssel
még leköthetök! 30-4359338. (Szeged) (23469349)

Egy termékből
5 kg felett

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök. harmonikaajtók
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603
06-703168-817. (23570975)

• LAKÁSFELÚJÍTÁSÁT
festéstől a csempéig törmelékszállítással, azonnali kezdéssel,
06-30-555-2998
(Szeged) (237734®)

32

3 4 : Utazás

11

d^S?

kedvezmennyel
kapható.

Sertés
daráithús

Sertés
egész karaj

12

•

H I

R D E T E S

PENTEK, 2003. JUNIUS13.

•

CSALÁDI AKCIÓI
HORVÁTORSZÁG
Brac-sziget
Sutivan Fülöp üdülőházak

Megbízónk, a Reca Kft. vezető nemzetközi
cégcsoport leányvállalata. Professzionális
szerelés- és rögzítéstechnikai cikkek
értékesítését végzi a magyarországi piacon
végfelhasználók körében. Részükre keresünk

4 - 6 fős, 4*-os luxusapartmanban,
önellátással, egyéni utazással
2 felnőtt + 2 gyerek (12 éves korig)
1. gyerek INGYENES
2. gyerek 50%-os kedvezmény

A Városi Sportigazgatóság kedves vendégei részére

KEDVEZMÉNYES USZODABÉRLETET KÍNÁL
A NYÁRI SÁTORMENTES IDŐSZAKRA
A bérlet június, július, augusztus hónapokra
és szeptemberben a sátorállításig érvényes!
KEDVEZMÉNYES ÁRAK:
Magánszemélyek részére: felnőtt
9 000 Ft
gyermek, diák, nyugdíjas
6 000 Ft
Cégek részére: (a cég dolgozói használhatják)
19 000 Ft
A bérletekkel naponta időkorlátozás nélkül lehet igénybe venni
a sportuszoda szolgáltatásait!

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket a 62/434-234 (142-es mellék),
a 62/436-386-os telefonszámon
és személyesen a Városi Sportuszoda jegypénztáraiban.
Kellemes sportolást és aktív kikapcsolódást kíván
a Városi Sportigazgatóság!

jun. 23-30 21 900 FWcVhét
jún. 30.-júl 7.25 900 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: SZEPARK KFT.
SZIKI TOURS, 6720 Szeged, Stefánia 6.
Tel.: 62/485-891

péntektől péntekig
A HÉT KEDVENCE-akció!
Mától a kedvenc:

EPRES-VANÍLIÁS
FAGYITORTA

ÓRIÁSI BALLAGÁSI
^

e

h

(PARFÉ)

ü

ESY HÉTEN ÁT

FÉL ÁRON!

•€URO*ÉKSZER
•

I

* i
* • *

ÜZLETKÖTŐ ÉRTÉKESÍTŐ(NÖ)T

T o v á b b r a is

üzletben!
Érdeklődjön a

NAGY ÉS A KIS
KÁLVÁRIA
CUKRÁSZDÁBAN

MINDEN ÉKSZER 2 0 - 3 0 % ,

de egyes ékszerek akár 5 0 %
árengedménnyel kaphatók.
Cím: Szeged, Kárász u. 6.
Tel.: 555-915
023673205

Kálvária tér 32.
Tel : 443-884

Károlyi u. 4.
Tel : 426-175

Csongrád megye területére.
Feladatok: termékértékesítés, kis és nagy végfelhasználók rendszeres
látogatása, szaktanácsadás, új vevők felkutatása, kapcsolatok
ápolása.
Ideális pályázónk: középfokú műszaki végzettséggel vagy legalább
2 éves műszaki területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik;
affinitással bír az értékesítés területén; érdeklik a kihívással járó
változatos feladatok; dinamikus, határozott, kitartó és következetes
személyiség. A megye északi részén lévő lakhely előnyt jelent.
Megbízónk nemzetközi háttere, munkafeltételei, piaci lehetőségei,
támogatása a kollégák részére hosszú távra biztos alapot nyújt.
Várjuk fényképes önéletrojzát bizonyifványmósolatokkal
a megjelenéstől számított 8 napon belül:
J
D - T R A C E Személyzetfejlesztési Tanácsadó Bt.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 72., tel./fax: 06-1/311-2004,
e-mail: dtrace@axelero.hu Céginfó: www.reca.hu

FELHÍVÁS

Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola
Érettségizettek és most érettségizők, figyelem!
Szeptember l-)én induló, iskolarendszerű szakképzések:
Egyetemi

felvételi mentességet
nyújtó AIFSZ
szakok:
- IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER
(Budapesti Gazdasági Főiskola)
- LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS
(Budapesti Műszaki Egyetem)
- JOGI ASSZISZTENS (Pécsi Tudományegyetem)
- PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ
(Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)

23 év alatt,

nappali

tagozaton teljesen ingyenes
képzések
az alábbi
szakokon:
- IDEGENVEZETŐ
- IDEGENFORGALMI TECHNIKUS
- IRODAVEZETŐ
- VÁMÜGYINTÉZŐ
- GAZDASÁGI INFORMATIKUS
- NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI MENEDZSER
- KÜLKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ
- MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ
- ÚJSÁGÍRÓ
A fenti szakok levelező tagozaton is indulnak szombati tanítási
napokkal. Nappali tagozaton a kollégiumi elhelyezés ingyenes.
Felvételi időpont: 2003. június 28. (szombat)

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
a Tisza jobb partján lévő és a fürdőzök által sűrűn látogatott

FELSŐ TISZA-PARTI,
ún. „FÓKA" PARTSZAKASZ

FÜRDŐZÉSRE NEM ALKALMAS
TERÜLET!

SZEGED

A „FÓKA" területének szabad stranddá nyilvánítása a közeljövőben n e m várható,
ezért a balesetek és e s e t l e g e s tragédiák m e g e l ő z é s e érdekében,
saját érdekükben tartsák be a fürdőzés tilalmát.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
GODA IMRÉNÉ
SIMON A N N A
90 éves korában elhunyt. Temetése június 17-én, 15 órakor lesz
a Szatymazi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesapa és nagyapa,
TULIPÁNT ISTVÁN
súlyos betegségben, 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 17-én, 11.00kor lesz az Alsóvárosi temetőben.
02377392« Gyászoló lánya és unokái

GYÁSZHÍR
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa,
M O L N Á R LAJOS JÁNOS
türelemmel viselt, súlyos betegségben, 62.
évében elhunyt. Temetése június 17-én,
15.00-kor lesz az Alsóvárosi temetőben.

Köszönetet mondunk minden
rokonnak, ismerősnek, akik szeretett édesanyánk,
BALOGH TERÉZ
temetésén megjelentek.
Gyászoló család, Sándorfalva

Gyászoló családja

Értesítjük azokat, akik
BALLAI F E R E N C N É
S E B E L L A ILONÁT
ismerték és szerették, hogy hamvait június 12-én, a Belvárosi temetőben örök nyugalomba helyeztük.
Gyászoló hozzátartozói

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
M U H A R I JÁNOS
72 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 18-án, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
ói,??,«?.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
DULJÁNSZKI
MIHÁLYNÉ
CSÁBI T E R É Z
hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése június 16-án, 15 órakor
lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család,
a,,,,,,!«
Mihálytelek

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
MÁRKI A N D R Á S
életének 86. évében elhunyt. Búcsúztatása június 17-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temető szóióparcellájából.
023773M9
Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
BORSOS ISTVÁNNÉ
H E G E D Ű S MÁRIA
68 éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
június 17-én, 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló fia és unokája

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
LEHOTKAY KÁROLY,
szeretett férj, apa és nagyapa 82
éves korában eltávozott szerettei köréből. Ezúton búcsúzik rokonaitól, barátaitól, ismerőseitől, volt kollégáitól. Hamvaitól
kívánsága szerint szúk családi
körben búcsúznak családtagjai.
Táviratcím: 6724 Szeged, Mura
u. 17.
Gyászoló családja

ÉS AXIÁL

A folyó medrében hajóroncsok, vas- és egyéb idegen anyagok találhatók,
valamint a folyó ívelése folytán nagyfokú hordaléklerakódás miatti partszakadás
v e s z é l y e is fennállhat, ezért a Tiszában való fürdés TILOS.

Ingyenes tájékoztató füzet kérhető: 22/348-103
8000 Székesfehérvár, Várkörút 54.

Gyászközlemények

SZÁNTÓFÖLDI

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KEREKES IRÉN
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk háziorvosának és a Caritas Szolgálat dolgozóinak áldozatos munkájukért.
023773913
Gyászoló család

„Nem múlnak ők el,
akik a szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk
a végtelenség."
(Juhász Gyula)
Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, kollégáknak, barátoknak, tanítványoknak, akik
N A G Y LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
DOMBI GYULÁNÉ
RÓZSIRA
halálának 3. évfordulóján
az alábbi sorokkal:
„A kanyargó Tisza partján, ott szúlettem,
Oda vágyik vissza az én lelkem... Ha itt ér el
a halálom, Ne hagyjatok idegenbe! A kanyargó Tisza partján Temessetek akáclombos temetőbe!"
Óhajának megfelelően szülőfalujában, az Algyői akácos temetőben alussza örök álmát.
Szerető férje, gyermekei, unokái és a rokonság tagjai
Gzogi
és Zsa Temetkezési Iroda S z e g e d
Miks/.áth K.-Török u. sarok. Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-H1TELLEHETÓSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig

MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAGÉPEK

*
KISTELEK,
* * *
Kossuth u. 88.
CONTSTAR
62/597-034,
HUNGARY KFT. 06-30/525-1798

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BAJNÓCZI LÁSZLÓ
hentes
tragikusan, autóbalesetben, 42 évesen elhunyt. Temetése 2003. június
7741139 15-én, délután 16 órakor lesz a Békéssámsoni temetőben.

MEGEMLEKEZES
„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincsen már. Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Fájó szívvel emlékezem
Drága Édesanyám
BENYÓ ISTVÁNNÉ
elvesztésének 5. évfordulójára.
Szerető leánya
'

mx 77»* vt

SZENTES
GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

PERMETEZŐK,

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
ID. B O D N Á R
JÁNOS,
Szentes, Nádasdy u. 6. szám alatti lakos 46 éves korában elhunyt.
Temetése június 16-án, hétfőn,
10 órakor lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család, Szentes
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,
Édesapa, Nagyapa, Dédnagyapa, Testvér és rokon,
Ő Z E JÁNOS
életének 86. évében, méltósággal
viselt szenvedés után elhunyt.
Gyászmise június 20-án, 18 órakor
a Szent Anna-templomban lesz.
Földi maradványait június 16-án,
9 órakor a Bánomháti temetőben
helyezzük örök nyugalomra.
0237*73976
Gyászoló családja

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV BOROS
IMRÉNÉ
DUDÁS ANNA,
Szentes, Táncsics u. 3. alatti lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése június 17-én, kedden, 9
órakor lesz a Bánomháti temetőben.
Gyászoló család, Szentes

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
DOMOKOS
BÁLINT ISTVÁN
búcsúztatásán megjelentek és osztoztak fájdalmunkban.
0237734«
Gyászoló család
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
MAKÓI ÜZLETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉRE
Makó, Dél-Alföldl Régió, Magyarország
1.
2
1
4.
5.

Közzététeí hivatkozás: EuropeAömó474/0/SíHU
Efeáás: Nyílt
Program: Phare
Finanszírozás: HU01Ű?
Szerződő halóság: A szerződés aláírásáig a Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség. A kedvezményezett: Makó Város Önkormányzata.

