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Karneváli felvonulással zárult Szegeden a pünkösdölő megyefesztivál

TÉMÁINKBÓL

A megyeházától a városházáig

HOPENZ AZ ABLAKBAN
A kánikulában az idei rendkívüli
tél a téma: egy héttel ezelőtt kezdődtek az önkormányzati egyeztetések a Belügy- és Pénzügyminisztériummal az év eleji hóeltakarítási munkák többletköltségeiről. Csongrád megye települései
még 112 millió forintot várnak.
3. oldal
EU-TÜKÖR
Árakban elértük a Nyugatot.
Szakértők egyetértenek abban,
hogy uniós csatlakozásunk után
a használt autó és az arany ékszer ára lejjebb megy. Uniós öszszeállításunkban olvashatnak
még a távmunkáról, a tömegközlekedési chipkátyákról, a röszkei
EU-s vetélkedőről.
11. oldal
BAJNOKA SZENTES
Minden szinten véget ért a labdarúgó-bajnokság. Az NBIII Alföld csoportjában a Szentes, a
megyei I. osztályban a Deszk, a
megyekettőben pedig a Makói
Spartacus lett a bajnok.
A Dél Sportja

CIB LAKÁSHITELEK
AZOKNAK, AKIKNEK
TÖBB HELYRE VAN SZÜKS
C I B £ ) H I T E L V O N A L : 06 40 222 333

A kiskundorozsmaiak és a szőregiek karneváli csoportja a szegedi Széchenyi téren.

013 hiteikanya 200 000 Ft
hitelkerettel minden lakashitel mene.
I

www.delmagyar.hu

A pünkösdölő megyefesztivál záróakkordjaként vasárnap Szegeden karneváli felvonulást rendeztek. A menetben Csongrád megye hatvan települése harminckilenc élőképben mutatkozott be.
A karneváli menet vasárnap délelőtt fél tízkor indult a
megyeházától, amelynek parkolója már a reggeli órákban
az izgatottan készülődő, népviseletbe öltözött fellépőktől
volt hangos. Az Úton Európába elnevezésű karneváli felvonulást a csikósok és díszes lovas fogatok indították el.

Őket a megyei közgyűlés tagjai, kukták, vadászok, a
Szent Vince Borrend lovagjai és rendkívül nemes agár kutyák követték.
A térségi delegációk saját zászlóik alatt, címeres talárba
öltözött polgármestereikkel az élen haladtak a szegedi városháza előtt felállított színpad felé. Az Úton Európába
elnevezésű rendezvény legfőbb célja annak bemutatása
volt, hogy Csongrád megye milyen kulturális hozományaival gazdagíthatja majd Európát, illetve melyek azok
az értékek, amiket a települések megőriztek múltjukból.

Két hét múlva Brüsszelben eldőlhet, miként valósulnak meg az ISPA-beruházások

Drágább a szegedi csatorna is
Az előzetesen kalkuláltnál legalább harminc százalékkal drágább ajánlatok érkeztek mind a hét
magyarországi, az ISPA által támogatott környezetvédelmi beruházás kivitelezésére, így még
februárban a szegedi szennyvíz- és hulladékkezelési programra is. Az ISPA két héten belül
dönthet a programok sorsáról. Szegeden tízezrek
várnak a kedvező döntésre.
Az eredeti tervek szerint már 2002 tavaszán meg
kellett volna kezdem Szegeden az Európai Unió
környezetvédelmi segélyalapja, az ISPA által 8,3
milliárd forinttal, ötven százalékban támogatott,
összesen l 7 milliárd 500 milliósra tervezett
szennyvíz-csatornázási és szennyvízkezelési beruházást. Ezzel szemben a munkálatok első szakaszára kiirt nemzetközi kivitelezési tenderen
rebruárban nem született eredmény. Néhány nap
múltán szintén eredménytelenül zárult a szilárd
hulladékkezelési program kivitelezőiének' kivá-
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lasztására kiírt pályázat is. Pedig ezekre a beruházásokra égető szüksége van a megyeszékhelynek.
Sem az önkormányzat, sem a környezetvédelmi
minisztérium, sem az ISPA, sem a tenderen induló
cégek illetékesei nem nyilatkozhatnak a miértről,
ugyanis az ISPA előírásai szerint a szerződéskötésig
nem kerülhetnek nyilvánosságra információk.
Országos elemzés szerint azonban nem csupán
Szegeden, hanem Debrecenben, Győrben, Miskolcon és Szolnokon is hasonló a helyzet. Az országban összesen hét környezetvédelmi beruházást támogat az ISPA, mmden esetben legalább 30 százalékkal magasabb összegen vállalták a kivitelezést a
tenderekre jelentkező cégek, mint azt az előzetes
kalkulációban tervezték. Egyes proiektek esetén
előfordul, hogy a kivitelezési ajánlatok 100-120
százalékkal magasabbak, mint a rendelkezésre álló
beruházási összeg.

Közúti balesetek következtében
tizenegyen vesztették életüket vasárnap országszerte, ketten pedig
Csongrád megye útjain lelték halálukat. A kánikula minden bizonnyal ludas: volt sofőr, aki feltehetően elaludt a volán mellett,
egy csongrádi férfinak viszont
azért kellett meghalnia, mert az
út rossz oldalán gyalogolt...
A közlekedési tragédiák mellett a Tisza is újra áldozatot követelt, a 45 éves férfi holttestét a
járókelők fedezték föl a Stefániánál. Egy 43 éves szegedi asszony
valószínűleg öngyilkossági szándékkal ugrott ki második emeleti
lakásából, sérüléseibe belehalt.

Foivtatás a 3. oldalon

Bővebben a 2. és a 4. oldalon

Ügyfélszolgálati irodáink:

XIII., Bortiéty u, 5-7,
VII.. Rákóczi út 42.
Forrástót u. 27.
Jókai u. 33.
Dózsa Gy. u. 9.
Király u. 42
Baross u. 24.
Kálvin tér 7.
Virág Benedek út 4.
Kossuth u, 7,

1/239-1057
1/327-4588,327-4589
96/449-339
76/500-034
42/504-654
72/610-099
90/506-941
30/508-7356
88/406-957
92/350-917

Fotó: Miskolczi Róbert

Ennek megjelenítéseként adták elő a fellépők népi játékaikat, sajátos énekeiket, jellemző tánckoreográfiáikat. A
rúzsai mazsorettcsoport, az üllési Fonó Néptáncegyüttes
vagy a székkutasi Kamilla Népdalkör produkciói egyaránt jellegzetes színfoltjai voltak a fesztiválnak.
Fontos szerepet kaptak az úgynevezett karneváli hozományajándékok, a települések termelési vagy idegenforgalmi értékeinek tárgyi megjelenítői.
Folytatás a 7. oldalon

Világvallások zenei találkozója Balástyán

Mantra és szent ének

Meies befektetési lehetőség!
Ajánlatunk
tagjaink r é s z é r e :
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Első alkalommal rendezték meg a világvallások zenei találkozóiát a
hétvégén, az eseménvnek a Balástyához tartozó Nandaíalva. vagyis
a hindu közösség lakhelve adott otthont. Elsősorban a vallási toleranciáról esett szó. (írásunk az 5. oldalon.,
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Az orvosi kamara szerint kockázatokat rejt a tervezet

A kórháztörvény
visszavonását kérik
A Magyar Orvosi Kamara felszólítja
Medgycssy
Pétert,
hogy vonja vissza az úgynevezett kórháztörvény-javaslatot,
mert elfogadhatatlannak tartja, hogy profitorientált vállalkozások működjenek a privatizált egészségügyben.
BUDAPEST (MTI)

A kórháztörvény-javaslatról az orvosi kamara szombati rendkívüli
küldöttgyűlésén fogadtak el határozatot. - A küldöttek elfogadhatatlannak tartják, hogy az egészségügyi termékek gyártói és forgalmazói piacot szerezhessenek a
tulajdonosváltással. Azt is szeretnék, ha az orvosi jogállásról szóló
törvény kamara által elkészített

változatát az intézményi törvénynyel egy időben léptetnék hatályba
- áll a nagy többséggel elfogadott
határozatban. Kupcsulik Péter, a
kamara elnöke a zárt ülést követően újságíróknak elmondta: örülnek, hogy egyes, a kamara által is
szorgalmazott javaslatok részei
lettek a mai napon a parlament elé
kerülő előterjesztésnek, azonban
néhány nagyon fontos elem továbbra sincs benne.
- A küldöttgyűlés úgy vélte,
még mindig túl sok kockázatot
rejt jelenlegi formájában az előterjesztés, ezért úgy határozott,
hogy javasolja visszavonását tette hozzá a kamara elnöke. Tájékoztatása szerint a határozatot
eljuttatják Medgyessy Péter miniszterelnöknek.