SZEF1ZŐDÉS JELLEMZŐI
& Szerződés ismertetése: Az alábbi áruk leszállítása, beépítése, üzembe helyezése.
- irodabútorok es felszerelések,
- elektomos és multimédia berendezések.
- vásárok és kiáíílások rendezesére szolgáló eszközök
7. A csomagok (LOTok) száma és elme:
1 csomag Irodabútorok és felszerelések
2. csomag: Elektromos és muifimédta berendezések
3. csomag Vásárok és kiáSításokrendezéséreszolgáló eszközök

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

13
SUPPLY PROCUREMENT NOTICE

MAKO BUSINESS AND SEHVICE CENTRE FOR STRENGTHENING HUNGARIAN-ROMANIAN
CROSS-BORDER RELATIONS
Mako. Region oi the Southern Great Plain, Hungary
I. Publication reference: EuropeAid<116474,'D/S/HU
2 Procedure: International open
8 Programme: Phare
4. financing: HU01Q7
5 Contracting authority. National AgencyforRegional Development unfi the sign of contract: The beneficiary: Local Government of Mako

CONTRACT SPECIFICATION
8 Contract description: Delivery, installation, putting into operation, provision ancillary service and training by the Suppliertorthe following goods
- Olfice furniture and equipment
- Electronic and multimedia equipment
Accessories lor organizing lairs and exhibitions
7. Number and ties o! Lots:
Lot 1; Olfice furniture and equipment
Lot 2: Electronic and multimedia equipment
Lot 3: Accessories for organizing lairs and exhibitions

CONDITIONS OF PARTICIPATION

8 Bgibifity and rule of origin: Padrapaiton is open on equal terras to all natoral and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium)
of tenderers) of the Member Slates and the countries and territories oftoeregionscovered and/or authorised by the Regulafion or other specific instruments
8. Akaknasság és származási szabály: a részvétel egyenlő fettételek melleit nyitott a Tagállamokból és a Szabályzat vagy egyéb, a szerződés fanszírozásanak
applicabletothe programme under which the contra« is financed (see also item 21 Below). AH goods provided tor this contract must originate in these countries.
keretéül szolgáló program speciális okirata által szabályozott és/vagy meghatalmazott térségek országaiból és területeiről származó minden [akár egyénileg, akár
9. Grounds lor exclusion: Tenderer must provide a declaration that they are not in any of the situationsfistedin Section 2.3 of the Manual of Instructions tor
csoponosulás (konzorciumi keretében részt vevó] természetes és jog személy előtt {lásd még az alábbi 21. pontot). A jelen szerződés keretében szállított valaExternal Relations contracts (available fromtoefollowing Internet address: httoieuropa.eu.lrttiCOTmieuropeakWiome.en.htm ¡.
mennyi árunak ezekből az országokból kel származnia.
10. Number of fenders: Tenderers (includingfirmswithin the same leg« group, other members of the same consortium, and sub-contractorsj may submit onty
9. Kizárási jogcím: az ajánlattevőknek nylatkozatot kell benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy esetükben nem áll fenn a Külföldi szerződésekre vonatkozó
one tendertorone or several Lots. Tenderstorparts oi a Lot wSI not be considered. Anytenderermay state in (heir tender that they would offer a discount in the
Utasítások kézikönyve [{hozzáférhető az alábbi interneteimen; hltp.'Veuropa.eujiU'comm/eurapeaidíndex en.htm) 2.3 pontja alattfelsorolthelyzetek egyke sem.
evert that their tender is acceptedtormore than one Lot. Tenderers may not provide a tendertora variant solution in additiontotheir tender for the works required
10. Tenderek száma: az ajánlattevők (többek között az ugyanazon jogi csoporthoz tartozó cégek, ugyanazon konzorcium egyes tagjai, és alvállalkozói) egy vagy
in the tender dossier.
több csomagra (LOT) csak egy tendert nyújthatnak be. Egy csomag (LOT) valamely részére benyújtott lendereket nem lehet figyelembe venni. Báimely ajánlattevő
II. Tender guarantee: Tenderers must provide a tender guarantee of 1 per cent of the tender price when submitting theirtenderThis guarantee «vm be released
jelezheti ajánlatában, hogy engedmény! ad abban az esetben, ha a tendere egynél több csomag (LOT) esetén nyerne. Az ajánlattevők változatot nem nyújthatnak
to unsuccessfultenderersonce the tender procedure has been completed and to the successful tendererts) upon signature ot the contact by all paries.
be a tenderdossziéban igényelt beszállításra vonatkozó tenderük mefieft.
12. Performance guarantee: The successful tenderer will be requestedtoprovide a performance guarantee of 10% of the contract value in euro when counter11. Tendergarancia: az ajánlattevőnek gondoskodniuk kell az ajánlati ár 1 %-ának megfelelő összegűtendergaranciáróiajánlatuk benyújtásakor. Ez! a garanciát a
signing the contract this must be delivered within 30 days afterreceiptby foe tenderer of the contact signed by the Contacting Authority. If the selected
Sikertelen ajánlattevők a tendereljárás lezárulása után. a sikeres ajánlattevőik) pedig a szerződés mindegyik fél általi aláírása után kapják vissza
tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and senttothe tenderer which has
12 Teljesítési garancia' a nyertes ajánlattevő köteles telítési garanciát nyújtani a szerződés összegének 10%-a erejéig euróban a szerződés aláírásakor. Ezt 30
submitted the next lowest, compliant tender.
napon bem kel felmutalni azt kővetően, hogy az ajánlatevő kézhez veszi a szerződő hatóság által aiálrt szerződési Ha a kiválasztott ajánlattevő nem gondoskodik
13. Information meeting aid/or site visit: No infomsafron meeting / site visit Is foreseen.
a garanciáról ezen időszak alatt a szerződés semmissé válik, és lehetőség van arra, hogy új szerződés! készítsenek és küldjenek el annak az ajánlattevőnek, aki
14. Tender vafefity; Tenders must remain validtora period ot 90 days after the deadlinetorsubmission ol tenders.
a soron következő gazdaságilag legelőnyösebb, a fettételeknek megfelelő tendert nyújtotta be.
15. Maximum defrvery period: Maximum 12 weeks after signing the Contract
18 Tájékoztató értekeztek és/vagy hetyszini szemle: Tájékoztató értekezletet / helyszíni szemlét nem terveznek.
14. A tender érvényessége: a tendereknek a tenderbeadási határidőt követő 9G napg érvényben kell maradniuk.
SELECTION AND AWARD CRITERIA
15. MaximáSs szántási határidő: maximum 12 hét a szerződés aláírásától számítva.
18 Selection criteria:
I. Examination oifoeadministrative conformity ot tenders: The aim at this stage is to determine whether tenders are substantially compliant to the requirements
A KIVÁLASZTÁS ÉS ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI
of the tender dossier. A compliant tender is one, which conformstoall the terms, conditions and specifications of the tender dossier without material deviation
18 A Kiválasztás kritériumai:
or reservation.
1. Az ajánlatok torma megfelelésének vizsgálata: Étben a szakaszban a cél annak eldöntése, hogy az ajánlatok alapvetően megtelelnek-e a tender dossziéban The minimum administrative compliance criteria for Tenderers are as follows.
meghatározott követelményeknek. Megtelelőnek az az ajanlai minősa, ametysr tárgyi eltérés vagyfenntartásnélkül kielégíti a tender dossziébanfoglaltteltételeket 1. They shaft be a registeredfirmor natural person of the EU Member States and Bulgaria. The Czech Republic, Estonia, Hungary. Latvia. Lithuania. Poland.
kitételeket és meghatározásokat
Romania. The Slovak Republic, Slovenia, Turkey, Malta and Cyprus entitled of carrying out the specified Works.
Az Ajánlattevőkkel szettben támasztolt mintmáfcformaimegfelelőségi követelmények:
2 They must have their statutory office, cental administration or principal place of business in one ot the countries mentioned in Article 3.1. However, if they
I Ajánlattevő az EU tagállamainak, valamint Bulgána, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, ütvánsa Lengyelország, Románia, a Szlovák have only their statutory office there, their activity must have an effective and continuous link with the economy ol one of these countries.
Köztársaság. Szlovénia, Törökország, Málta és Ciprus a meghatározott Munkák etvégzesére jogosult természetes vagy jogi személye.
3. They are no! eligibletorthe award o! contacts, if:
2. A 2. cfcketyben hivatkozott országok valamelyikeben kell rendelkezniük törvény által etöírt irodával, központi telephellyel vagy székheSyel. Amennytoen csigán
a) they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by toe courts, have entered into an arrangement with creditors, have
törvény áfial előirt irodával rendelkeznek ott. tevékenységüknek tényleges ésfolyamatoskapcsolatot kellfenntartaniaezen országok valamelyikére* gazdaságai.
suspended business activities or are in any analogous situation arising from a simitar procedure provided lor in national legislate or regulations;
3. Nem aliaímas«* a szerződés odailétesére amennyiben:
b) they are the subject of proceedings for a declaration ol bankruptcy, tor winding-up. tor administration by the courts, for an arrangement with
a) csódberaertek vagy felszámolás alatt állnak, csődeljárás hatálya alatt vannak, kiegyezésre jutottak hitelezőikkel, felfüggesztették gazdasági
creditors or tor any similar procedure providedtorin national legislation or regulations;
tevékenységüket, vagy országuk tőrvényei iSelve rendeletei értelmében hasonló eljárásból eredő és ezzel lényegében azonos heíyzetoen vannak;
c) they have been convicted ot an offence concerning professional conduct by a judgemens which hastoeforoe of res judicata:
b) csődbejelentesi.felszámolási,bíróság; csődtómeggondnoksági, hitelezőkkel tóiénő Kiegyezésre vonatkozó e|árás vagy az adott ország törvény« és
d) they are guilty of grave professional misconduct proven by any means whichtoeContracting Authority can justify:
rendeSrezésá értelmében ehhez hasonló eljárás hatálya alatt adnak.
e) they have not fulfilled obligations relatingtoShe payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country where
c) res jucácata erejű ítélettel eiítéllr Sret szakmai viselkedés terén elkövetett vétség miatt;
they are established;
d) bűnösek súlyosan helytelen bármilyen olyan eszközzel bizonyított szakmai viseliedés vétségében, amit a szerződő hatóság ¡gazolni tud.
f) they have not fulfilled obligations relatingtothe payment of taxes in accordance withtoeleg« provisions oftoecountry where they are established;
e) nem teljesítették társadalombiztosítási hozzájárulás fizetési kőtetezettségükei székhelytár országának jogszabályai érteimében;
g) they are guilty of serious misrepresentation In supplying the information required by the Contracting Authority as a condition ol participation in an
fj nem teljesítették adófizetési kötelezettségüket szeteheíyük országának jogszabályai értelmében,
invitation to tender or contract;
g) bűnösek súlyosan hamis nySatozat vétségében a szerződő hatóság által a versenytárgyaláson, illetve a szerződésben való részvétel fettételéül szabott
h) they have Been declared to be m serious breach of contractforfailureto comply with obligations in connection with another contract with the same
adatok megadása terén;
Contracting Authority or another contra« financed with Community lunds;
h) megállapították róluk, hogy súlyos szerződésszegést követtek et. miszerint nem tartották be szerződé« kötelezettségeiket egy ugyanezen szerződd
i) they are in one of the situations allowing exclusion referred to in toe Ethics Causes {section 24) in connection with thetenderor contract.
hatosággal kötőit másik szerződés kereteben vagy a Közösség forrásaibólfinanszírozottegy«) szerződés esetében
In case of a Jomt-Venture all members shall fulfil eligibility requirements.
I) az ajánlattételei vagy a szerződéssel kapcsolatban meghatározóit etikai rendeírezések (24. pon!) szeréit kizárást lehetővé tevő helyzetek valamelyikében
4. They shall submit a complete tender documentation.
vannak.
5. The language of the tender shall be English.
Közös Vállakózás esetén minden tagnak ki kel! elégítenie a megfelelőségi követelményekel
8 They shall duly complete the tender submission form
4 Ajánlattevőknek teljes ajánlati dokumentációt kell benyújtaniuk.
7. Their declaration shall be duty signed.
5. Az ajantaí angol nyelvű keN legyen.
8. They must provide proof safisfactory to toe Contracting Authority ol compliance with the necessary Segal,technicalandfinancialrequirements and of toetr
6 Az ajánlatbenyújtási formanyomtatványt teljes körűen ki tál tőlterv
capability and adequacy oi resourcestocarry out the contact effectively.
7. Nyilatkozataikat cégszerűen alá kel kni.
8. Az ajánlattevőinek a szerződő hatóság előtt kielégítő módon igazolniuk kel a jogi. műszrtu és pénzügyi követelményeknek való megfetelésifet valamint azt. hogy8 Their tend« shad fuifit other administrative requirements oi the tender dossier.
11. Technical evaluation: After the analysis of the tenders deemed to be administratively compliant, the evaluation committee shall evaluate each tender tor
képesek és klefégjtó torrásokkal reretekezneK a szerződés sikeres végrehajtásán).
technical conformity and group thetendersin two categories: technically compliant and technically not compliant.
9. Ajánlatuknak az Ajánlatkérési Dokumentációban előirt egyéb^ormai követelményeknek is meg kelt felelnie
II MiiszaN FftehétéS' A formailag megleielőoek iíéft ajánlatokat a tomw elemzés után az értékelő bizottság a műszaki követelményeknek való megfelelés szem- the minimum technical compliance criteriatoreach Tender are as follows.
Supplies offered shall be in conformity with toe technic« specifications stated in toe Tender Dossier. Pat B "DRAFT OF CONTRACT AND SPECIAL
pontjából értékei, és az a j t ó k a t két csoportra osztja: műszakilag megfelelőkre és műszakilag nem megfelelőkre.
CONDITIONS, INCLUDING ANNEXES", Annexe II.
Az egyes ajánlatok mmimáfc műszaki megfelelőségi kritériumai az alábbiak:
list of specific itemstobe purchased:
A megajánlott áruknak meg keiteleinaikaz Ajánlatkérés Dokumentáció 8 rész „SZERZŐDÉSMINTA ÉS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A MELLÉKLETEKKEL"
Lott:
Lot 2:
Lot 3:
II. Meilékletéoen között műszaki előírásoknak.
Office desk
tpc.
Interpreter System Cental Unit
750 units Portable seating unitstorviewing area
20 pes.
A beszerzendő tételek felsorolása:
20 pes.
file cabinet
3 pes. Infrared radiator
14 pes.
Mobile stage elements
LoM:
lx*2:
Lot 3:
Office chair
6 pes. interpreter desk
2 pes.
Mobile stairway
20 db
íróasztal
t rfo
Tolmácsrendszer központi egység
750 egys.
Mobil nézőtéri ülőegységek 20 pes.
Modular conference table
70pcs.
6 pes.
Interpreter headphone
1 PC
Stage covering marquee
20 db
Iratszekrény
3db
Infra sugárzó
14 db
Mobil színpadrtem
Modular chairs
400 pes.
180 pes. Infraredreceiverunit + headphone
20 db
Irodai szék
6db
Tolmácspult
2 db
Mobil lépcső
20 pes.
Coal stand
Cable set
1 pc.
70 db
Modul rendszerű konferencia asztal
6 db
Tplmács tejhalgató
1 db
Színpad tető
Lectern
1pc.
19" rack cabinet
400<t)
Modul rendszerű szék
180 db
infra vevőegység + fejhallgató
1 PC.
Safe cabinet
3 pes
1 pc.
Mobile translation booth
20 db
Afiófogas
Kábelkészlet
1 db
150m
Fix InstaBed high quality projector
1 db
Cornices
Előadói put
f pc
1 db
19" rack szekrény
Curtain
300 m*
1 pc.
VGA amplifier/distributor
1 db
Pánoélszekrény
3db
Mobil tómácstúfke
150m
Karnis
Runner carpel
1 db
Fixen beépített minőségi projektor
tpc.
Mobile projector Type 1
1 PC300 nr'
Built-in motorised projector screen
Függöny
VGAerősitőfekisztó
tpc.
Mobile projector Type 2
1lfo
1 pc.
t t»i
Futószőnyeg
Floor-stand mobile projector screen
2 pes.
35 mm slide projector
1 db
Mobil projektor 1 -es típus
4 pes.
Mobile
projector
screen
Overhead projector
Beépftett motoros vetítővászon
2
pes.
1 db
1 db
Mobil projektor 2-es típus
1 pc.
4db
Állványos mobil vetítővászon
2db
35ram-esdiavetítő
Podium
18 nnr1
1 pc.
VGA ampilfier/dlsiributor
Mobí vetítővászon
1 db
200m
2db
irásvetífő
Video cable
18nY
Pódium
1 db
VGA erősítő/elosztó
100 m VGAcabfe
200m
Videokábel
4 pes.
Cable microphone
100 ni
VGA kábel
2 pes. Floor stand for Item No. 18
4db
Vezetékes mikrofon
2 pes.
Dear standtorHem No. 18
2 db
Padtóáivány a 18. sz. tételhez
2 pes
UHF wireless microphone kit Type 1
2db
Asztaii áívány a 18 sz. tételhez
1 pc.
UHF wireless microphone kit Type 2
2db
URH vezeték nélküli mkrotonkészlet, 1 -es típus
2 pes.
UHF wireless microphone kit Type 3
1 db
URH vezeték nélküli rrakrotonkésztet. 2-es típus
1 pc. fiSxer Type 1
2db
URH vezeték nélküli mkrotonkészfet, 3-as típus
1 pc.
100 V amplifier
1 db
Keverő, 1-es típus
12 pes.
190 V celfmg mounted loudspeaker
1 db
100 V-os erősítő
1 pc.
DVD player
12db
100 V-os mennyezetbe épített hangszóró
1 pc.
Combined tuner-CD player
1 db
DVD lejátszó
2 pes.
Passive speakers
1 db
Kombinált tuner-CD lejátszó
2 pes.
Floor stands tor Item No. 29
2 db
Passzív hangszóró
t pc.
Mobile rack
2db
PadtóáHvány a 29. sz. tételhez
f pc.
Mixer Type 2
1 db
Mobil rack szekrény
1 pc.
System Processor Power Amplifier
1 db
Keverő. 2-es típus
4 pes.
1x15" subwoolec
1 db
Rendszervezérlő tefiesilményerósítő
2 pes.
1x12" Coaxial Conical Waveguide Horn
4db
1x15" mélyhaigsugárzó
2 pes.
Active two way Monitor System
2db
1x12' koaxiális kónuszos huHámvazetó
1 pc.
Cable set
2 db
Aktív kétutas monitor rendszer
1 pc.
2x31 Band Graphic Equalizer
1 db
Kábelkészlet
1 pc,
DVD player
1 db
2x31 sávos equafizer
1 pc.
t9" rack cabinet
1 db
DVD lejátszó
1 pc.
Control Unit
1 db
19" rack szekrény
1 pc.
Wireless touch panel
I db
1 pc.
Copter machine
Vezeték nélküi érintőképernyő
1 db
III.financialevaluate The cortra« shall be awardedtothe lowest compliant tender
Másológép
1 db
17. Award criteria: Price
18 Pénzügyi értékelés: A szerződést a legalacsonyabb árat megadó, műszatóag is megfelelő ajánlanak kel odaítélni.
17. Az odiftéiée kritériumai: Ár
TENDERING

AJÁNLATTÉTEL
18 How to obtain thetenderdossier? Thetenderdossier Is available from Municipaity of MAKÓ, H-6900 Makó, Széchenyi tér 22. on the Ground Floor
room No. 13. at Mr. Barna BUCIN (Phone: 0036762/210-708) on working days besween 0980 and 1480 hrs. Tenders must be submitted using the standard
18 Hogyantehetatenderdossziétbeszerezni? A tenderdosszié beszerezhető Makó Város Önkormányzata H-6900 Makó, Széchenyi tér 22. címén, a földszint
tender form included intoetender dossier whose format and instructions must be stoctly observed.
13. sz. szobában. Bucin Barna úrnál (Telefon: 003862/210-708). munkanapokon 900 és 14.00 óra között. Atenderek«atenderdossziébantalálható szabványos
Tenderers with questions regarding this tender should send them in wn&ng to toe VÁTI Területfejleszlési Igazgatóság (National Agency for Regional
tenderformátumban kell benyújtani, amelynek utasításai! ésformaikövetelménye« szigorúan be kel tartani.
Development} H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. Fax: +36-1.488-71-88 or +36-1-224-32-92, e-mail address szatomary@pharereg.hu at least 21
Az ajánlattevőknek a jelen tenderre vonatkozó kérdéselkel írásban a VÁTi Területfejlesztési Igazgatóság H-1016 Budapest. Gellérthegy u. 30-32.
Fax: +36-1-488-71-88 vagy +3&-!-224-32-92. e-mai oim: szafomary@pharereg hu címre kel elkúkteniük legalá» 21 nappal a 19. portban megadott tender- days beforetoedeadlinetorsubmission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at feast 11 days before
the deadlinetorsubmission of tenders.
beadási hafáridö előtt. A szerződő hatóság köteles atenderbeadásihatártól előtt legalább 11 nappal válaszolni valamennyi ajánlattevő kérdéseire.
19. Tenderbeadási határidő: Minden ajánlatnak 2003. augusztus 13-án, szerdán, helyi idő szeréit 14:00-ig meg ke« érkeznie a VÁTI Területfejlesztési Igazgatósig 19. Deadline for submission oftenders:All tender must bereceivedal VÁTI Terólefteffesztési Igazgatóság National Agency tor Regional Development.
H-1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32., before 1480 hrs. (02:00 pm local lime/CET) on Wednesday the 13*' August 2003 by registered letter with
H-1016 Budapest. Gelérthegy u. 30-32. siatti ömére térüvevényes ajártoa postai küldeménykén! vagy aláírt átvételi e«sm8tvény ellenében kézbesítés útján.
acknowledgement of receipt or hand delivered againstreceipt.Anytenderreceived after this deadtine will not be considered.
Ezen határidő után beérkezőtendereketnem veszik figyelembe.
20. Tenderbontási ülés: Az ajánlatokat nyilvános ülésen 2003. augusztus 13-án, szerdán helyi idő szenrt 1430-kor, a VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság, 20. Tender opening session: Tenders shall be opened in a pubic session at 1430 hrs. (02:30 p.m. local time/CET) on Wednesday toe 13* August 2003 at
VÁTI Tertüetfejleszlésl Igazgatóság, (National Agency for Regional Development). H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
1016 Budapest Gelérthegy u. 30-32. alatti címén ke« fefoortani.
21. legal basis: Council Regulation 3906/89
21. Jogalap: A Tanács 3906,89 sz. Rendelete.
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Előreláthatólag a vb-döntő csak ősszel lesz

Sydney
olimpiai
bajnokai
Lékó Péter nyári pihenőn
egy hajóba ülnek
SAKK
KAJAK-KENU