A volt kormányfő a lisszaboni határozatról

Orbán levélben
válaszolt Kovácsnak
Kovács László külügyminiszter
szerint Orbán Viktor nem
válaszolt kérdéseire a Kereszténydemokrata Internacionálé
(CDI) Magyarországot elítélő
lisszaboni határozata kapcsán,
amikor szombati levelében a
jogsértések elleni fellépésre szólította fel az MSZP elnökét.
BUDAPEST (MTI)

- Arra kértem Orbán Viktort, hogy
tényekkel támassza alá azokat a
vádakat, amelyeket a kereszténydemokraták nemzetközi szervezetével elfogadtatott, de a Fidesz
elnöke a kérdéseimre nem válaszolt - mondta az MSZP elnöke.
Orbán Viktor levele szerint az
elmúlt évben több magyar és
nemzetközi szervezet - egyebek
mellett az Európai Néppárt emelte fel a szavát amiatt, hogy
egyes ügyekben nem érvényesülnek megfelelően az emberi jogok
Magyarországon.
„Önt, mint a Magyar Szocialista Párt elnökét arra kérem, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az emberi jogokat érintő jogsértések megszűnjenek, továbbá azért, hogy a kormány maradéktalanul tartsa tiszteletben
az emberi jogokat" - írta Orbán
Viktor Kovács Lászlónak.
A CDI végrehajtó bizottsága jú-

RÖVIDEN
ÚfRAÉLESZTETTÉK A FIÚT
A klinikai halál állapotában találtak, majd újraélesztettek egy
ötéves kisfiút a fővárosi Dagály
strand mély vizes medencéjében.
A mentőszolgálat szóvivője úgy
tudja, hogy a gyerek a szüleivel
volt a strandon. Az ügyben a
rendőrség vizsgálatot indított.
CSEH IGEN AZ UNIÓRA
A résztvevők 77,33 százaléka
igennel, 22,67 százaléka pedig
nemmel szavazott a pénteken és
szombaton Csehországban az
Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló népszavazáson,
amelyen a választópolgárok több
mint 55 százaléka vett részt.
AMERIKAI AKCIÓ IRAKBAN
Ujabb akciót indított az amerikai hadsereg Irakban a Szaddám
Huszeinhez hű fegyveresek csoportjainak felszámolására. A Sivatagi Skorpió művelet célja a
Baasz párt, illetve a fedajín milíciák maradványainak felkutatása és ártalmatlanná tétele.

nius 4-ei lisszaboni ülésén a Fidesz kezdeményezésére határozatban ítélte el Magyarországot
„az alapvető politikai és állampolgári jogok megsértése miatt." Kovács László szocialista pártelnök
pénteken kérte fel a volt kormányfőt, hogy bizonyítsa vádjait,
amelyeket a lisszaboni ülésén „elfogadtatott", és „árulkodónak"
nevezte, hogy Orbán Viktor napokig nem foglalt állást az ügyben.
- Bár az emberi jogi kérdések
fontosak, más olyan ügyek is napirenden vannak, amelyekkel
foglalkozni kell; itt van a nyakunkon a Medgyessy-csomag, a
kórház-privatizáció - indokolta a
volt kormányfő eddigi hallgatását az MTI-nek Edelényben.
Szili Katalin házelnök szerint
nem etikus belpolitikai kérdéseket nemzetközi porondra vinni.
Dávid Ibolya, az MDF elnöke a
dokumentum kapcsán úgy nyilatkozott: az „sérti nemzeti önérzetét". - Egyes tartalmi elemeivel
egyet tudok érteni, de ezzel a formával messze nem. Nem szerencsés sem kormányon, sem ellenzékben külföldi döntőbírót keresni belpolitikai kérdésekben.
Korábban is, amikor az SZDSZ
és az MSZP cselekedett hasonlóan, elítéltem ezt a gyakorlatot jelentette ki az MDF elnöke Aldebrőn.
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Tizenegyen vesztették életüket néhány óra alatt az utakon

Tragédia az esküvő után
Néhány óra alatt tizenegyen
haltak meg tegnap hajnalban az
ország útjain. Az egyik balesetben az esküvőről hazafelé tartó
ifjú feleség is életét vesztette,
míg a férjet súlyos sérülésekkel
ápolják a kórházban.
BUDAPEST (MTI)

Esküvőről tartott a főváros felé az
a Tbyota személygépkocsi, amely
egy Mercedesszel ütközött frontálisan tegnap reggel Budapest és
Szentendre között a 11-es úton.
A balesetben hat ember vesztette
életét, az áldozatok között van az
ifjú feleség, míg a férjet súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
A tragédiát okozó Mercedes utasai ugyanannak az esküvőnek
voltak a vendégei, akik vélhetően
korábban eljöttek a lakodalomból
és éppen visszafelé tartottak,
amikor gyorshajtás miatt a vizes
úton többször megpördültek és
összeütköztek a szabályosan közlekedő Tbyotával.
A Fejér megyei Hantos közelében szintén frontálisan ütközött
egy magyar rendszámú Ford és
egy osztrák Volkswagen mikrobusz. A Volkswagenben egy négytagú szerb-montenegrói család -

Medgyessy
Párizsban
PÁRIZS (MTI)

A magyar miniszterelnök szerint
értelmetlen a „régi és új Európa"
szembeállítása: a földrész országainak közös jellemzője az az életminőség, amely a tradiciókból
táplálkozik, az Egyesült Államok
előnye a rugalmasság, amellyel a
„vén kontinens" nem rendelkezik.
Medgyessy Péter Párizsban tartott szombati sajtóértekezletén
rámutatott: az Európai Unióba
belépő 10 új közép- és kelet-európai tagállam birtokában van a
kulturális, történelmi, gondolkodásbeli hagyományoknak, s az
utóbbi másfél évtizedben lezajlott viharos változások során képessé vált az alkalmazkodásra és
rugalmasságra.
A magyar miniszterelnök egy
nemzetközi kollokviumon kifejtette: az Európai Unió bővítése a
közösség gazdasági növekedésének szükséges, de nem elégséges
feltétele.

Királynői születésnap

A Budapest és Szentendre között történt balesetben hatan haltak meg.
két felnőtt és két gyerek - utazott,
a Ford nyolc utasa Németországból tartott haza. Az ütközés következtében három magyar életét
vesztette, míg öten súlyosan, né-

gyen könnyebben sérültek meg.
Szintén vasárnap hajnalban gépkocsival ütközött a Szombathelyről Budapestre tartó Ciklámen-Savária Intercity egy vasúti

Fotó: MTI/Kovács Attila

átjáróban. A gépkocsi vezetője
életét vesztette.
Pest megyében a 4-es főúton
árokba borult egy autó; egy ember
meghalt, egy súlyosan megsérült.

Az SZDSZ kiállt Magyar Bálint mellett

A Fidesz vizsgálatot kér
az oktatási tárcánál
Az Állami Számvevőszékhez fordul a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja, hogy rendeljen el
vizsgálatot az Oktatási Minisztériumnál - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Répássy
Róbert. Eközben az SZDSZ Országos Tánácsa a
hét végén kiállt Magyar Bálint mellett.
BUDAPEST (MTI)

- A frakció egy, az OM által januárban kért, a Cisco
Systemmel kötött szerződéssel kapcsolatos jogi
szakvélemény alapján kéri a minisztérium gazdálkodásának átvizsgálását - közölte a képviselő. Répássy Róbert elmondta: a jogi szakvélemény szerint az informatikai világcéggel kötött szerződések
több ponton jogellenesek, és „egyoldalú előnyöket
biztosítanak a Magyar Bálint miniszter amerikai
utazását fizető cég számára".
A szakvéleményt ismertetve a fideszes képviselő
elmondta: a szerződés - a magyar törvényekkel ellentétesen - kizárja a Cisco mindennemű felelősségét az általa nyújtott szolgáltatás vonatkozásában, az informatikai cég nem vállal szavatosságot,
jótállást a saját termékéért, és az esetleges szándékos károkozásért való felelősséget is kizárja.
- A szerződésben a minisztérium jogellenesen le-

Tagozatok
alakultak
BUDAPEST (MTI)

Megalakult a Fidesz kulturális és
nyugdíjastagozata szombaton, a
párt május 17-én módosított alkotmánya szerint még további
hat ilyen testület jön létre.
A

nyugdíjastagozatot

Aszódi

Pál, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke, a kulturálist pedig Páhnkds József akadémikus, az Orbán-kormány oktatási minisztere irányítja majd.
- Magyarországon sorskérdés a
nemzeti kultúrpolitika megalkotása, és a Fidesz kulturális tagoA 18. század óta megszokott birodalmi pompával ünnepelte Lon- zata ehhez biztosíthatja a nevedon a királynő hivatalos születésnapját. A színpompás rendez- lés, a tudomány, a művészetek, a
vény mindig június második szombatjára esik, jóllehet a valós dá- sport, az egészséges életmód és a
tum a 77 esztendős II. Erzsébet esetében április 21. Az idei ese- média egységét - jelentette ki
mény egybeesett a királynő megkoronázásának 50. évfordulójá- Schmitt Pál, a Fidesz alelnöke a
kulturális tagozat ülésén.
val. A képen: II. Erzsébet és férje. Fotó: MTI/AP/PA/Kirsty Wigglesworth

mond a Cisco javára szerzői jogairól, és a jogviták
elbírálására - annak ellenére, hogy a szolgáltatást
Magyarországon kell teljesíteni és az egyik fél magyar állami szerv - Kalifornia állam joghatóságát
jelöli ki - tette hozzá Répássy Róbert.
Az SZDSZ Országos Tanácsának szombati ülésén felszólalók többsége arra bíztatta Magyar Bálint oktatási minisztert, hogy maradjon a helyén,
ugyanakkor voltak olyanok is, akik úgy látták, segítené a pártot, ha lemondana - közölte Kuncze Gábor a tanácskozással egy időben tartott sajtótájékoztatóján.
Az SZDSZ elnöke végtelenül igazságtalannak nevezte a Magyar Bálint ellen inditott „támadássorozatot", és mint mondta, az adott ügyekben a miniszter nem érintett közvetlenül.
- A vélemények egységesek a tekintetben, hogy
Magyar Bálint közvetlenül nem érintett az ügyekben,
és senki nem tartja őt korruptnak - mondta. Kuncze
Gábor hozzátette: a minisztériumon belül egyes
munkatársak követtek el hibákat, ezekből a tanulságot levonták. Szavai szerint az ügyek horderejét nem
értékeh olyannak, hogy akár egy pillanatra is meginogjon a bizalma Magyar Bálintban. Közölte: arra
biztatta a minisztert, hogy maradjon a helyén, tartson ki és magabiztosan vigye tovább a reformokat.