A szegedi sakkzseni, Lékó Péter
kőkemény felkészülésen van
túl. A Kramnvik elleni világbajnoki döntőre készülő játékos
edzőtábor jelleggel készült az
elmúlt
hetekben.
Hétfőtől
azonban pihen és nyaralását
tervezi.
Az időpont továbbra is bizonytalan. A Vlagyimir Kramnyik-Lékó
Péter világbajnoki sakkdöntőnek
továbbra sincs meg a helyszíne
és az időpontja. Pedig, a szegedi
versenyző hetekkel ezelőtt megkezdte a vb-tináléra való felkészülését.
Közel három héten keresztül
gyakorolt edzőtábor jelleggel.
Edzőjével, Arshak l'etroszjannal
napi nyolc órát tréningezett. A
hét végétől azonban már a pihenés játssza a főszerepet. Feleségével, Szofi Petroszjannal a nyaralásukat tervezik. Jó néhány
utazási iroda prospektusát tanulmányozzák, még nem döntötték
el, hogy melyik országba utaznak. Evekkel ezelőtt problémát
okozott a választás, hiszen kedvese örmény származású, így jó
néhány helyre csak komoly nehézségek árán tudták megkapni
a szükséges beutazó vízumot.
Idén azonban Szofi magyar állampolgár lett és ezek a gondok
immár elhárultak.
Mennyire zavarja Lékó Pétert a
bizonytalanság, és mikor rendezhetik meg szerinte a vb-döntót? többek között erre is válaszolt
egy kőkemény teniszmeccs után
a szegedi sakkozó.
- A rengeteg edzést követően
jól jön cz a mozgás, hétfőtől
rendszeresen teniszezem és fallabdázom a Gellért Szabadidő-

MUNKATÁRSUNKTÓL

Régóta azon van mindenki a hazai kajakszakágban, hogy újra
összeüljön az olimpiai bajnok
négyes. így volt ezzel Angyal Zoltán szövetségi kapitány is, aki a
szegedi Mol-világkupán tett utalást arra: megpróbálja egy hajóba
„terelni" a Sydneyben ezer méteren győzőket.
Nos, az igyekezet most csak félig vezetett eredményre. A jövö
heti, június 20. és 22. közötti
Duisburgban rendezendő újabb

Vk-futamon az ötkarikás első
kvartettből Kammerer Zoltán és
Vereckei Ákos lapátol azonos
egységben, melléjük csatlakozik
Veréb Krisztián, valamint Kökény Roland. Kammerer már
1999 óta mindig a négyes tagja
volt, Vereckei a 200l-es milánói
Eb után kiszállt a hajóból. Kökény épp ekkor került az egységbe, míg Veréb újonc.
- A jövőben akár a további két
hiányzó, a szegcdi Storcz Botond
és a sérüléséből felépülő Horváth
Gábor is helyet kaphat a hajóban, de elképzelhető, hogy az új
kvartett él Németországban a lehetőséggel - nyilatkozta Angyal
Zoltán.

A duisburgi Világkupára utazó válogatott tagja a Pulai Imre.
Nóvák Ferenc kenus és a
Storcz, Bártfai Krisztián kajakos duó. Hiába nyújtott a két
páros az idén halványabb teljesítményt, Angyal bizalmat szavaz nekik. Mellettük azért fiatalok is szóhoz jutnak, mégpedig a mecheleni Vk-n győztes
kajakkettós, a Démász-Szegedi
VE versenyzője, Molnár Péter
és társa, Siebel Lajos. A nők
mezőnyében a jól bevált egységek szerepelnek, így egyesben
Kovács Katalin, párosban Bóta
Kinga és Szabó Szilvia, négyesben pedig a háromhoz csatlakozik Viski Erzsébet.

Nemzetközi érmek
CSELGÁNCS

Lékó Péter nyári szabadságot tart a Kramnyik elleni világbajnoki
páros meccsre való felkészülésben.
Fotó: Miskolczi Róbert
központban. Hosszú felkészülésen vagyok túl, hiszen tréneremmel és a titkos világklasszis szekundásommal | Kramnyik miatt
továbbra sem kívánja nyilvánosságra hozni a sakkozó, hogy ki ó
- a szerk.) úgy készültünk, hogy
júliusban lesz a döntő. Napi
nyolc órákat gyakoroltunk. Az
ereditileg megjelölt időpontra
szerettem volna csúcsformába
lendülni. Sajnálom, hogy akadályok jöttek közbe, de ez nem csak

engem, hanem ellenfelemet is
kizökkentette a ritmusból, megzavarta a felkészülését. Egész júniusban pihenek, feleségemmel
nyaralni készülünk, júliustól jön
az újabb edzőtábor. Úgy érzem,
hogy október környékén lehetséges, hogy asztalhoz ülhetek
Kramnyik ellen. Ez számomra
kedvező lenne, úgy érzem, ekkorra ismét jó formába lendülhetek.
SÜLI RÓBERT

15.05 Magyal gyárak a millennium korában 15.30 A sa 17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése 1 X 0 0 Beszéltudomány kincsesháza 15.00 Sebességláz 19.30
getés dr Lázár János potgármester, országgyűlési képviseKalendárium 17.50 He|. bet, helyes beszéd' 18.00
lővel 20.00 Híradó 20.15 Nap kérdése 2 0 2 0 KéHíradó 1 8 . 3 0 EU-kalendánum 19.00 Mese 19.30
pes Sport 2 2 . 3 0 Híradó 22.45 Nap kérdése 2 X 0 0
Efflszer volt. hd nem wlt. a feltedezók 19.55 Mózes, a Kankakn gála 0.00 Képúiság
törvényhozó Argói olasz tévéhlmsorozat 2 X 4 5 Hkadó
22.15 Csókkal és körömmel 23.30 Gengszterfilm
9.00 Szuperbuk 111-2 rést (ism) 10.46 Idényeié
23.55 Vilhelm Karoly műhelyében Portréfilm 0.10
11.10 Családban maiad 12.01 Híradó délien 13.05 Összkép 0 2 5 Vers 0.30 Himnusz 0.35 Híradó XOS
Várad* utazás (ism) 14.00 Koizeb m*azinok 15.00
Mese X 1 0 Kalendárium
M m ne lmw hazám ' (rsm) 15.10 Kertunk <®
mosolyt Csatlakozáselmélet 15.40 lelenyeró 16.05
KOSSUTH
Élesben (rsm) 17.00 Otcsiiagos taláftozások Hernádi ki
4 2 5 Rákóczi-induló 4.34 Határok nélkül (ism) 5.00
dittal (ism.) 17.30 Hkadó 17.45 Nawgátor 16.05 Dal925Szószt*)
9.56
Zártra
1
X
0
0
VizöntólXSOHe
Króni
ka. Sport XOO Reggel krónika 9.04 Napközben. Közlas 19.00 Ptézlr láték
b menü 12.00 Déli haiangszó 12.01 Argékca 12.46 ben: 10.00 Délefótb krónika 1X04 Cganyfélóta 1 X 3 5
19.30 Híradó M t a
Reneszánsz magyar láncok 13.05 Mestersége színész
Ünnepi könyvhét 2003 Budapest. Vörösmarty téri
19.56 Sporthír ok. tdojaras-jelentes
Mednyánszky Ági 14.00 Kárpáh krónika 14.10 Autókisszínpad 12.00 Déli haiangszó 12.02 Oék krónika
20.05 Addams FamHy Amerikai
bontó 14.35 Chicago Hope Kórház 15.25 Napnyugta 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Ven18.00 Telesport 19.40 Esti mese 20.05 Híradó
dég a háznál 13.30 Halljad. Izrael' 14.00 Krónika
21.45 Szórakoztató porcok
20.40 Ablak klasszikus 2 X 0 5 Paul McCartney és ba- 1 X 1 5 Péntek kávéház 1 X 0 5 Szóljon hozzá' 16.00
22.00 Póntok este Benno: Híradó
rátai Amenkar zenés fián 2 1 2 5 Telesport Vízilabda EB fér Délutáni krónika 1 X 1 5 ..M^yatországról jöwk.." Az én
22.35 Otveneves (lesz) az MTV
heódöntó 22.45 Záróra Epzakai választék 23.50 Meg
falum, Csávoly 17.05 Holnaprakész. A mikrofonnal Jónás
22.35 Nö a barakkban
veszem ezt a nól 0.40 Ablak klasszikus X 1 0 Tudósklub István és vendége 17.45 Kék bolygó 18.00 Esb króni23.50 Bach: C-dur adagglo
2.00 Lám. ez vagyok en Galambos Eizsi műsora 2.35 ka 19.05 Határok nélkül - az irodalomról 19.30 Sport23.55 Oozon Gyula-portra (részlet)
Telesport Emléhezzünli 4 2 0 letesport Vízilabda EB fér
világ 19.50 ló éjszakát, gyerekek' Vuágok beszélgetése
0.20 Händel: Q-dur Chaconne
MtdMÓ
20.04 Aranyemberek Szabó Imre református lelkész
0.33 Bognár Anna vMaga
20.35 Ünnep könyvhét 2003 Konrád Győr»: Fenn a
1.05 Kárpáti krónika
begyen, napfogyatkozás!«! (OnéHrajzi regény. 112X05
Beszélni nehéz! (ism.) 2 X 1 5 ítélet 2 X 5 5 Szóló. Kósa
6.30 Hkadó (ism.) 7.00 Lékektől lélek« vallási mű- Csaba olvassa lel kását 2 X 0 0 Késé esb krónika 2 X 3 0
Fórum Az idő tükrében 23.00 Hírek Időjárás. Kenó
sor (ism) 7 2 0 Este« (ism) 8.30 Képuisag 13.00 Ze
8.55 Stabl konyhára 9.00 Labn szerelem9.55 Villa
nevonal 15.00 lemprornofc es haianglábak, 2. rész (h) 23.04 .Egy hazában" Nemzetiségi magazm 0.10 Hím
Acapulco 10.40 lelesbop 11.40 Vad angyal 12.35
15.30 Vásárlási műsorablak (h) 16.00 Országos Szín nusz
lepepa. a hós bitang 112114.35 Kapcsoltam 15.10
házi Találkozó Pécs Ib) 16.30 Krmba (h) 17.00 Doku
Providence 112115.10 ló barátok 16.40 lakupcsek
mentumműbefy Vác híres templomai (h) 17.30 Pécsi Or
PETŐFI
112117.30 Betty. a csúnya lány 18.30 lények Hímtűszagos Színházt találkozó helyszíni közvetítés (h) 18.00 X 5 5 Rákóczi-induló X 0 3 Fokúra 5.03 Kívánságregsoi
Vásárlási műsorablak (h) 18.30 Városháza ónkor
gel X 4 5 Zöldlsportireggel 9.00 Délelőtt 9.01 Hírper
19.05 Aktív A tv2 magazinja [12|
mányzab magazin 19.00 Híradó 19.30 Hírháló - Ifjú- cek 9.16 Stúdióbeszélgetés 9.52 Apró-csepró 10.10
19.45 ActMty
sági hírmagazin 20.00 Estek) 2 X 0 0 Királylány a fele- A vélemény szabad... 10.45 Hangafeum 1X10 Gorrkusz
20.30 Minden héten háború
ségem Francia filmvígjáték (h) 23.00 Híradó (Ism.)
plusz 1 X 1 5 „Vadűzés és erdőzúgás..." 1 X 3 8 Zöld yel
23.30 Képújság
zés 1 X 4 5 Korkérdés 12.00 ló ebédhez szól a nóta
23.35 Jó estét, Magyarországi
1 X 0 0 Verkli 1 X 5 0 Vízállásjelentés 14.00 Péntektói
0.20 Éjféli latogató Amerikai sd-fl
péntek« 15.00 Hírek Körzeti időjárás Sport 1 5 . 1 0
2.00 Napló (Ism.)
Bagatell Élet-mód-játék 17.00 Csúcsforgalom 1 X 0 1
3.00 Aktív A tv2 magazinja (Ism.) [12]
22.30 17.00 Hangos képújság 7.30 9.00 A Vá- Kölyökrádió 18.30 Zöld válasz 19.04 Sportpercek
3.40 Vers éjfél utón
19.15 Legyen a vendéffm' Km llényi Kabca. Rod Stewart.
rosi Tv Szeged műsora 9 3 » Vásár tv200317.00Vá
Nádasr Attka 20.00 Nosztalgiázzon vekmki 2 X 0 4 Nyu
sar tv 200316.00 Fósuk dr Békési Imre 1 6 2 5 Re
gi idók kocsga 18.55 20.00 A Városi Tv Szeged mű gal keleb díván 2 X 0 0 Mozrklub 2 X 0 0 Hkpercek. Benne: Sporthíradó 23.15 Pécsi kuhssza 0.00 Éjiéi után.
9.15fenaNostra 10.06 lopsbop 1 X 0 6 Játékzóna lá- sora 20.00 Dtganózis egészségügyi magazm 2 X 0 0
Vásár tv 2003 22.00 A Városi Tv Szeged műsora
ték 11.35 Deleié 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád
12.40 ilnnepnaptai 13.10 hu Ism) 13.40 lalek
MR SZEGEDI STÚDIÓJA
zona 14.25 Receptklub 14.36 lálékzona 14.50 De
Alföldi Hírmondó 93.1 Mbz 66.29 Mhz 15.00ney latzükn 1 5 2 0 Csak e» szavadba ken»'15^5 Nasb
1 X 0 0 « Délutáni magazm 1X30-2X30-« nem
(a Télin Tv csatomá|án)
Bndges 112116.15 testpeicek 1 6 2 5 Balázs 1121
7.30 Szegedi bkek 8.00 Körút (ism) 18.55 Szegedi zetiségl műsorok
17.20 Mónika 112118.30 Hltadó
hírek 1 9 2 5 Mese 19.30 Sajtóklub22.00 Szegedi hí
19.05 Fókusz [12]
rekösm.)
RÁDIÓ 8 5
19.30 Barátok közt
6.00 Café 85 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00
20.05 Szupermozi: Az érdég jobb és
Nacsa Norbert 1 X 0 0 Bende Gábor 17.00 Krváns^mű
bal kaza Olasz vígjáték [12)
sor 19.00 Szonda (Patkós Attila) 20.00Fresh ]am-Tóth
22.15 Szállóm a gapban
Géza és Joer 0.00 Éjszakai zenem«
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete. 2 1 rész 6.30
Amerikai thrHIer [16]
Templomok és haranglábak. 2. rész 7.00 A csütörtöki
0.00 Találkozások [12]
adás (ism) 8.00 Hkadn (rsm ) 8.15 Dokumentum Mű
JUVENTUS RÁDIÓ
0.15 Híradó - Késő esti kiadás
hely: Vác híres templomai 8.30 Országos Színházi Talál- 6.00 Reggeli Juventus Hegyesi Sándorral 10.00 Tiszt0.25 Largo Wlnch - Az Igazságtevő [12|
kozó Pécs (ism) 9.00 Képúpág 17.00 Vác hires temp tartó Titusz 14.00 Vass Mariann 17.00 Kivánságmű
X 2 5 BuN van! |12)
tornai 17.30 Pécsi Országos Színházi Fesztivál - helyszí soi: Tólh Péter és Keresztes Péter - teleion 0 X 3 0 30
1.45 Sportklub
nl közvetítés 18.00 2002 es makói operettfesztivél is- 30 244 és 44 22 44 20.00 20.00 Házibuk Km
1.55 Fókusz (Ism.) [12)
métlése 19.00 Hkado 19.15 Kunba Rajzfilmsorozat
vács Lászlóval
19.30 Pécsi Országos Színházi Fesztivál (helyszíni köz
vetítés) 20.00 Turisztikai hírek ton* az idegen 20.30 RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
lemplomok és harangiatok 2 X 0 0 Királylány a feleségem 5.30 Jó reggelt1 - félóránként hírekkel 7.15 Ar«o! hírek
9.15 Talentum lovánovics Gyoigy 9.45 Menedékük a
9.30 Napraforgó közszolgálati magazm: a Corvin Mávadon 10.30 Szívtipró gimi 11.15 Táncház Népzenei Francra lilmvigáték 2 X 0 0 Képújság
tyás Szakiskolafejlesztésiprogramja Vendég: Fehér Ferenc
magazin 11.50 Hiiadó 12.10 Gazdakói 12.25
igazgató 1 X 0 0 Hírösszefoglaló 13.00 lói Óránként híVértanúink. hitvalkM 12.40 Magyarország kincsei
7
rek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 1 X 1 5
lemplomok 12.45 Miéit 13.15 Emoszkóp 13.45
klub dunatv hu 14.15 leltározó 114.35 Navigátor
1 X 0 0 Mezőgazdasági lórum dr Ángyán József ekjadá Sporthnm« 20.15 Kaleidoszkóp, zenei válogatás

TELEVIZIOMUSOR
MTV

RADIOMUSOR

Szeged TV

Telin TV

RTL Klub

Városi TV Szeged

VTV Makó

Duna TV

Vásárhelyi TV

Rohan az idő - jut eszembe egy
sláger címe. Csak úgy repülnek
a hónapok, hiszen már néhány
eltelt a 2003-as esztendőből. A
Szentesi Pollák DSE cselgáncsozói ez alatt az idő alatt különböző színű érmeket gyűjtöttek. A sikerekről is beszélt
Kalydy Zoltán, a Pollák DSE
edzője.
- A sok nehézség és a mindenféle
probléma ellenére jónak mondhatók az eddigi eredmények. De
vegyük sorjában az ez idő alatt
megrendezett versenyek sikereit.
A diákolimpiák és a köztársasági
kupák küzdelmei folyamatosan
mentek az első félévben. Ezeken
a következő eredményeket értük

el: diákolimpia országos döntő,
Miskolc, serdülő A, - 3 6 kg: 5.
Stiak Tamás, - 5 5 kg: 5. Ódor
András. Magyar Köztársaság-kupa, Budapest, diák A, - 3 8 kg: 2.
Kalydy Gábor- mondta a tréner.
A 2003-as esztendő eddigi legnagyobb sikere a Miskolcon
megrendezett 51. egyéni országos bajnokságon született, ahol a
hölgyek +78 kg-os kategóriájában Fekete Mónika ezüstérmet
szerzett. Az eddig eltelt pár hónap másik nagy megmérettetése
az ausztriai Kufsteinben rendezett Húsvéti-kupa, tizenegy ország részvételével, közöttük a
dzsúdónemzetnek számító holland és francia csapatok, valamint a környező országok együtteseivel. Hazánkból a Pest Megyei Judó Szövetség néven több
klub közös csapata indult. A
szentesiek nem panaszkodhat-

tak, jól szerepeltek. íme, az eredményeink, lányok, 11 éven aluliak, - 3 2 kg: 2. Kalydy Patrícia,
férfiak, 11 éven aluliak, - 3 8 kg:
3. Öri József. 13 éven aluliak,
- 3 8 kg: 3. Kalydy Gábor. 15 éven
aluliak, - 5 5 kg: 7. Ódor András.
Az említetteken kívül sok-sok
versenyen szerepeltek a szentesiek.
- Jelen voltunk a területi bajnokságokon, rangsorviadalokon.
Külföldi meghívásnak is eleget
tettünk. Itt elsősorban szerbmontenegrói és romániai fellépésekre gondolok. Hiába a zord körülmények, ezekre a küzdelmekre a folyamatos felkészülés érdekében el kell menni. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem,
hogy ilyen adottságok között is a
Szentesi Pollák DSE dzsúdósai
több pontszerző helyet szereztek.
DUNÁS VARGA ZOLTÁN

MŰjoezető
ajánló

KISZOMBOR

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4 és este 8 óra: Ki nevel a
végén?
Színes amenkai film;
du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan.
Színes, m. b. francra blm.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: A csendes amerikai.
Színes amenkai blm;
este fél 7 óra: Himalája.
Színes Irancia film
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra: Emil és a detektívek.
Színes, m b német tilni;
este negyed 7 óra: Clnema paradlso rendezői változat. Színes olasz film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra.- Chicago.
Színes amerikai blm;
este 9 óra: Moulin rouge.
Színes amenkai blm.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 12, 15, 18,
20.45, 23.30 óra. Mátrix (feliratos):
13, 16, 19, 22 óra. X-men 2: 14.30,
17.30, 22.30 óra. A dzsungel könyve:
13 óta. 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,
22.30óra.
Tulipános fanfan: 13.15, 17.45, 20.
22.15 óra. Veszett vad: 16.15,
20.15, 22 óra. A mag: 22 óra.
Chicago: 15.30 óra. Tökös csaj: 18,
22.30 óra. Malacka a hós: 14.30,
16.15 óra. New York bandái: 19.30
óra. Egy veszedelmes elme
vallomásai: 20.15 óra. Több a
sokknál: 13.30, 15.45, 18, 20.15,
22.30 óra. A sötétség leple: 16, 20
óra.
KISTELEK (RENDEZVÉNYHÁZ)

Este 8 óra: Nemzetbiztonság Bt.
Szirtes, m. b amerikai akció-vígáték.

BALÁSTYA
£sfe 7 óra: Kapj el, ha tudsz.
Színes, m b amerikai Film.

Du. 6 óra: Asterix és Obelix Kleopátra küldetés.
Színes, m. b francra vígjáték
PITVAROS

Este 7 óra: 28 nappal később.
Színes angol blm
VÁSÁRHELY

Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Xmen 2.
Színes, m b amenkai blm

MAKÓ
Este 8 óra: Taxi 3.
Színes, m b Irama blm
SZENTES

Du. fél 6 óra: Lakótársat keresünk.
Színes Irancia blm:
este 8 óra: A Nap könnyei.
Színes amenkai akctöttinller

«J

Közélet

SZEGED

Közéleti Kávéház du. 5 órakor a
városházán:
Ünnepi könyvhét 2003 Szeged Antológia Vendégek *
Kozma József alpolgármester, dr Kaj/ik István badi. dr.
Géczr lános kottó egyetemi tanár (Pécsi, dr Molnár
János a Szegedi Irök Társaságának eteóke Házigazda dr
Kiss Ernő népmúwló
A Juhász Gyula Művelődési Központ
nyugdijasklubjában du. 6 órakor:
Légiéi a barátom klub zenés, táncos est
nyugdíjasoknak
A Fagyöngy egészségklubban, du. 6
órakor: .
A betegség ellensége az egészség az anyagcsere és a
bór címmel előadás
A szegedi csillagvizsgáló (Kertész u.)
18 tói 21 «óráig várja az érdeklődőket

L2

szervezésében a Dugonics téri
szókőkútnái du. 6 órakor:
a Naantólm Aino fytot nemi gyermek népzenei együttes
koncertje Zenekanmzetö Leena Hulsi
Közéleti Kávéház este fél 7 órakor a
zeneiskola dísztermében:
AOévzongoraközeltien Deák libor (konzervatorum)
tanán jubileuma Közreműködnek Szécsi Edit
operaénekes, adpinkbis. Szecsódr Ferenc Liszt-dijas
hegedűművész, egyetemi tanárfenítványokLrska
Zsanett. Rácz Rita Szabó Olga. Somon Anita énenesek
Cser Knsztrán (fizikus basszista! Házigazda Sándor
János rendező
A dómban este fél 8 órakor:
a szegedi egyházzenei kelek zarökoncertje. a Magyar
Rádió Énekkara és a Szegedi Szimfonikus Zenekar
hangversenye Vezényel Straussz Kálmán Kodály Zoltán:
Sik Sándor le Deoma. Balassi Bálnrt eltefeftett éneke.
Jézus és a kufárok Dohnanyi frnö- Szegedi mise
Közreműködik Frankó Tünde I szoprán). Hémeth Judit
(alt). Somorjai Simon (tenor). Szüle lamás (basszus).