Házában barikádozta el magát az idős asszony

Késsel fenyegette
meg a rendőröket
DUNAHARASZTI (MTI)

Unokája rábeszélésére tegnapra
virradóra engedte magát kórházba szállítani az az idős asszony,
aki szombaton barikádozta el
magát dunaharaszti házában, s
késsel is fenyegette a szomszédok hívására kiérkezett rendőröket.
A háznál gázszagot lehetett
érezni, ezért a készenléti rendőrség terrorelhárító kommandóját
értesítették a rendőrök. Előbb
pszichológus igyekezett jobb belátásra bírni a 66 éves asszonyt,
de sikertelenül. Ekkor unokáját
hivták segítségül, s neki több
órás rábeszéléssel sikerült meg-

győznie nagyanyját, aki így önként kijött a házból. A rendőrök
a mentősöknek adták át, akik az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetbe szállították.
Az esetnek voltak előzményei:
az asszony még pénteken kővel
bedobta a szomszédos ház ablakát, majd szombaton emberi
ürüléket dobált be azon. A kiérkezett rendőröket pedig egy csaknem 30 centiméteres késsel fenyegette meg, s ezután elbarikádozta magát házában. Az eset
után a házban egyébként találtak
egy félig nyitott gázpalackot, s
megtalálták azt a kést is, amelylyel az idős nő a rendőröket fenyegette.
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Véget ért a II. Euroland-szakkiállítás Szegeden

Kapuban
a szennyes

A jó bornak is kell a cégér
Szombaton a hungarikumok napját rendezték meg az Euroland mezőgazdasági és
élelmiszer-ipari szakkiállításon, a szegedi
Mars téren, vasárnap a szórakoztató programoké volt a főszerep.
A rendező Majoros International Kft. és a
Csongrád Megyei Agrárkamara előadói és
vendégei szombaton még „dolgoztak" a szegedi Mars téren, vasárnapra azonban már
csak az önfeledt szórakozás maradt. A június
12-15. között a Csongrád Megyei Önkormányzat által megszervezett II. szegedi Euroland-szakkiállítás mindennapja tartogatott
tömény szakmai, valamint könnyed időtöltésnek szánt programokat. Míg azonban a tavalyi őszi Eurolandra a rossz idő miatt látogattak ki kevesen, idén a kánikula tartotta
otthon az embereket.
A csütörtöki megnyitót követően a régiók
és a turizmus, a vidékfejlesztés napját rendezték meg konferenciával egybekötve, pénteken a vadászok kiállítása és fóruma követte
a sort, míg szombaton a hungarikumok parádéja, standbemutatók, kóstolók - köztük a
Szent Vince Borrendé - következtek. Annak
jegyében, hogy a reklámból, a magyar termékek népszerűsítéséből sosem elég, azoknak
szükségük van „cégérre", máskülönben nem
tűnnek ki az élelmiszerek sokaságából.
Szombaton, akárcsak a többi napon, megnyílt a „régi piac" népi iparművészekkel, virág-, tészta-, kecskesajt- és zöldségárusokkal.
De kapható volt mézeskalács és gobelin is.
Délelőtt rendezte meg konferenciáját az agrárkamara a minőségi termelés és értékesítés
témájában, amelynek során az Agrár Marketing Centrum helyéről és szerepéről Benkő
Kiss Árpád, az AMC területi irodájának vezetője, a minőségbiztosítási rendszerekről Kirizs Tibor minőségügyi szakmérnök, a tészekről pedig Rácz József, a Mórakert Szövetkezet ügyvezető igazgatója tartott előadást.
Az agrárkamara
partnerszervezete
az
AMC-nek - mondta Benkő Kiss Árpád -, a
marketing centrum támogatja információs
kiadványainak megjelenését, internetes tanfolyamainak szervezését. Az AMC közvetlenül nem segítheti forrásokkal a termelőket,
csak a végtermék, a fogyasztókhoz eljutó

PANEK SÁNDOR

Az agrárkamara standján közösen mutatkoztak be a termelők.
élelmiszer élvezheti az előnyöket - ezért a
pontos kifejezés élelmiszer-marketing - ,
ugyanakkor a gazdálkodókat összefogó szervezetek mögé állnak. így például az ország
egyetlen elismert tésze, a Mórakert ingyen
vehet részt az AMC által szervezett kiállításokon, annak standjain. Szombaton a déli
órákban székkutasi főzőmesterek kínálták száz évvel ezelőtti hangulatot idézve - a me-

Fotó: Miskolczi Róbert

gye és a város vendégeit kakas-, birka- és
marhapörkölttel.
Vasárnap délután a Mars téren fejeződött
be a pünkösdölő megyefesztivál karneváli felvonulása, a szabadtéri színpadon egymást
követték a néptánc együttesek látványos bemutatói. Az Euroland este 7-kor bezárta kapuit.

A haza lejáratásával vádolja a kormányoldal Orbán Viktort és a
Fideszt, miután a Kereszténydemokrata Internacionálé határozatban marasztalta el a kormányt - a szervezet szerint - emberi
jogokat sértő lépései miatt. Először alakult ki olyan helyzet az
EU-csatlakozás előtt álló Magyarországon, hogy nemzetközi szervezetek közvetlenül játszanak szerepet a hazai pohtikában.
A kilencvenes évek végén alkalmam volt bepillantani a Le
Monde című francia liberáhs napilap archívumába,
kíváncsian,
hogy a magyar rendszerváltozás tíz évének milyen tükröt tartott
ez a kiváló újság. Az eredmény kiábrándító volt: a cikkek zöme
bűnözéssel, kirekesztéssel, a nacionalizmus veszélyeivel, nyílt és
politikai antiszemitizmussal foglalkozott, s még az ukrán maffiával is többször, mint azzal, hogy egy ország békében és szilárduló
demokratikus alapokon szinte önerőből fordított sorsán. A cikkekben magyar baloldali és szabadelvű értelmiségiek nyilatkoztak, aggodalmaikat fejtették ki, amelyek jó része indokolt volt,
ami a magyar demokrácia hiányosságait illeti, az összkép azonban valahogy úgy állt össze, hogy Magyarország mindennapi élete
idegengyűlöletben és törvénytelen sötétségben telik.
A külföldre irányuló baloldali és liberális panaszbeszédben nem
az volt az üzenet, hogy Magyarországon lassan már nem is érték,
ami nem látható és nem adható el, s hovatovább nem is létezik,
ami nem szerepel a média porondján. A Magyarországról megjelent beszámolók többsége aszerint szűrte az információt, hogy az
megfelel-e a nyugati demokráciák kedvenc tematikájának: vannak-e „sötét erők" az ország életében, s a sötét erőket rendszerint
azokkal hozták összefüggésbe, akik az itthoni bal- és liberális oldal politikai ellenfelei voltak.
A magyar belpohtika csatáinak már évekkel ezelőtt megvoltak a
támpontjai külföldön. Csak egy-egy példa a sok közül Juhász Ferenc
miniszter tavalyi amerikai nyilatkozata az Orbán-kormány antiszemitizmusáról, vagy a Szocialista Ifjúsági Internacionálé főtitkári
mondókája Budapesten, aki az itthonról kapott érveléssel vette egy
kalap alá Fideszt és a MIÉP-et, mondván: a demokrácia kteljesedik,
ha a szocialisták leváltják „Orbán Viktor kétbalkezes kormányát". E
körülmények között alig vehető komolyan, hogy a kormányoldal „a
haza lejáratásáról" beszél, s nem ismer rá saját eszközeire.
De a „lisszaboni ügyben " nem is a szennyes kpakolása az újdonság, hanem az, hogy a magyar belpolitikába betört a pártállás szerinti európai pohtizálás. Egy nemzetközi szervezet felelősséget vállalt
Magyarországgal kapcsolatos határozatáért, s ez már több, mint egy
egyszerű árulkodás következménye. Az ügy lényege viszont továbbra is az marad: vállalja-e a Kereszténydemokata
Internacionálé,
hogy a jogilag felületes határozat helyett vizsgálható tényeket nyújt
be az Európa Tanácshoz, vagy határozata csak a kvizsgálhatatlan
jogsértések magyar folkórgyűjteményét fogja szaporítani ?

F.K.

A megyeszékhely kért
Drágább a szegedi csatorna hópénzt, Vásárhely nem

Két hét múlva Brüsszelben eldőlhetaz ISPA-beruházás

forrásokat kell szerezni. A lakosságot ugyanis már nem lehet toHivatalosan meg nem erősített vább terhelni a megnövekedett
információink szerint ez az oka, költségek miatt.
hogy nem hirdettek eredményt
- Minden erőnkkel azon vaSzegeden a februári tenderbon- gyunk, hogy az eredeti feltételek
tást követően sem a szennyvíz, mellett, a lakosság terheinek nösem a hulladékkezelési program- velése nélkül valósulhasson meg
ban.
Szegeden az ISPA-beruházás Az elemzések szerint a drágább •hangsúlyozta Botka László. A
ajánlatoknak több oka is lehet. A polgármester ugyan nem árulhaberuházásokat 1999-es áron ter- tott el részleteket az eddig lefolyvezték és az ISPA - Szeged eseté- tatott tárgyalásokról, ám azt elben - már 2000-ben jóváhagyta a mondta, jó esélyt lát arra, hogy a
két programra az összesen 11 megbeszélések lezárultával némilliárdos támogatást. Am a hány héten belül megköthetik a
megvalósításhoz szükséges 7,5 kivitelezői szerződéseket úgy,
milliárdos állami önrész vállalá- hogy egyik programban sem kell
sáról csupán 2002 októberében, lényeges elemekről, például a
az előző kormány halogatása' csatornázáshoz kötődő útépítésután döntött a Medgyessy-kabi- ről lemondani.
net. így a kivitelezési árak szükA szegedi szennyvíz- és hullaségszerűen drágultak.
dékkezelési programot 2005.
Másrészt azért kerülnek többe december 31-ig kell befejezni.
a tervezettnél a beruházások Ba- Amennyiben az eredetileg terráth Etele, az ISPA megvalósí- vezett időpontnál több mint
tást koordináló Nemzeti fejlesz- egy évvel később, de még az
tési terv és EU Támogatások idén megkezdődhetnek a munHivatala elnöke szerint, mert az kálatok, van esély arra, hogy
önkormányzatok az eredetinél csak csekély csúszással készülmagasabb műszaki színvonalú jön el az új szennyvízcsatorberuházásokra írták ki a pályá- na-hálózat és a szennyvíztisztító, illetve az új, szelektív gyűjzatot.
A megoldás: vagy csökkenteni tésre és feldolgozásra képes
kell a műszaki tartalmat, vagy hulladéktelep.
plusz kormányzati, illetve uniós
A szennyvízberuházás megFolytatás az 1. oldalról

valósulása azért is létfontosságú, mert például Újszeged épülő városrészében azzal a feltétellel adták ki az építési engedélyeket, hogy használatba vételi engedélyt csak akkor kaphatnak az ingatlanok tulajdonosai, ha rákötnek a szennyvízcsatornára.
Szegeden a polgárok egyébként hét év alatt száz százalékkal megemelt hulladékszállítási díjat fizetnek a lakossági önrész fedezésére és az érintett
tízezer ingatlan tulajdonosa
már meg is kötötte a szerződéseket a csatornabekötés díjának kifizetésére.
Információink szerint Brüszszelben két héten belül megszülethet a döntés arról, hogy miként valósulhat meg többek között az ISPA által támogatott két
szegedi beruházás is.
Debrecenben, ahol Szegedet
megelőzően írták ki a kivitelezési tendereket, már tisztázódott a
helyzet, kedden írták alá a Hajdú-Bihar megye 78 települését
érintő hulladékgazdálkodási beruházás kivitelezési szerződését.
Az 5,9 milliárdos, az ISPA által
75 százalékban támogatott beruházás munkálatai júliusban kezdődnek.
KÉRI BARNABÁS
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Várhatóan még júniusban megkapják a hótakarítás rendkívüli
költségeire kért és megítélt állami támogatást az önkormányzatok.
A BM és a PM egy héttel ezelőtt kezdte vizsgálni, milyen forrásból
fizethetnék ki az országosan egymilliárd, Csongrád megyében 112
millió 600 ezer forintot*
Egy héttel ezelőtt kezdődött az
egyeztetés a Belügyminisztérium
és a Pénzügyminisztérium között
az év eleji hótakarítási munkák
többletköltségeinek kifizetéséről.
A BM sajtóosztálya szerda este,
kérdésünk nyomán sajtóközleményt küldött, arrjely szerint feltöltik a központi vis maior-tartalékot, és ezután még júniusban
kifizetik a megítélt segítséget a településeknek. A BM közleménye
szerint Csongrád megyében még
van pénz a vis maior-alapban, s a
minisztérium azt javasolja, ezt is
erre a célra használják föl.
Az önkormányzatok azért kértek segítséget, mert januárban és
februárban olyan sok hó hullott,
hogy az utak tisztán tartására félretett pénz kevésnek bizonyult.
A januári havazás után 47, a februárit követően 49 igény jutott el
a Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz. Az
igények jogosságát a megyei területfejlesztési tanács ítélte meg,
és a kormányzati koordinációs

bizottság úgy döntött, ki fogják
fizetni a megítélt támogatást. Ezt
Lamperth Mónika belügyminiszter is megerősítette egy nyilatkozatában. A területfejlesztési tanács a beérkezett támogatási igényeket oly módon karcsúsította,
hogy valóban csak a nagy havazás által okozott költségeket ismerte el; a fölkészülés időszakára vonatkozó kiadásokat nem,
így például a homokvásárlásról
szóló tavalyi számlát sem - felelte lapunk kérdésére Bihari István, a területfejlesztési tanács
munkaszervezetének vezetője.
A Csongrád megyei vis maior
alapból korábban 6 millió 930
ezer forintot kaptak azok az önkormányzatok, amelyek a legelsők között nyújtották be igényeiket. A Belügyminisztérium május közepén átutalt 9 millió 626
ezer forintot erre a célra. A megye települései még 112 millió
600 ezer forintot várnak.
- Mi még egyetlen fillért sem
kaptunk, de bízunk abban, hogy

a Matáv Pontból

B. A.

EGY PONTBAN
MINDEN AMI
TELEKOMMUNIKÁCIÓ
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a BM és a PM minél hamarabb
dönt - mondta kérdésünkre Fekete József, Klárafalva polgármestere. A községnek mintegy
félmillió forinttal került többe a
tél a tervezettnél. Ez a pénz most
is hiányzik, annál is inkább,
mert az önkormányzatnak 13
millió forintot meghaladó forráshiánya van. Mivel a hótakarítás
árát akkor ki kellett fizetni, egy
ideig nem tudták elkezdeni az intézményeknél a kárbantartási
munkákat.' Azóta mégis elkez
dődhettek a kisebb felújítások
az ÖNHIKI-pályázat előlegéből
A félmillió továbbra is hiányzik.
A megye leghosszabb községe
Csanytelek egymillió forintot
meghaladó összeget vár. Ám kértek támogatást a városok is: Szeged 22 milliót, Szentes önkormányzata 9 milliót, Makó 8 milliót, Csongrád 13 milliót. Hódmezővásárhely nem igényelt támogatást.
Lapunknak az egyik önkormányzati vezető elmondta: lehet, a két minisztériumban jót
mosolyognak azon, hogy az önkormányzatok a hótakarítás
' rendkívüli költségeit várják,
most, a rekkenő hőség idején.

MOBILT
a Matáv Pontból

Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
Nyitva tartás: H-P: 8:30-16
Tel.: (62) 475 544
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Fekete hétvége volt Csongrád megye útjain is

Két halott, két súlyos sérült

HÉTFŐ, 2003. JÚNIUS 16.

Csanyteleki számonkérők
A polgármester választási ígéreteit kéri számon az a nyílt levél,
amelyet Csanyteleken a két legnagyobb párt helyi szervezetének
reprezentánsai és a Csanytelekért Baráti Kör tagjai fogalmaztak
meg egy falubeli összejövetelen.

A találkozón Baláspiri Csaba, a
Fidesz helyi vezetője azt mondta,
az októberi választás óta eltelt
hét hónap elegendő lett volna a
polgármester által ígért új hangnem bevezetésére, s néhány
konkrét ügy megoldására is,
mégsem történt semmi. Bár
Csanytelek büdzséje forráshiányos, a Csongrád megyében legmagasabbnak számító polgármesteri fizetést szavaztatta meg
magának a község első embere.
Az ígért helyi mentős ügyelet
megszervezése helyett a csongrádi központi ügyelet szerepe realizálódott. A jobboldali politikus
kitért a hulladékszállítási díj körüli anomáliákra is. Véleménye
szerint igazságtalan az állampolgárok egyoldalú kártalanítása,
hiszen ez a fajta önkormányzati
segítség a díjat tisztességesen fizető lakosoknak is járna. Veres
lános, az elmúlt tizenkét év polgármestere a Csanytelekért BaA Vásárhely határában teljesen összeroncsolódott Skodából mentőhelikopter szállította a szegedi ráti Kör nevében az emberséges,
klinikára a súlyosan sérült vezetőt.
Fotó: TésikAttila demokratikus hangnemet és a
Nagyon sok súlyos baleset történt a hét vegén hazánk útjain. Sokan
meghaltak, még többen súlyosan megsérültek. A tragédiákból
sajnos Csongrád megyének is kijutott.
MUNKATÁRSAINKTÓL

Egy harminchat éves csongrádi
férfit gázolt halálra egy Lada
szombat hajnalban a 45l-es
úton, a Bács-Kiskun megyei Gátér közelében.
Az Objektív Hírügynökség
közlése szerint a férfi Csongrád
felé gyalogolt az út jobb szélén,
hajnali fél négy körül, amikor a
vele azonos irányban haladó autó hátulról elütötte. A Lada sofőrje azt mondta, az ütközés
előtt néhány másodperccel váltotta át a világítását országútiról
tompítottra, mert vele szemben
egy másik jármú közeledett. A
gyalogost az utolsó pillanatban
látta meg, de kikerülni már nem
tudta, mert akkor a szemből jövő
járművel ütközött volna. Az el-

ütött férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetnek sérültje is volt: a Lada első
ülésén utazó nő kezét összevagdalták a betört szélvédő szilánkjai. A kocsiban hárman utaztak,
Csépára mentek volna horgászni. A sofőr az alkoholteszt tanúsága szerint nem fogyasztott szeszes italt.
»
Valószínűleg elaludt a volánnál
vasárnap reggel kilenc óra után
néhány perccel az a férfi, aki Skodájával áttért a szemközti sávba,
ahol frontálisan összeütközött az
ott közlekedő Suzukival a 45-ös
úton, Hódmezővásárhelytől három kilométerre.
A Skoda vezetőjét, aki súlyos
életveszélyes sérüléseket szenve-

dett, mentőhelikopterrel szállították a szegedi új klinikára. A
vétlen Suzuki öt utasa könnyebb
sérülésekkel úszta meg az ütközést. A helyszínelés és a műszaki
mentés idejére a fél útpályát lezárták.
•

Halálos baleset történt tegnap
késő délután a Ruzsa-Szeged
közötti úton. A rendőrségi vizsgálat első megállapításai szerint
a külföldi rendszámú Peugeaut-ban egy 39 éves rúzsai férfi tartott Szegedre, s az erős
jobbkanyarban a nagy sebességgel haladó jármű kisodródott.
Az út menti egy méter mély
árok átfordította a gépkocsit,
amely több bukfenc után az úttól mintegy 15 méterre a mezőn
landolt és a felismerhetetlenségig összetört. Vezetője meghalt.
Az utat mindkét irányból lezárták, a forgalom csak az esti
órákban indulhatott újra.

A Tiszába
Másodikról ugrott
fulladt egy férfi

A kórházban belehalt sérüléseibe

Eddig tisztázatlan körülmények között vasárnap
délelőtt, valószínűleg öngyilkossági szándékkal kiugrott Szegeden, Vidra utcai lakásának második
emeleti ablakából egy szegedi asszony. A 43 éves nő
súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett - tájékoztatta lapunkat Bárány Zoltán rendőr főhadnagy,
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. A tragédia annyira megviselte a ház lakóit, hogy senki sem kívánt beszélni a történtekről.
Ottjártunkkor egy asszony könnyeivel küszködve
mosta fel a vérnyomokat az utcáról. Amikor arról
kérdeztük, mi történt, csak annyit válaszolt: öngyilkosság. Lapunk információja szerint a 43 éves nó a
kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe.

HÍREK
KAZALI-DÍJAT KAPTAK
AZ ALSÓVÁROSI ISKOLÁBAN
A Szeged Alsóvárosért Közhasznú Egyesület az Alsóvárosi Általános Iskola egykori igazgatója,
Kazali Imre tiszteletére hozta létre a Kazah-díjat. Az elismerést
olyan nyolcadikos diák kaphatja,
aki nyolc éven keresztül végig az
iskolába járt, kitűnő tanuló volt,
valamint kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulmányi versenyeken. Az emlékplakettet és
az oklevelet szombaton a tanévzáró ünnepségen és ballagáson
Nagy Zoltán, az egyesület elnöke
adta át. A díjat idén Németh Kitti és Szegvári Magdolna 8/b osztályos tanuló kapta.
TÁNCGÁLA
A Szegedi Táncművészeti Alapiskola hagyományos évadzáró
gálaműsorát a minap tartotta a
Szegedi Nemzeti Színházban. Az
ötödik tanév zárásának alkalmából rendezett esten mintegy ezer
táncos mutatkozott be.