Kiállítás
SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési Központ
emeleti klubjában du. 5 órakor nyílik
uveglesté és tűzzománc kiállítás
A tárlatol Madukáté Marton Erzsébet nyrtta meg.
a kiállítótermében megnyílt:
Az olvasás bensőséges űrömé címmel André Kertész
totoművés/kiállítása
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával -zárja a
látogatókat Nyitva hétfűtűi pentelng 9 tűi ¡8. szombaton
9-18 13 óráig
A Bartók Béla Művelődési Központ B
galériáján
megnyib
Antal András keramikusművész Hegyek lázul. című
kiállítása Megtekinthető június 2Z-ig munkanapokon
10-1618 órá«
CSONGRÁD

Koncert

BORDÁNY

SZEGED

Du. 6 óra: A muskétás.
Színes amerikai blm

A Szegedi Magyar-Finn Baráti Kör és a
Bartók Béla Művelődési Központ

A Városi Galériában (Kossuth tér 11.)
du. 6 órakor:
Krasznai lános étemporbék kisplasztikák címmel
kiállítás nyák A tárlatot dr Mády Ferenc főiskolai tanár,
egyetemi docens nyílja meg Közreműködnek Bosa Fanás
és Busa Gabriella (ének). Tóth Péter (zor*ora)
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Szabics a Stuttgarté
LABDARUGAS
A német Bundesliga most zárult
idényében második helyen végzett, s ezzel Bajnokok Ligája-résztvevő VfB Stuttgart labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Szabics Imre, a magyar válogatott csatára.
STUTTGART (MTI)

A VfB Stuttgart csütörtökön közölte, hogy három évre szóló megállapodást kötött a szegedi születésű 22 éves Szabics Imrével, aki

az elmúlt négy évben az osztrák
Sturm Grazban szerepelt. Az
osztrák egyesület május elején
bontott szerződést vele, arra hivatkozva, hogy engedély nélkül
lépett pályára a magyar nemzeti
együttesben a Luxemburg elleni,
április 30-i barátságos találkozón.
- Nagyon örülök, hogy létrejött a
megállapodás, Félix Magath vezetőedző és a klub a tárgyalások kezdete óta nagyon szimpatikus volt a
számomra - mondta a labdarúgó.
Szabics eddig 3 mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban, s ezeken 5 gólt szerzett, a
legutóbbit a szerdai, San Marino
elleni Eb-selejtezőn.

15

A magyar férfiválogatott könnyedén jutott a négy közé az Eb-n

Szremkóék aranyesélyei

Megizzadt németek
MUNKATÁRSUNKTÓL

A labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők szerdai játéknapján is bebizonyosodott: már nincs „kis csapat" és „nagy csapat". A németek
alaposan megizzadtak a Ferörer-szigetek ellen, a „Nationalelf"
a 89. percben szerezte az első gólt.
A dánok is csak 2-0-ra verték Luxemburgot, de akadtak papírforma, fölényes győzelmek is. A kör
meglepetését Szerbia-Montenegró szolgáltatta, amely 2-1-re kikapott Azerbajdzsánban.
Eredmények:
2. csoport: Norvégia-Románia
l - l , Luxemburg-Dánia 0-2. Az
állás: 1. Dánia 13 pont/6 mérkőzés, 2. Norvégia 11/6, 3. Románia 10/6, 4. Bosznia-Hercegovina 6/5, 5. Luxemburg 0/5.
3. csoport: Csehország-Moldova 5-0, Ausztria-Fehéroroszország 5-0. Az állás: 1. Csehország 13/5 (13-1), 2. Hollandia
13/5 (11-2), 3. Ausztria 9/6, 4.
Moldova 3/6 (3-12), 5. Fehéroroszország 3/6 (2-12).
4. csoport: San Marino-Magyarország 0-5, Svédország-Lengyelország 3-0. Az állás: 1. Svédország 11/5 (12-2), 2. Magyarország 11/6 (13-4), 3. Lettország
10/5, 4. Lengyelország 7/5, 5.
San Marino 0/7.

5. csoport: Feröer-szigetekNémetország 0-2, Litvánia-Izland 0-3. Az állás: 1. Németország 11/5, 2. Izland 9/5, 3. Skócia
8/5, 4. Litvánia 7/6, 5. Feröer 1/5.
6. csoport: Görögország-Ukrajna 1-0 Észak-Írország-Spanyolország 0-0. Az állás: 1. Görögország 12/6, 2. Spanyolország 11/6, 3. Ukrajna 9/6, 4. Örményország 4/5, 5. Észak-írország 2/5.
7. csoport: Törökország-Macedónia 3-2, Anglia-Szlovákia
2-1. Az állás: 1. Törökország
15/6, 2. Anglia 13/5, 3. Szlovákia
6/6, 4. Macedónia 5/6, 5. Liechtenstein 1/5.
8. csoport: Észtország-Horvátország 0-1, Belgium-Andorra
3-0. Az állás: 1. Bulgária 11/5, 2.
Horvátország 10/5 (7-2), 3. Belgium 10/6 (7-8), 4. Észtország
8/6, 5. Andorra 0/6.
9. csoport: Azerbajdzsán-Szerbia-Montenegró 2-1, Finnország-Olaszország 0-2. Az állás:
1. Wales 12/4, 2. Olaszország
10/5, 3. Finnország 6/6, 4. Szerbia-Montenegró 5/5, 5. Azerbajdzsán 4/6.
10. csoport: Svájc-Albánia
3-2, Írország-Grúzia 2-0. Az állás: 1. Svájc 12/6, 2. Írország
10/5, 3. Oroszország 7/5, 4. Albánia 5/6, 5. Grúzia 4/5.

Velencében gáláztak
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Full-contact SE versenyzői külföldön és hazai helyszínen is versenyeztek. Az olaszországi Velencében négyezer néző előtt lépett kötelek közé a három Tisza-parti sportoló. A magyarokon kívül thaiföldi, cseh,
marokkói, horvát és francia harcosok vettek részt a viadalon. Az
eseményen két világbajnoki címmeccset és egy KI szabályrendszerű összecsapást is tartottak.
Utóbbiban a szegedi Varga fános
az olasz Claudio Rossi ellen szerepelt. A háromszor háromperces találkozón kétszer is rászámoltak a hazaira, ám az utolsó
menetben Vargának egy rossz lépés miatt kifordult a térde, így
sérülés miatt feladta a mérkő-

zést. A szegedi jól szerepelt, ennek köszönhetően meghívást kapott egy júliusi gálára is. Ugyanitt Eltér Antal
kick-boxban,
low-kick szabályrendszerben a
szintén olasz Simoné Niccolótól
- 8 4 kg-ban 2:l-es pontozással
kikapott. A harmadik szegedi,
Farkas Péter (-67 kg) thai-boxban a hazai bajnoktól,

Matteo

Grisótól szenvedett vereséget.
Kecskeméten, a Katona József
Színházban nemzetközi kick- és
thai-boxgálát rendeztek. Lipták
Attila (-69 kg) low-kickben sérülés miatt feladta a meccset, míg
Ramocsa
Zoltán
(-72 kg)
thai-boxban ugyancsak idő előtt
fejezte be a küzdelmet, mégpedig
sérülés miatt. A versenyzőket
Kiss Emil készítette fel, s Gajda
Zoltán segítette.

Madaras Norbert (labdával) is betalált egyszer a spanyol kapuba.

VÍZILABDA
Tégnap mindkét magyar vízilabda-válogatott remekelt az
Európa-bajnokságon: a nők köztük a szentesi Szremkó
Krisztina - a döntőbe, a férfiak a
négy közé jutottak.
UUBUANA, KRANJ (MTI)
MAGYARORSZÁG-OROSZORSZÁG
7-6 (2-2, 0-1, 3-1, 2-2)
Európa-bajnokság, elődöntő, női vízilabda-mérkőzés, Ljubljana.
Góldobók: Vatkay Á., Pelle 2-2, Valkay E„
Stieber, Primász, ill. Konuh 3, Szalimova
2,Jaina.

A ljubljanai uszoda vizébe már
mindkét gárda abban a tudatban
ereszkedhetett bele, hogy a fináléban Olaszország legjobbjai várnak
rá, tudniillik az első elődöntőben a
talján hölgyek 7-5-re, meglehetősen biztosan gyűrték maguk alá a
hollandokat. Persze a döntős esélyek latolgatása előtt sokkal fontosabb dolguk akadt a magyar és az
orosz női pólósoknak egyaránt: az
egymás elleni csata.
A meccs magyar gólokkal indult, mindkettő „családi vállalkozásban" született, az elsőt Valkay
Ágnes, a másodikat Valkay Erzsébet lőtte, Kár, hogy két orosz válasz is született, az egyenlítő találat a sokadik előnyük végén, kevesebb, mint 4 másoperccel a nyitónegyed vége előtt... A második játékrészt magyar kapufák jellemezték, s bár az oroszok sem remekelték, egy távolabbi kísérlet védhetetlenül landolt a bal felső sarokban. Akárcsak Stieber mesteri íve-

MAGYARORSZÁG-SPANYOLORSZÁG
10-2(2-0,2-1,4-1,2-0)
Góldobók: Benedek, Kiss G. 2-2, Varga,
dr. Molnár, Madaras, Kásás, Fodor, Vári,
ill. Sanchez-Toril, Ballart.

Az olimpiai bajnoki címvédő gárdára az itteni sorozat eddigi legrázósabbnak ígérkező feladata
várt: a spanyolok legyőzése. Azé
a spanyol együttesé, amely a magyarhoz hasonlóan világklasszisok alkotta gárda, amellyel évtizedek óta tartó a rivalizálás,
amellyel szemben biztosra soha
sem lehet menni, sót...

Három percig semmi sem történt, ekkor viszont előnyből Kiss
Gergely kapufás góllal köszönt
be, persze az egész magyar csapat
nevében, majd Varga Zsolt centerpozícióból lőtt csavargólja
adott okot a nézőtéren szép
számmal szurkoló honfitársaknak a harsány öröm kifejezésére.
A második hét perc felvezetéseként Benedek centerben mutatta meg, miért tartják okkal a
világ egyik legjobbjának: a balkezes klasszis az amúgy számára
idegen pozícióból is fantasztikus
gólt varázsolt a spanyol kapuba.
A közben folyamatos Szécsi-parádé a kapuban a mérkőzés 13.
percében ért véget: a spanyolok
akkor tudták első találatukat
szerezni, azt is emberelőnyből.
Nemes bosszú következett: villámgyors ellentámadás végén
Madaras balkeze működött precíziós műszerként (4-1).
A 3. negyedben dr. Molnár mutatkozott be új szerepben, a center
kintről pattintott a bal felső sarokba, majd picivel később Benedek vágta be a labdát. Egy kósza
spanyol találatot követően Kásás
laza csuklómozdulattal, Fodor pedig remek megúszás végén növelte tovább az előnyt (8-2). Szécsi
továbbra is egyszemélyes bevehetetlen erődnek bizonyult, a többiek pedig tették a dolgukat, előbb
Kiss Gergely, majd Vári zúdított
az ellenfél kapujába. Magyar részről örömjáték volt ez a javából, a
spanyol pólós armada vert, sőt
nagyon megvert seregként kászálódhatott ki a vízből.
Kemény Dénes csapata a mai
elődöntőben a horvát-szlovák
meccs győztesével csatázik.

A hétvége sportműsora
Péntek
Tenisz
Országos orvosbajnokság
lért Szabadidőközpont, 14.