Egy negyvenöt éves szegedi férfi holttestére bukkantak a járókelők vasárnap délelőtt Szegeden a
belvárosi Tisza-szakaszon, a Bertalan hídtól pár
száz méterre a Stefánián. Bárány Zoltán, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense lapunknak elmondta: K. Rezső eltűnését
pénteken jelentették a hozzátartozók a rendőrségen.
Az elsődleges adatok szerint a fekete úszónadrágban lévő férfi már negyvennyolc órája halott volt,
valószínűleg fürdés közben a folyóba fulladt. A
rendőrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

korrekt informálást kérte számon. Veres leszögezte: március
21. óta nem volt falugyűlés, holott utódja minden képviselő-testületi ülést megelőzően a
nyilvánosság véleményének kikérését ígérte. A beszélgetésen
szóba került a Tiszai út felújítása: lehetne más helyi út rendbetételére is fordítani azt az összeget, amiből egy „semmibe vezető
utat" készül újra aszfaltozni az
önkormányzat.
Tóthné dr. Gémes Julianna, az
MSZP helyi szervezetének vezetője leginkább a jelenlegi polgármester „befolyásos barátait" hiányolja. A baloldali képviselőnő
hangsúlyozta, mind a forráshiány megszüntetése, mind a
munkahelyteremtés szempontjából elmaradtak azok a lépések,
amelyek megoldását a „barátoktól" várta a vezetés.
Forgó Henrik, Csanytelek polgármestere lapunk érdeklődésére
elmondta, még nem találkozott a
kritikus hangot megütő nyílt le-

véllel. Forgó hazugságként értékelte azt a megállapítást, miszerint a neki ellentmondókon
bosszút állna. A helyi mentős
ügyelettel kapcsolatban kifejtette, továbbra is fontosnak tartja,
hogy a nehezen megközelíthető
területeken élő lakosok egészségügyi ellátásában segítsen az önkormányzat, ennek érdekében
egy személyautó beszerzését tervezik.
A fizetését feszegető megjegyzésre reagálva a polgármester elmondta, az nem a legmagasabb
kategóriába van sorolva, de négy
diplomájáért a vitatott összeg őt
törvényesen megilleti. Leszögezte: a Tiszai út körüli vita aktualitását vesztette, hiszen olyan
pluszköltségek merültek fel,
amit sem az általa 34-ről 19 millióra zsugorított forráshiány,
sem az előző polgármester által
hátrahagyott 22 milliós számlaadósság nem tud orvosolni. Ehelyett már az idén megkezdődik
egy olcsó, amerikai technológiával készülő szilárd burkolatú út
építése a község egyik utcájában,
és ha a módszer beválik, jövőre
más utcákban is alkalmazzák.
BÍRÓ DÁNIEL

Vásárehelyen államvizsgára készült, de azonnal jelentkezett

Irakba megy az őrnagy
A vásárhelyi Bercsényi Miklós
Gépesített Lövészdandár egyik
katonája, Sági Gyula őrnagy is
tagja lehet az iraki béketeremtő
műveletekben résztvevő magyar
szállító zászlóaljnak. A misszió
résztvevőinek felkészítése ma
kezdődik Táborfalván.
Várhatóan július 31-éig tart a
Magyar Honvédség táborfalvi kiképző bázisán annak a szállító
zászlóaljnak a felkészítése, mely
részt vesz az iraki béketeremtő
misszióban. A felkészítésen részt
vesz a vásárhelyi Bercsényi dandár katonája, Sági Gyula őrnagy
is.
- Szeretném kipróbálni magam, s eddig megszerzett tudásomat, olyan körülmények között,
melyekben eddig nem tehettem
- indokolta a híradós tiszt, miért
is jelentkezett a misszióba.
Sági Gyula jelenleg az Ybl Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezetés és szervezéstudományi karán tanul katonai kommunikációs rendszerszervezést, s már
csak három nehéz vizsgája van
hátra. - Tanulmányaim közben
jött a lehetőség, azaz döntött a
parlament e kérdésben, és nem
haboztam, azonnal jelentkeztem. Az, hogy Táborfalván részt
veszek a felkészítésben, még
nem jelenti azt, hogy biztosan
tagja leszek a kiküldendő zászlóaljnak.
Kérdésünkre az őrnagy el-

Sági Gyula őrnagy hétfőtől már Táborfalván készül az új feladatra.

Fotó: Tésik Attila

mondta, hogy Irakról csak anynyit tud, amennyit a tévében látott, illetve az előzetes felkészítés során ismerkedett meg a miénktől teljesen eltérő vallású és
szokású néppel. Tudja, hogy
Irak éghajlata is jelentősen eltér
hazánkétól, de azt is megtudhatta, hogy a magyar katonákat
nem a legmelegebb éghajlatú területek egyikére, hanem olyan
körzetben vezénylik, melynek

klímája némiképp hasonlít az
itthonira.
- Érdekes feladat lesz egy gyakorlatilag közigazgatás nélküli
országban dolgozni - összegezte
az őrnagy, hozzátéve: ugyan az
anyagiak is befolyásolták döntését, ám ha megfelel a felkészítésen, már nem számít neki, hogy
havi egy-, vagy háromezer dollár
lesz az illetménye.
B.K.A.

Van egy határ, amin felül már nem lehet tovább bírni a meleget

Amikor a légkondi azonnal is késő lenne
Mostanság a klímaberendezéseknek van
szezonja. A trópusi időjárás miatt az
egyik áruházban egy hónap alatt többet
adtak el belőlük, mint 2001-ben egész
évben.

A lakásokban 30, a munkahelyeken az 50 fokot is elérhette a legnagyobb kánikula
idején a hőmérséklet.

Fotó: Schmidt Andrea

Ahogy bejött a nagy meleg, ugrásszerűen
megnőtt a megrendelések száma - mondta Hrivnák András, az Alfa-Klíma Bt. tulajdonosa. Szerelőik reggeltől estig dolgoznak, ám teljesítőképességüknek van határa: egy ember egy nap alatt két split készüléket tud felszerelni és beüzemelni, úgy,
hogy minőségben kifogástalan szolgáltatást nyújtson.
A Főszer-Elektroprofil Kft. kereskedelmi
és vállalkozói igazgatója, Kispéter Gábor
viszont arról számolhatott be, hogy több
mint egy évtized után elérték, megrendeléseikben már nem számít a nyári főszezon igazi csúcsidőnek. Munkájukat tavasztól őszig viszonylag egyenletesen tudják elosztani, aminek azonban az is az
oka, hogy egy drágának és minőséginek

számító klímaberendezés kizárólagos forgalmazói.
A z á r u h á z a k b a n , h i p e r m a r k e t e k b e n is a

klímaberendezés a legkeresettebb cikk
mostanság. Ezeken a helyeken találhatja
meg az érdeklődő a legszélesebb választékot, s itt is érheti a legnagyobb csalódás,
ha azt várja, esetleg olcsó áron is csúcsminőséget kaphat. Sánta Károly, a Média
Markt igazgatója is arra figyelmezteti az
érdeklődőket, figyeljenek oda, mit mondanak szaktanácsadáskor az eladók.
A klímák kelendőségét jól tükrözi az a
szám, hogy a Média Marktban 2001-ben
egész évben annyi légkondicionálót adtak
el, mint idén májusban egy hónap alatt. Az
igazgató szerint csalódás érheti azokat az
embereket, akik azt hiszik, a megvásárolt
klíma már aznap ontja majd a hideget: a
szerelőkre ugyanis olykor heteket is várni
kell. Hozzátette: a garancia akkor érvényes,
ha szakszerviz, vagy azzal szerződésben álló vállalkozó szereli fel a berendezést.
F.K.
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Világvallások zenei találkozója Balástyán

Ingatlancserék az egyetem és a város között

Megvan az új
diákszálló telke

Mantrával kevert szent ének

Két éve húzódó telekcsere-ügylet zárul le a napokban a Szegedi
Hidományegyetem (SZTE) és a város között. A folyamatban lévő
földhivatali bejegyzés 66 millió forint összértékű ingatlancsere
megvalósulását jelenti.
A szegedi önkormányzat és az SZTE közötti, jelenlegi ingatlancserék
elsősorban az egyetem gazdaságtudományi karának épületgondjain
segítenek és reményt adnak egy új kollégium fölépítésére.
Az egyetem a fogászati klinikával szemközti, Tisza Lajos körúti telekért cserébe megkapja a Honvéd téri volt bőr- és nemibeteg-gondozó telkét, ahol a fogklinika bővítését tervezik. A jelenleg is a Honvéd
téren működő gazdaságtudományi kar gondjain segít, hogy az eddigi
önkormányzati bérlemények, az összesen mintegy 150 négyzetméter
alapterületű három lakás helyén oktatói irodákat lehet kialakítani. A
kiskörúti telek ellentételezéseként átad továbbá a város egy közel
1700 négyzetméteres úszegedi, Temesvári körúti telket a Hermann
és a Móra-kollégium közelében, ahol az egyetem új diákszállót kíván
építtetni.
Mint Tráser Ferenc, az SZTE gazdasági főigazgatója elmondta, a
mostani megállapodás - a 66 millió forint értékű csereügyletet nemrég hagyta jóvá az Egyetemi Tanács - két éve húzódó tárgyalásokat zár
le ugyan, de csak az első lépés: további ésszerű ingatlancserék szükségesek, amelyek lehetővé teszik az egyetem és a város fejlődését egyaránt. A tervek szerint a Honvéd téri volt lakásokat már ezen a nyáron átalakítja az egyetem oktatói irodákká. Az újszegedi új diákszálló
építését a tízezer új szálláshelyet megcélzó kormányprogram részeként képzelik el, amelyhez vállalkozói tőkét kíván bevonni a kormány.
S. E.

Kádis a szegedi
zsidó áldozatokért

A tolerancia jegyében. A különféle felekezetek képviselői jól megértették egymást.
Első alkalommal rendezték meg a világvallások zenei találkozóját. Az eseménynek
a Balástyához tartozó Nandafalva, vagyis a
hindu közösség lakhelye adott otthont. Az
összejövetelen elsősorban a vallási toleranciáról esett szó.
Aki a földrajzi atlaszban keresi Nandafalvát,
annak Indiánál kell felütnie a vaskos könyvet. Persze nemcsak az ázsiai országban találhatja meg a kis települést, hanem a
Csongrád megyei tanyavilágban is.
Húsz évvel ezelőtt ugyanis egy hindu közösség költözött Balástya külterületére és
megalapított Nandafalvát. Ez az alig harminc lelket számláló kis közösség nagy fába
vágta a fejszéjét - a hét végén ugyanis megrendezték a világvallások zenei találkozóját.
Az összejövetelre az összes nagyobb vallás
képviselői eljöttek, csak a zsidó hitközség volt
kénytelen lemondani a meghívást. Mivel ők

Fotó: Gyenes Kálmán

szombaton nem dolgozhatnak, nem utazhatnak, így Nandafalvára sem jöhettek el.
- Tavaly ősszel találtuk ki, hogy rendezni
kellene egy vallási találkozót. Az ötletet később tett követte és a megkeresett különféle
felekezetek is pozitívan álltak a gondolathoz tudtuk meg Lakatos Gyulától, a Magyar Vaisnava Hindu Egyesület programszervezőjétől.
A résztvevőket többek között Újvári László
balástyai polgármester és Manbir Sing indiai
nagykövet köszöntötte. Minden vallási
irányzatot előbb röviden bemutattak képviselőik, beszéltek szent helyeikről, majd előadták dalaikat. A hindu templom előtti színpadon jól megfért egymás mellett a katolikus
szentének a buddhista mantrákkal, vagyis a
zenei kísérettel előadott meditációs imákkal.
Nandafalvához jelenleg nyolc tanya tartozik, ami egy-egy család tulajdona. Naponta
tartanak istentiszteleteket, de ezenkívül úgy
élnek, mint bárki más. - Azért költöztünk ki

ide a csöndbe a zajos városból, hogy nyugodtan tudjunk meditálni - folytatta Lakatos
Gyula.
A nandafalviak követik az indiai hinduk
szokásait. Nem esznek húst, ételeik alapanyagának nagy részét maguk termelik.
Egyik kedvencük a szabdzsi. A párolt zöldségeket olajos fűszerekbe forgatják, majd megfőzik vagy sütik. Igen sok rizst esznek, ezért
ezt is ezzel tálalják. Jellegzetes édességük a
halava. Vajon megpirítják a búzadarát, gyümölcsöket. Magvakat tesznek bele, vízzel felengedik és megdagasztják. Végezetül pedig
kisütik.
A dhotiba, vagyis szerzetesi ruhába bújt
nandafalviak nem zárkóztak el a külvilágtól.
Napi kapcsolatban vannak a balástyaiakkal.
Emellett mindenkinek van civil foglalkozása,
így van köztük tanár, gyógyszerész és üzletember is.
K.T.

Dankó Pista szelleme
Szombaton egész napos rendezvény keretében találkoztak egymással Szegeden az ország legkiválóbb cigányzenészei.
- Reggel roma származású festőművészek kiállításával nyitott a
program, majd koszorúzás következett Dankó Pista szobránál,
akinél ismertebb és elismertebb
cigányzenei tehetséget nemigen
találni a világban - foglalja össze
röviden az országos cigányzenei
találkozó eddigi eseményeit i f j .
Boros Mátyás, a romaügyi államtitkárság kulturális koordinátora. A komoly helyzetelemzés a
szegedi v á r o s h á z a d í s z t e r m é b e n

A deportáltakra emlékeztek.
A szegedi és a Szeged környéki
zsidóság deportálásának 59. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak tegnap a zsinagógában.
„Ne feledd az áldozatokat, emlékezz!" - állt a felhívás a szegedi
zsidó hitközség meghívójának
fedőlapján.
Markovics Zsolt szegedi főrabbi a gyászistentiszteletet az
1944. nyarán történtek ismertetésével, a gettó felállításának, a
deportálások körülményeinek elbeszélésével kezdte. Istentiszteletében felelevenítette a több
mint 2700 elhurcolt zsidó kínját, amely kínok, mint mondta:

Fotó: Miskolcri Róbert

„soha nem törlődnek ki lelkünkből". A megemlékezés keretében
elhangzott Kertész Imre regényének néhány mondata, melyben a
szerző a gázkamrák szörnyűségeiről, s egy megmászhatatlan, gazdájukat vesztett cipők hegyéről
mesél. A gyászszertartáson több
olyan idős hívő is részt vett, akik
érintettjei voltak a holokauszt
történéseinek.
Az istentiszteletet követően az
emlékezők fejet hajtottak és kádist mondtak a zsinagóga mártírtermében az elpusztítottak emléktáblája előtt. Ennek falát az
áldozatok tiszteletére gyújtott
mécsesek világították meg.

zajlik: szó esik itt a zenészek
munkanélküliségéről, szervezett
támogatásról, kulturális örökségmentésről, az utánpótlás-nevelés kétségbeejtő állapotáról, és
persze aktuálpolitikáról. Ahogy
gombolódnak az ingek, könyék
fölé tűrődnek az ingű j jak, úgy válik szabadabbá a beszéd, a stílus
is. Megtudjuk, nemigen jelent
ma már megélhetést az a fajta cigánymuzsika, amely Dankó
szellemét idézi. Ifj. Boros Mátyás

elmondja, ma már a vendéglátóhelyek nem áldoznak külön arra,
hogy cigányzenészt foglalkoztassanak, mást diktálnak az anyagiak. Külföldön játszani egyedül néhány „kintre szakadt" hazafi
támogatását kivéve - kiszolgáltatottságot jelent. A szakma biztonságosabb bástyáit a neves,
igényes és zeneileg magasan képzett cigányzenekarok jelentenék
- véli Boros Mátyás, - de tessék
belegondolni, mi lesz ha ezek az
öreg mesterek leteszik a hegedűt? - Régen még egy ilyen zenekari helyre ötven-száz jelentkező
jutott, ma jó, ha öt-tíz fiatal választja a muzsikát. A tehetséggel
megáldott romagyerekből bármi
lehet, csak nehogy a Zeneakadémián kössön ki, mert a szülők
féltik az éhenhalástól.
- Lagzilajcsizni, rockos-mulatóst játszani, az megy - morognak néhányan
pedig az gagyi,
ahogy van, a nóta bigbraderje.
Hol van már az örömzene, a köhögős kis prímás, Dankó-féle,
ösztönös, improvizatív, cigányés magyar zenéből összegyúrt
szabad muzsika?

Néhány fiatal zenészgyerek parancsra cipel súlyos, faragott
cimbalmot a városháza udvarán
felállított színpadra, az öregeknek sem igen van ideje az emlékekre: készülődnek, délután három óra után a díszudvaron a
vérbő hegedű- és cimbalommuzsikáé a főszerep. Gesztusként a
közönségnek: ingyen.
»
Annak ellenére, hogy állítólag
a magyarok rajonganak a cigányzenéért, mégsem voltak elegen a
szombat délután rendezett cigányzenekari bemutatón. Persze
a városban egyéb programok is
kínálkoztak, s nem elhanyagolható tényező a hőség sem, mégis:
egy olyan produkción, amelyen a
mai magyar minőségi cigányzenét művelő muzsikusok legjobbjai szerepelnek, illett volna a
megjelent 15 nézőnél többnek
részt vennie. Sajnos úgy tűnik, a
cigányzenészeket a városháza
díszudvara helyett még mindig
csak kockás abrosz és jó bor mellett vagyunk képesek nagyra értékelni.
O. K. K.

P.D.

Ingyen téli tüzelő
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Holt-Maros rehabilitációja során kivágták a meder partján álló
fák egy részét. A gallyak és ágak
ingyen elvihetők - tájékoztatta lapunkat Molnár Gyula, a terület
önkormányzati képviselője, aki a

kivitelező Szeviép Rt.-vei egyeztette a fahordás tervét. A tűzrevalót a Fő fasor és a Maros-töltés között szakaszon, a csatorna mindkét partján összegyűjthetik. A
képviselő arra kéri a fahordókat,
hogy a holtág rendezésén dolgozókat ne zavarják munkájukban.

Cigányzene szólt a városházán.

Fotó: Gyenes Kálmán

Hiányoznak
az uniós
pályázatírók
Egy-egy sikeres pályázat elnyeréséhez legalább olyan fontos a
forma, mint a tartalom. Különösen igaz ez az uniós pályázatok esetében. Van olyan
felsőfokú intézmény, ahol már
tanítják a pályázatírást. Szegeden egyelőre nem tervezik ezt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Több százmilliárd forint értékben pályázhatunk projektek finanszírozására európai uniós
csatlakozásunk után. Egyelőre
azonban nincs megfelelő számú
felkészült szakember, akik a pályázatok előkészítésében és lebonyolításában részt tudnának
venni.
A jelenlegi közgondolkodással
ellentétben ugyanis 2004-től
nem lesz szükség protekcionizmusra, nem várható a pályázatok nagyszámú elutasítása sem.
Az ideális pályázatírónak jó
projektötletei vannak, s ismernie
kell a projekttervezés és végrehajtás speciális lépéseit is. Nem
véletlen, hogy a pályázatírás elsajátításának fontosságát már a
felsőoktatási intézmények is felismerték: tavaly a Budapesti
Kommunikációs Főiskola indította el projekttervező végzettséget adó képzését.
A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg nincsen ilyen képzési program. Kérdésünkre, tervezi-e az egyetem bármilyen formában tanítani a pályázatírást,
nem tudtak érdemi választ adni
az illetékesek.
Pedig a régióban volna igény az
ilyen szakemberekre, hiszen a
kis- és középvállalkozások sok
esetben megfelelnének a feltételeknek, mégsem lehetnek sikeresek, mert vagy rosszul pályáztak,
vagy hiányosan adták be pályázatukat.
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" H I R D E T É S "
(Ríerrrr hkoftéS)