újszegedi Gel-

Szombat

Velencében Varga (balról) és Eltér is helytállt.

lése a harmadik negyed bevezetéseként. De tán még ennél is szebb
volt, no meg a magyar vezetés
visszavételét is eredményezte Valkay Ágnes pazar csavarja. Pelle
emberelőnyből a kapus feje fölött
a hálóba vágódó bombája pedig
már 5-3-as előnyt jelentett. S bár
közelebb jöttek eggyel az oroszok,
a negyedik hét perc reménykeltő
nyitányaként Primász kilőtte a bal
felső sarkot. Kölcsönösen elpackázott lehetőségek után aztán bő három perccel a vége előtt a meccslabdát remek átlövéssel érvényesítette Pelle. A 7-4-es állást még finomították ugyan az oroszok, sőt
esélyük maradt az egyenlítésre is,
ám csak az izgalmakat tudták fokozni, a magyar győzelem tényét
megmásítani szerencsére nem sikerült nekik.
A másik elődöntőben: Olaszország-Hollandia 7-5.
A legjobb négy között folytathatja szereplését a szlovéniai
Eb-n a magyar férfi vízilabda-válogatott, miután a csütörtöki negyeddöntős összecsapáson valósággal kiütötte Spanyolországot.

MTI-fotó: Antonio Bat

Csocsó
II. Nyílt páros Garlando-kupa, negyedik
forduló, Szeged, Alsóvárosi Kultúrház (Mátyástér), 11.
Kispályás labdarúgás
Csongrád megyei bajnokság nők: Szentesi Kinizsi—Sándorfalva, 9.30.
Labdarúgás
Megyei II. osztály: Csanádpalota-FK
Spartacus Makó, Csanádpalota, Bán. Domaszék—Szentmihóly, Domaszék, Kormányos J. Tömörkény-Szikáncs, Tömörkény,
Juhász. Szegvár-Szatymaz, Szegvár, Farkas. Újszegedi TC—Ásotthalom, Újszeged,
Kertész utcai pálya, Rácz. Apátfalva—Csanytelek, Apátfalva, Éberhart. Üllés—Fábiánsebestyén, Ollés, Ifj. Kormányos.
Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik,
előmérkőzést (15 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.
Megyei III. osztály: IKV-Alsóváros-SánFotó: Miskolczi Róbert dorfalva, Szeged, Szabadság téri pálya.

Székkutas-Pitvaros, Székkutas, Klapcsik.
Maroslele—Kübekháza, Maroslele, Tóth II. S.
Szó'reg II—Nagymágocs, Szőreg, Szántai.
Zenner Csongrád—Mártély, Csongrád, Szeles. Szentesi Kinizsi-Eperjes, Szentes,
Vincze. Algyő ll.-Ferencszállás, Algyő, Hegyesi. H. Astra FC-Derekegyház, Hódmezővásárhely, népkerti pálya, Varga Z. Ambrózfalva—Földeák, Ambrózfalva, Kiss Cs. Valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik.
Tenisz
Országos orvosbajnokság
újszegedi Gellért Szabadidőközpont, 9.
Vízilabda
0B l/B. férfiak: Vakesz Pólósuli Vásárhely-Pécs, Szentes, ligeti uszoda, 15.

Vasárnap
Labdarúgás
NB III: Hódmezővásárhelyi FC-Jászberény, Vásárhely, városi stadion, 17, Gulyás.
Szentesi TE-Karcag, Szentes, 17, Scsltovics. Algyői SK-Szajol, Algyő, 17, Holczimmer.
Megyei I. osztály: Ferrocolor-Tápé—Kistelek, Tápé, Madácsi. Gyálarét—Szegedi
VSE, Gyálarét, Bálint. Marosdömper
Deszk-Bordány,
Deszk,
Jász-Nagy-

kun-Szolnok megyei játékvezető. Sándorfalva—Mindszent, Sándorfalva, Mózes.
Kiszombor-Mórahalom, Klszombor, Sipos
T. Kiskundorozsma—Újszentiván, Dorozsma, Veres I. Tiszasziget—Szőreg, Tiszasziget, Szabó Gy. Balástya—Röszke, Balástya,
Boros. Valamennyi találkozó 17 órakor
kezdődik, előmérkőzést (15 órától) az ifjúsági csapatok játszanak.

Megyei III. osztály: Balástya II.—Rendőr
TE, Balástya, 9, Kalacsán. Baktó SC-Csengele, Újszeged, kisstadion. Röszke II.—Károlyi DSE, Röszke, Varga I. Pázsit SE-Ruzsa
SK, Szeged, Postás-pálya, Kiss Cs. Pusztamérges-Zákányszék, Pusztamérges, Rácz.
Öttömös-Zsombó, Öttömös, Bokor. Forráskút—Ópusztaszer, Forráskút, Kis T. A külön
jelezett mérkőzésen kivűl valamennyi találkozó 17 órakor kezdődik.
Szabadidősport
Csongrád megyei amatőr
sportnap,
Szentes, sportközpont és városi sportcsarnok, 9,
Családi
ötpróba,
Szeged-Baktó,
Zöld-sportpálya (kiskertek 35-ös utca), 14.
Tenisz
Országos orvosbajnokság
újszegedi Gellért Szabadidőközpont, 9.

REFLEKTOR
CSANK: VIDEOTON
Bicskei Bertalan helyett a korábban a Váccal és a Ferencvárossal
is bajnokságot nyert Csank János
lesz a Videoton labdarúgócsapatának vezetőedzője a következő
két évben. A nagy múltú csapat
8. lett a 12 csapatos Borsodi Ligában. Csank együttese, a Siófok az
5. helyen zárt, a trénerrel szerdán
bontottak szerződést, mert kiderült, hogy az új befektető nem
tudja előteremteni az élvonalhoz
szükséges anyagi hátteret.
Amennyiben a Siófok FC-ből
lett Balaton FC úgy dönt, hogy a
következő szezonban nem vállalja az élvonalbeli tagságot, akkor a
szabályok értelmében a legjobb
kiesőt, a Kispestet illeti meg a jog,
hogy ismét az NB l-ben induljon.
CSONGRÁDI BAJNOKAVATÁS
A Zenner Csongrád SE nagypályás labdarúgócsapata ahogy
megalakult, első nekifutásra már
több mérkőzéssel az évad befejezése előtt megnyerte a megyei
III. osztályt. A szombati, utolsó
fordulóban az egész évi nagyszerű teljesítményt méltóképpen
szeretné megünnepelni a klub.
A program
15.30-kor a
Csongrádi ISE-Zenner-Csongrád SE bemutató ifjúsági találkozóval kezdődik, majd a Zenner-Csongrád SE-Mártély bajnoki mérkőzéssel folytatódik.
A meccs kezdőrúgását Bedó Tamás, Csongrád polgármestere,
a második félidőjét pedig Ternai László, a helyi önkormányzat művelődési és sportbizottság elnöke végzi el. A meccs
szünetében az Allegro mazsorettcsoport szórakoztatja a nézőket. A találkozó végén a labdarúgócsapat és a vezetőség
egy-egy pohár pezsgőre vendégül látja a drukkereket.
A csapathoz tartozó hír, hogy a
megyei II. osztályban már nem
Kurucz János hanem a korábbi
csongrádi sikeredző, Kurucz István irányítja a szakmai munkát.
SZENTESI PÓLÓEZÜST
A németországi Hamm városában az olimpiai reménységek
nemzetközi tornáján szerepelt a
Szentesi VK 1990-ben született
gyerekekből álló serdülő bú vizilabdacsapata. A szentesiek nem
vallottak szégyent, a második helyet szerezték meg. Eredményeik
(csoportmeccsek): -BÍerlin (német) 13-10, Südwestfalen II. (német) 15-1, Bratislava (szlovák)
15-5; az elődöntőben: -Zagreb
(horvát) 8-4; a döntőben: -Südwestfalen I. 7-10. Végeredmény:
1. Südwestfalen I., 2. Szentesi VK
(Markovics Milán, Papp Kornél,
G e r e Zsolt, Agócs Bence, Brnya

Balázs, Pap Gergő, Sebők Tamás,
Boros Balázs, Kádár József, Rácz
Norbert, Vecseri Ádám, Pászti
Ferenc, Beleon Bence, Aratzki
Endre, Molnár Gerard, Traj Róbert; edző: Kocsis István), 3. Zagreb, 4. Berlin, 5. Südwestsachsen,
6. Niedersachsen, 7. Bratislava,
8. Südwestfalen II.
FÉLMARATON ÉS MARATON
Augusztus 31 -én rendezi mega Budapest Sportiroda a 18. Nike Budapest Nemzetközi Félmaratont a
Városligetben. Tavaly több mint
4400-an vállalkoztak a 21 ezer 97
méteres táv teljesítésére. Az idén
két újdonság várja a futás szerelmeseit, a félmaratonpár (13+8,1
km) és a 3,5 kilométeres Nike Ligetkör. Nevezni júbus 4-éig lehet.
Bővebb információ a 06-1-2730936-os telefonszámon.
Ugyancsak a Budapest Sportiroda rendezvénye a 18. Kaiser's-Plus
Nemzetközi Budapest Maraton,
melyet szeptember 28-án bonyolítanak le. A 42 ezer 195 méter is
több „variációban" teljesíthető:
egyéniben, háromfős stafétában
(12,6, 21,6 és 8 km), valamint ötfős, ún. ekiden (12,6, 7,4, 8,2, 6 és
8 km) váltócsapatokban. Ezeken
kívül lesz 7 km-es minimaraton, 4
km-es maratonka és 800 méteres
családi futás is. Nevezni augusztus
1-jéig lehet. Bővebb információ a
06-1/273-0939-es telefonszámon
kapható.
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Az ember; mint szisztéma
PODMANICZKY SZILÁRD
Addig-addig gondolkoztam, mígnem
kitaláltam
egy olyan szisztémát, amivel kopaszra rabolhatom a játék szabályain belül a játékbarlangokat.
És akkor egy pillanatra úgy tűnt, mintha ez lenne életem célja. Pedig-pedig.
Nem voltam elégedetlen, sorra bejött az elképzelésem, nem vertem nagy dobra, csak kicsiket
nyertem, nehogy vérszemet kapjanak. A szisztéma működött, és ettől halálos nyugalom szállt
meg. Mindig az akkor este játszók tétjeihez mértem az enyémet is, semmi feltűnés. Egy városban
évente csak kétszer játszottam, de volt, ahol inkább háromszor, hogy elkerüljem az évente egyszer feltünó magányos játékos látszatát.
A pénz gyúlt, különösebb erőfeszítés
nélkül
gyarapodott. Előbb ingyenkonyhákat,
maid képgalériákat nyitottam a városokban. Nem tudom,
miért, de így tartottam jónak. Szegénynek és művésznek lenni két nagyon komoly sorscsapás. Főleg ebben az országban. Melyikben is? Hol vagyunk ? Furcsa, de ezek a kérdések most elbizonytalanítanak. Semmi nem természetes,
ahogy
nem tökéletes, s ebből a kiolvasható
metodika
mindjárt az, amit gyártani kell, legyen hát tökéletesen természetellenes.
Na persze, ezt nem én
mondom, ezek csak a mondatok. A mondatok beszélnek, az alkotó pihen. Soha életemben
nem
mondtam semmit, bár ezzel nem azt akarom
mondani...

fópofa zsákutca. Valamit nyitnom kéne még az
ingyenkonyhák és a galériák mellé. Egy ponton
túl megunom a szegényeket, és megunom a művészeket.
Túl átlátszó a hierarchiájuk, nevetséges mechanizmusok mozgatják a legérzékenyebbnek
tűnő
lelki folyamatokat is. Van időm ezeken gondolkodni, nézem és látom őket, és ez a sírhatnék
árad szét a szegénységükből és a
művészetükből.
Persze, mondhatja bárki, mit képzelek én, hoj
ezt megítélhetem.
Most mondom:
semmit,
hallgatok, nem ítélkezem, csak a mondataim beszélnek. Amikor ilyen fenevad gyűlölettel néznek
rám, mindig arra gondolok, inkább a halott barátaimat próbálnák meg föltámasztani. A gyűlölet
ostobaság. Mérhetetlen. Nincs más hátra, szegényen vagy művészen, mint megtalálni az integritást biztosító szálakat a világ és az én között. Az,
hogy a világ és a közted fönnálló harcban a világot
támogasd, nem azt jelenti, hogy szenvedj, és áldozd föl magad, ez együgyűség, pusztán arra szólít a mondat, hogy keresd annak lehetőségét, hogy
közted és a világ között minél kisebb legyen a távolság (a szakadék), hogy létrejöhessen az egységes integritás.
Lehet, hogy nekem ez lenne a következő élettörténetem? Bizonyos értelemben én is ember
vagyok.
Vagy nem ?