„Larissza gyógyító kezei"
.Amikor megfájdult a derekam, már úgy kopogtattam
be Larisszához, mint visszatérő, hálás betege. Két éve
jártam nála először. Több betegség is gyötört: fájt a hátam, és amitől különösen kétségbe estem, apró clsztákat
találtak a mellemben. Larisszát csak hírből ismertem addig, ám néhány kezelés után magam is megtapasztaltam,
mire képesek gyógyító kezei. Hátfájdalmaim sokat enyhültek, majd egészen elmúltak. Az pedig szinte csodának
tűnt, hogy a ciszták eltűntek a mellemből. A kezelés után
alapos orvosi diagnózis készült, amely igazolta az eredményt: a csomóknak nyomuk sem maradt. Nagyon megkönnyebbültem, és örültem a gyógyulásomnak.
Nemrég viszont annyira megfájdult a derekam, hogy
minden mozgás nehezemre esett. Alig bírtam lehajolni,
de még lefekvés után sem tudtam pihenni, mert minden
megfordulás kínokkal járt. A gyógyszerek hatását meg sem
éreztem. De nem estem kétségbe: bíztam Larlsszában, aki
egyszer már segített rajtam. Amint elkezdtük a kezeléseket. máris éreztem a javulást. Elviselhetőbbé váltak a fájdalmak, jobban hajoltam, könnyebben mozogtam. Sokkal nyugodtabban aludtam, mert nem ébresztett föl a megfordulással korábban együtt járó fájdalom. A kezelések
vége felé járunk, és már egészen jól érzem magam.
Természetesen nagyon hálás vagyok Larisszának, aki

megszabadított a gyötrelmeimtől. Ezt a megkönnyebbülést kívánom minden betegtársamnak."
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q l K U R !
' 1 L

39.900 Ft/fő-t6l

INGATLANKEZELŐ ÉS

45.000 ft/fő-tól

VAGYONGAZDÁLKODÓ RT.

Kréta hotel R lhét

45.000 Ft/fő-tö!

Horvátország - szállodák,
apartmanok 24 Üdülőhelyen
Vitorlással az Adrián 1 1 0 . 9 0 0 Ff
7 éj fp. 07 26-08.02.
Görög szárazfold

természetgyógyász
és bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged, Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651

* *

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján az

IKV RT. pályázatot hirdet

14.900 Ft/fó-től

NYARALÁSOK HA2AI TAIAKOfc
Agárd H. Viking*** 5éj R20.000 Ft/fö
Balatonföldvár 5éj R 20.500 Ft/fő
Pergola Panzió 4 Agyasttan
Egerszalók 5cj fp.
21.500 Ft/fő
Katica Ven<1égtiá7
Üdülési csekkjét 180 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!

QUAESTOR TRAVFi
6 7 2 0 Szeged. Kölcsey u. 11. I. e m .
Tel.: 6 2 / 4 2 4 - 5 6 5 , 4 2 4 - 5 6 4

a SZEGED, BÉRKERT U. 8. sz.
alatti, a telekkönyvben 389/2. hrsz.-on
nyilvántartott, 4142 m2 alapterületű
felépítményes ingatlan értékesítésére
(a volt Móricz-iskola)
PÁLYÁZATI ALAPÁR: 159 468 000 Ft.
A pályázati felhívás megvásárolható
2003. június 25-ig 20 000 Ft + áfa
ellenében

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!
A folyó medrében hajóroncsok, vas- és egyéb idegen anyagok találhatók,
valamint a folyó ívelése folytán nagyfokú hordaléklerakódás miatti partszakadás
veszélye is fennállhat, ezért a Tiszában való fürdés TILOS.
A „FÓKA" területének szabad stranddá nyilvánítása a közeljövőben nem várható,
ezért a balesetek és esetleges tragédiák megelőzése érdekében,
saját érdekükben tartsák be a fürdőzés tilalmát.
Dt. Mózes Ervin

Qmp
A COOP Szeged Rt.
Röszkei ABC
áruházába

SZAKKEPZETT
ELADÓT
és

PÉNZTÁROST
keres felvételre.

ERDEKLODNI:
Szeged, Szt. István tér 16.

Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Tel.: 482-182/hálózatirányítás

Apró lépésekkel de haladunk!
Még csak 7,6 millió hiányzik!
Az állatmenhely építésére már 8,4 millió Ft értékben
érkezett támogatás. Ebből 4 millió Ft készpénz,
4,4 millió Ft értékű természetbeni felajánlás!
EZÚTON MONDUNK KÖSZÖNETET MINDEN CÉGNEK.
VÁLLALKOZÁSNAK, MAGÁNSZEMÉLYNEK AZ ITT FELSOROLT
HOZZÁJÁRULÁSÁÉRT, AMELLYEL A SZEGEDI ÁLLATMENHELY ÉPÍTÉSÉT SEGÍTI.

2003. május
A N Y M I T A H O C A T A S T NYÚJTÓ CÉGEN:
1741 adományvonal - V T H RT./V-FON RT.: 101 120 Ft, IKESZ Kft.: 40 000 Ft, Lapcom Kft.: 21 300 Ft,
Vikárius Kft. (Sávai Márta): 10 000 Ft. K A - D O 3000 Ker. és Szolg. Kft.: 10 000 Ft. Karády István dr.: 5000 Ft,
Komáromi János dr. szakállatorvos: 2000 Ft.
A N Y A G I T Á M O G A T Á S T NYÚJTÓ M A G A N S Z E M E L T E K :
Ácsai Annamária. Andrejcsikné Kiss Mária, Beznoszka Ildikó, Bitó Istvánné, Bárdos Károlyné, Bónis Bernadett,
Csukonyi Gyula. Dobó Tibor, Dömötör Katalin, Faragó Aurél Jánosné, Fehérváry Mariánné. Filep Lászlóné,
Födi Imre. Jakab Ilona, Kanyó Zoltánné, Kersch László. Kocsis Józsefné, Kovács Arthur, Kovács Bertalanné,
Lázár Jenőné és Lázár Zsuzsanna. Madarász Mihályné. Mata Erzsébet. Merényi Nicolette, Mezei Jánosné,
Motika Annamária dr., Nagy Ferenc dr., Nagy Istvánné. Paluska Vilmosné, Peregi Krisztina. Perényi Anna.
Pinczés Jánosné. Prágai Mária. Pávó Ibolya Katalin. Rácz László. Schiller Ilona, Szabó Gajmer Viktória, Szabó
István, Szepes Zoltánné, Szuromi Pálné, Szűcs Ibolya, Sánta Gyuláné.Takács Ildikó,Tóth Andrásné,Tóth Béláné

dr.,Varga Lidla.
TERHESZETBENI FELAJANLASOK
Zsuzsi és Bandi Kft.: építőanyag. Lubicka Bt.: gépészeti és lakatosmunkák. VÍVAÉP Re alapozási munka, földmunka.
SZVMF Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt: közműtervezés (víz, villany, gáz). Alternatív Szakiskola: szakmunkák gyakorlati foglalkozás keretében. Rappai Csavar Kft: kötőelemek. Heavytex Kft, Faép Kft: faanyag.
TAPPANCS ÁLLATVÉDŐ A L A P Í T V Á N Y KURATÓRIUMA

Továbbra is várjuk állatszerető magánszemélyek, cégek,
vállalkozások természetbeni és anyagi támogatását.
Tappancs Állatvédő Alapítvány, Postabank és Takarékpénztár Rt. 11998006-06289010-10000001
Befizetési csekk a Délmagyarország és a Déli Apró ügyfélszolgálatánál kérhető.

FM 95.4 H

RT*

Kréta rep. ap. I hét

Mátta repülővel lhét 54.900 Ft/fö tői

Balogh Larissza

|JKV

Korfu rep. ap. lhét

Rodosz rep. ap lhét 44.900 Ft/fő töl

h á r o m m a g y a r Altami vizsgával r e n d e l k e z ő

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Nyaraljon két tenger partjánV
Spanyolország, La Manga
*
rep ap 06 19 lhét
7 1 . 5 0 0 Ff
rep I f'"tp 06 19 l hét
112.900 Ft

FELHÍVÁS

DÉLMAGYARORSZÁG

|

T R A V E L
www.qiottw.hu/tnwl

Mitt

az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
ügyfélszolgálatán
(Szeged, Dáni u. 14-16., tel.: 553-683).
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig
szerda:
8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig

HoG

?Mi

E T

MEG

8
|

ÜZLETI HIRDETESE
EREDMÉNYESEBB?

SEGÍTENEK ÖNNEK

MUNKATÁRSAINK.

BOROS TIBOR

567-830, 3 0 / 2 0 7 - 7 8 2 5

CSÁKY ATTILA

567-845, 3 0 / 5 0 5 - 3 3 3 3

D A N I MELINDA

567-849, 2 0 / 4 2 8 - 7 5 6 8

DEÁK ATTILA

567-841,20/356-447^

GERGELY A N I K Ó

567-849, 3 0 / 2 6 7 - 6 7 6 ^ 1

GYÜREEINÉ JUDIT

567-840,20/383-0138

HARGITAI ZSOLT

567-846, 3 0 / 9 8 5 - 8 9 5 8

•
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Tíz nap, három előadás és kiállítás - Makón

A Cirkuszhercegnő
az operettfesztiválon
A Cirkuszhercegnő parádés szereposztású premierjével kezdődött vasárnap a második makói
operettfesztivál tíznapos programja a Hagymaház szabadtéri
színpadán.
A Szentpétervárott, a cári Oroszország idejében játszódó népszerű Kálmán Imre-darabot Leblanc
Győző rendezésében olyan operettcsillagok előadásában láthatta a közönség, mint Csonka Zsuzsanna, Kalmár Magda vagy a
Makóhoz és Apátfalvához is ezer
szállal kötődő Benkóczy Zoltán.
A tavalyinál is korszerűbb
hang- és fénytechnikával, látványos díszletekkel és a Fővárosi
Operettszínház Tánckarával, illetve a Szemirámisz Kamarazenekar élő zenekíséretével színpadra állított produkció telt ház
előtt, megérdemelten aratott si-

kert. A fesztivál keretében megnyílt a magyar operett történetét
a kezdetektől napjainkig bemutató kiállítás is a Hagymaházban. Szerdán este a Marica grófnőt, szombaton pedig a Lili bárónőt adják elő a makói operettfesztiválon.
Bálint Márta, a fesztivált szervező Közművelődési Kht. igazgatója szerint a makói operettfesztivál sikerének titka az, hogy az
itteni közönség nagyon szereti a
műfajt - talán azért, mert a való
életből hiányzó sajátos életérzést
sugároz; azt, hogy a dolgok végül
elrendeződnek, a szerelmesek
egymásra találnak, a kópék pedig
elnyerik büntetésüket. A szervezők egyébként tavaly azt tapasztalták, hogy a közönségnek alig a
fele került ki a nyugdíjas korosztályból.
SZABÓ IMRE