Hétezren
meztelenül

ISTEN ELTESSE!

II. EUROLAND
g HAP

ANTAL, ANETT
Antal az Antonius nemzetségnévből rövidült. Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró. Budai
Nagy Antal 1437-ben Erdélyben
parasztfelkelést vezetett. Sigray
Antal a Martinovics-összeesküvés résztvevőieként halt meg a
vérpadon. Kovács Antal olimpiai
bajnokságot nyert, Barcelonában, 1992-ben cselgáncsban.
Anett az Anna önállósult francia
alakjából, az Anettából alakult.
Jelentése: báj, kecsesség, kellem.
Egyéb névnap: Anetta, Anna,
Antos, Grácia, Netta, Tóbiás.
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• VADÁSZOK NAPJA
10.00 Vadételfőző verseny
11.00 Vadászkonferencia
15.00 Vadászkutya-bemutató
16.00 Szórakoztató programok a színpadon
2003.
•

KélZfatt»:

ZAPORIZZSJA (MTI)

Önkezével vetett véget férfiasságának elkeseredésében egy negyvenkilenc éves férfi Ukrajnában,
miután csúfosan szerepelt a vasárnapi zaporizzsjai polgármester-választáson. A jelölt állapotáról, akinek még száz szavazatot
sem sikerült összegyűjtenie, a
rendőrséget az egyik városi kórház értesítette, ahova a saját maga által elkövetett testi sértés miatt beszállították. A kórház orvosának tájékoztatása szerint a férfit megműtötték, állapota stabilizálódott.

Folytatódik a kánikula, a hőség. A délután időnként erősebben megnövekvő
illetve zivatar.
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BANDZSARMASIN (MTI)
M a k ó

Borneó (indonézül: Kalimantan)
indonéz részén létezik egy falu,
ahol a házasodni óhajtó párokat
csak abban az esetben adják öszsze, ha egy fát hoznak magukkal
a környék fásításának elősegítésére. Bandzsarmasin elöljárósága márciusban hozta ezt a döntését, és a rákövetkező hónapban
már 3566 újonnan ültetett fa növekedett a kijelölt helyen. Indonézia a világnak az az országa,
ahol az erdőirtás a leggyorsabb
ütemben folyik.
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További kilátások
Folytatódik az évszakhoz mérten meleg idő, annak ellenére, hogy kissé mérséklődik
a nappali felmelegedés, megszűnik a hóség. Vasárnap egy-egy futó zápor, esetleg
zivatar még előfordulhat, majd ismét csaknem zavartalan lesz a napsütés.
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PÁRIZS (MTI)

Hétezer meztelen emberi testből
alkotott „tengert" Spencer Hinick amerikai akciómúvész. Kora reggel valamennyien levetkőztek a Barcelona belvárosában lévő Avenida de la Reina Maria
Cirstinán, majd Hinick különféle alakzatokban csoportosította
őket: állva, fekve, összegombolyodva és egymást átkarolva.
„Fantasztikus
rózsaszínű
és
bronz szőnyeg jött létre" - dicsekedett Hímek, azt állítva, hogy
anyagként használja a testet, mivel az emberi bőrből benyomást
keltó tormák és a térről alkotott
új felfogas alakithatók ki. A New
York-i születésű múvész mulandónak és helyhez kötöttnek tartla ugyan alkotását, de fotókat készített róla dokumentálás céljá- Dolgoznak a poszméhek. A balmazújvárosi Rózsa Péter biokertéból. A barcelonai testszónyeggel | szetébe évente másfél millió forintért importál Amerikából fürHmick új rekordot állított fel: ed- készdarazsat, katicabogarat és poszméhet, amik természetes vidig 2001-ben az ausztráliai Mel- selkedésükkel segítik a virágok beporzását és irtják a kártevőket.
bourne-ben 4500 meztelen em- A papírkaptárban élő poszméhek jelenleg a fóliás paradicsom terberből alkotott szőnyeget.
mőre porzását végzik.
MTI Telefotó: Oláh Tibor

"rola

Túlnyomóan napos kánikula

Önbírálat

Jeles bár

BARCELONA (MTI)
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• KARNEVÁL NAPJA
14.00 Euroland - táncház - karneváli délután
a Mars téri expó területén
MINDENNAP
HAGYOMÁNYOS „RÉGI PIAC"!
I O.OO-19.00 ó r a k ö z ö t t

Vízállás:

A Tisza Szegednél 120 cm (hőfoka 26.3 C°), Csongrádnál-91 cm,
Mindszentnél 19 cm. A Maros Makónál - 5 3 cm.
A Nap kel: 4.45, nyugszik: 20.42, Hold kel: 18.15, nyugszik: 5.43

TOSHIBA klíma
Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyar
országi képviselete:

akció!
értékesítése
5

F Ű S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT. §
Szeged. Romai krt. 23. Tel.: 62/421-533

Gyári bőr ü l ő g a r n i t ú r á k

Sertéssült

Kiváló m i n ő s é g ű , olasz s z í n b ű r b ű l M A R 2 9 9

OFEN (MTI)

0 0 0

Ft-tól

Minden típushoz 15 000 Ft értékű ajándék bőrápoló és tisztítészett.

Egy észak-bajorországi gazdaságban mintegy 900 hízó sertés
égett benn. Az épület már lángokban állott, mire a tűzoltók a
helyszínre érkeztek. Egészen az
alapokig leégett az ól, s vele
együtt a hizlalda számítógépes
központja és a gépek elhelyezésére szolgáló épület is. A sertéspusztulás Ofenben történt. Az
anyagi kár előzetes becslések
szerint eléri a 800 ezer eurót. Azt
nem lehet tudni, hogy esetleg
mennyire játszhatott kályha is
szerepet a lángok elterjedésében,
a helység (Ofenl nevének jelentése ugyanis magyarul: kályha.

Cím: Szeged, Párizs krt.-Szűcs u. sarok. Tel.: 62/452-776

Péntek van és 13.
HAMBURG (MTI)

A németek egyharmada számára
különös jelentősége van annak,
ha péntek 13-ára esik. A félelem
nem a hagyományos babonában
gyökerezik, hanem XX. századi,
modern jelenség. A keresztény
hagyomány szerint már magától
a pénteki naptól sem várható
semmi jó. Állítólag Ádám és Éva
pénteken harapott bele a tiltott
gyümölcsbe, és Jézus Krisztust is
pénteken feszítették keresztre a
rómaiak. Napjainkban sokan veszélyt kapcsolnak a 13-as számhoz. Számos hotelben nem találni 13-as számú szobát, és vannak légitársaságok, amelyek gépein hiába keresnénk a 13-as

A NAP VICCE
- Mondia, tényleg nem zavarja,
hogy a felesége pornósztár?
- Nem, az egyáltalán nem zavar. Az viszont rendkívül boszszant, ha hazahozza a munkát...

számú ülést. A 13-as számra
azonban csak a XIX. században
sütötték rá a balszerencsés bélyegzőt. „Azt megelőzően soha
n e m jutott volna eszébe egyetlen
parasztnak sem, hogy péntek
13-án ne végezze el a vetést, és
házasságkötést sem halasztottak
el ebből az okból" - mutat rá
Gúnther Hirschfelder német
néprajzkutató. A péntek és a
13-as szám összekapcsolása balszerencsés napként Németországban első ízben 1957-ben merült fel a Frankfurter Allgemeine
Zeitung című lapban. Egy gloszsza azon gúnyolódott, hogy a balszerencsésnek tartott nap miatt
elhalasztódott a Tina Onasszisz
tartályhajó vízre bocsátása.

Remarque klasszikus mondata Adó zsíros

HUNGARICUMOK
ÉS Í N Y E N C E K N A P J A
10.00 Standbemutató, kóstoltatás
Borbemutató - a Szent Vince Borrend
közreműködésével
15.00 Kutyaszépségverseny a Gábor Dénes
Szakközépiskola udvarán
- Szórakoztató programok a színpadon
2003. június

A belépő vendéget otthonias környezet és hangulatvilágítás fogadja, a háttérzenét gondosan
megválasztják, a Café Signes Párizs XIV. kerületében azonban
mégis több egy újabb közkedvelt
bisztrónál. A személyzet ugyanis
süketnéma, s csak az asztalokra
helyezett kis lámpák segítségével
lehet kommunikálni vele. Hogy
elkerülhetők legyenek a bonyodalmak a rendeléseknél, minden
étlap mellett kis lexikon található, benne a jelbeszéd alapvető
szabályainak ismertetésével.

§!

I
II

VÍZSZINTES: 1. Erich Maria Remarque, német író klasszikus mondatának
első része. 11. Az áru most került ki az üzletből. 12. Kétjegyű betű. 13.
Ábránd. 14. Renovál. 16. A mélybe. 17. Szándékozik. 19. Lószín. 20. Növényevő hal. 22. Angol tagadószó. 23. Félálom! 25. Vonatkozó névmás.
26.... Pelin (bolgár író). 28. Kék színű drágakő. 30. Római 300.31. Róma
centruma! 33. Amely személy. 34. Névelős ragadozó madár. 36. Vegyületek nevében utótagként szerkezeti tulajdonságot jelöl. 38. Guritós sportág. 40. Ő, németül (hímnemű). 41. Mesterember. 43. Pénzt más címletekre cserél. 45. Futam vége! 46. Cukorkaféle. 48. Nem közkedvelt, sőt!
FÜGGŐLEGES: 2. New Haven egyeteme. 3. Német férfinév. 4. Kongói város a Kivu-tó partján. 5. Tank belseje! 6. Cselgáncs-szőnyeg. 7. Japán kikötőváros. 8. Horony. 9. Hölgyeknél rúzs kerül rá! 10. Tovalopakodó. 11. A
Remarque-idézet másik része. 15. Becézett női név. 18. Mellékhelyiség.
21. Borsodi bányászközség. 24. Csomózott díszítés szőtteseken. 25. Indiai légitársaság. 27. Polc vége! 29. íróasztal „zsebe". 30. Julius ...;
Shakespeare drámája. 32. Geometria. 35. Bolt, angol szóval. 37. Hazai
„atomváros'. 39. Mókus. 40. Francia női magazin. 42. Szibériai folyó. 44.
A fej része. 47. Alkotás.
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CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk hatos megfejtése: Bekötött szemű sólyomnak rövid a röpte.
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LONDON (MTI)
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A hamburgert, a süteményeket
és a gépi üdítőitalokat Nagy-Britanniában hamarosan új adón e m sújthatja - a Brit Orvosszövetség a szigetországi emberek
növekvő elhízottsága miatt 17,5
százalékos forgalmi adó, úgynevezett „zsíradó" kivetését javasolja az államnak a nagy zsiradéktartalmú ételekre. A gyorséttermi ételek, a feldolgozott hústermékek, a sütemények, a tésztafélék, a vaj, a krémek vagy a
boltban kapható kekszek is ebbe
a kategóriába tartoznak.