Karneváli felvonulás a megyeházától a városházáig

A pünkösdölő
megyefesztivál színei

M E G Y E I
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Helyi alkotók dedikáltak a Dugonics téren

Szeged íróit ünnepelte
Szombaton a Dugonics téren
dedikáltak a szegedi szerzők. A
könyv barátai ezúttal is jelét
adták annak, hogy figyelemmel
kísérik a város kulturális eseményeit.
Szombaton délelőtt a könyvsátrak melletti asztaloknál szegedi
szerzők és kiadók várták újdonságaikkal az érdeklődőket. A tikkasztó hőségről Molnár Gyula és
csapatának hangulatos dixieland
muzsikája ezúttal is hatásosan
terelte el a figyelmet. A közönségnek Czenéné Vass Mária mutatta be a dedikáló írókat és költőket. A polgármesteri hivatal
kulturális irodájának vezetőhelyettese legújabb köteteikről és
szegedi kötődésükről kérdezte a
szerzőket.
A forróság ellenére szép számban megjelenő könyvbarátok találkozhattak például a Noé bárkája című újabb verseskötetével
jelentkező Polner Zoltánnal, miként lapunk munkatársa, Bálint
Gyula György Összetört tükör
című elbeszélésgyűjteményét is
szerzői ajánlással vihették haza.
Valentini Zsuzsa az idén hetedik
regényével jelentkezett, a Lábad
nyomába ha lépnék című kötet a
könyvhét egyik érdekes kiadványa.
A másik különlegességet Sándor János jegyzi. A szegedi színjátszás krónikájában a neves
rendező a város teátrumának
1883-tól 1944-ig tartó meghatá-

Bálint Gyula György, Polner Zoltán, Tandi Lajos és Sándor János a Dugonics téren.
rozó korszakát mutatja be. A
szerzőtől megtudtuk, hogy nem
csupán összegező művével gazdagította a város művelődéstörténetét. A forrásul szolgáló ritka
dokumentumok és visszaemlékezések másolatait ugyanis a
könyvtárnak adományozta.
A Szegedi Nemzeti Színház elkötelezett hívei P. Bodzsár Erzsébet portrégyűjteményét is min-

Dani Jani, Algyő...
„Kritikusok, tegyétek lábhoz puskátokat, és ne lőjetek meg érte." A
mondat vésnöke (vagy ez képzavar?), akinek mellesleg a könyvszerkesztés tudománya is a kisujjában van, hiszen A tizedik ember
óta éppen ez a mostani a tizenegyedik kötete - könyörgőre fogta. Jó
előre menti a bőrét, fölhíva a figyelmet az új könyv eklektikájára.
Gyurcsány Ferenc miniszter is ott volt Botka László szegedi pol- A könyvhétre a Bába Kiadónál megjelent új Horváth Dezső-kötet, a
gármester mellett a fesztiválon.
Fotó: Miskolczi Róbert Dani Jani című, már Bodosi Mihály professzor úr rajzával illusztrált
borítóján is szabadkozik: mintegy alcímként közli a kötet nagyobb rémellett felvonultak más jellegű szét kitevő írásfüzér tartalmát: Algyő, hol vagy? Az Algyő-füzér Folytatás az 1. oldalról
közösségek is, így például a csa- amolyan riportázs, vagy talán irodalmi életkép - a könyvnyitó kisnoPusztamérges például rizling nádpalotai Kedvtelésből Motoro- vellák után következik, s minderre jön a könyv harmadik harmadáborral teli kis fahordóval, Szőreg sok Társaságának, vagy a hód- ban a „bajvívás", részint a tápai Krisztusról, másrészt a besúgókról
több ölnyi rózsával, Makó pedig mezővásárhelyi fejlődésben aka- meg az ő szentté avatóikról.
dályozottak sportegyesületének
A szerző könyöröghet, rimánkodhat, még imádkozhat is: a könyv
hagymacsokorral érkezett.
műfaji eklektikája - tény. Csak az a kérdés, a szerzőn kívül kit zavar
A városháza előtt Botka Lász- tagjai.
A karneváli kavalkád akkor ez? Mivel a Dani Jani hamisítatlan Horváth Dezső-könyv, azaz teljeló, Szeged polgármestere, Gyurcsány Ferenc ifjúsági- és sport- volt a legteljesebb, amikor a di- sen egynemű, egylényegű. Akárcsak az előző tíz. Mindnek az a veleje,
miniszter, valamint Frank József, xielandmuzsika, a katonai in- hogy milyen az a kis világ, amelyben élünk. Milyenek az emberei meg
a Csongrád Megyei Közgyűlés el- duló és az asszonykórus által a dolgai. Mit mondjak - érdekesek. Igen sokfélék. Tanulságosak.
énekelt nóták dallamai tökéleteHorváth Dezső évtizedek óta mást sem tesz, mint felfedezi Magyarnöke fogadta a küldöttségeket.
A sokszínűség jegyében a ha- sen összekeveredtek egymással.
országot. A tanyavilágot. A moldvai csángómagyarokat. Szegedet. Algyományos művészeti csoportok
F D.
győt. A szerkesztőséget. Terus ángyit. Dani Janit. Legkedvesebb vitapartnereit. Önnön magát. Mindannyiunkat.
Azt is tudja, göcögve nevet is rajta, jó előre, hogy a kritikusokat eszi
Szegedi képzőművészek fogadott a pápa
a sárga irigység. Azon meg csak somolyog már, mintha beletörődött
volna a változtathatatlanba, hogy a saját lapjában rendre hibásan vesszővel - írjuk az új könyvének a címét. így: Dani, Jani. Csak a Magasságos tudja, hogyan sikerül az ilyesmi.
Dezső, szépen kérünk, tedd a puskádat lábhoz!

A SZÖG-ART Művészeti Egyesület tagjainak munkáiból nyílt
kiállítás a Római Magyar Akadémia galériájában. A művészeti csoportot az itáliai látogatás
alkalmából II. János Pál pápa is
fogadta.
Az 1991-ben alakult művészeti
egyesületet olyan festők, grafikusok és szobrászok hozták létre,
akiket érzelmi szálak, munkakapcsolatok kötnek Szegedhez.
Műveiket azonban nem lehet
egyetlen stílusba besorolni, a figuralitástól az absztrakcióig számos
ábrázolásmódot alkalmaznak.
A tárlaton, amely június végéig
tekinthető meg az olasz fővárosban, tizennyolc magyar képzőművész alkotása látható. Kiállította műveit többek között Aranyi Sándor, Fritz Mihály, Kalmár
Márton, Kass János, Nóvák András és Pataki Ferenc, de láthatók
a tárlaton a már elhunyt Dér István és Fischer Ernő alkotásai is.

h.

Aranyi Sándor festőművész, az
SZTE Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar rajz-művészettörténeti tanszékének vezetője feledhetetlen élménynek nevezte,
hogy a csoportot - némi véletlennek köszönhetően - fogadta II.
János Pál pápa a Vatikánban. - A
Szentatya magyarul üdvözölte a
híveket, Isten áldását kérve kívánt kellemes tartózkodást az
Örök Városban - mesélte a képzőművész.
A Római Magyar Akadémiai
kiállítás különösen megtisztelő mondta Aranyi - , ugyanis székhelye az a barokk Falconieri-palota, mely a magyar állam legértékesebb külföldi ingatlana.
A SZÖG-ART szakmai elismertségét mutatja, hogy a római
tárlat egyetlen állomása csupán a
külföldi megjelenéseknek. Krakkó, Stuttgart és Párizs után június
20-ától Temesvárott is bemutatkoznak műveikkel a művészek.
PATAKFALVI DÓRA

dar régi szegedi folyóiratok históriájáról írt tanulmánykötete, a
Határkövek is. E kiadványnak éppen úgy, mint Baghyné Makrai
Ilona algyői iskolatörténetének figyelemre méltó erénye, hogy
túlmutat szűkebben vett témáján: a régió kulturális életének
máig ható jellegzetességeire hívja fel a figyelmet.
DOMBAI T Ü N D E

A KÖNYVHÉT MAI PROGRAMJA

Horváth Dezső új könyve

SZÓG-ART-kiállítás
Rómában

den bizonnyal érdeklődve lapozzák fel. A Páholy című válogatás
az utóbbi hét esztendő eseményeit eleveníti fel negyvenöt művészportré segítségével, amelyekben a városban élő, vagy itt vendégszerepet vállaló színészek,
rendezők és zenészek vallanak
hivatásukról.
Ugyancsak művelődés és helytörténeti jelentőségű Kikli Tiva-

Fotó: Gyenes Kálmán

S. E.

15 óra: Hencz Péter: Egy orvos az örökkévalóságnak - Waltner
Károly. Könyvbemutató az Egészségügyi Gyermekotthonban
(Agyagos u. 45.), a szerzővel dr. Hörcher Andrea beszélget.
16.30 óra: író-olvasó találkozó Horváth Dezsővel, a Somogyi-könyvtár szentmihályi fiókkönyvtárában.
17 óra: Péter László: Szegedi tudósítások című könyvét Dömötör János mutatja be a SZAB-székházban (Somogyi u. 7.).
Az Európa-füzetek című internetes és nyomtatott folyóiratot bemutatja Mihályi Gábor főszerkesztő a Somogyi-könyvtár klubjában.
Podmaniczky Szilárd dedikálja Feltétlen emberek című könyvét
a Dugonics téren, a Bálint Sándor Könyvesbolt sátránál.
19 óra: Polner Zoltán: Noé bárkája című könyvét Tandi Lajos
mutatja be a Bartók Béla Művelődési Központban.
20 óra: író-olvasó találkozó Darvasi Lászlóval és Balog Józseffel
a Grand Caféban.

Könyvbemutató Vásárhelyen

Várostörténeti
kronológia született
MUNKATÁRSUNKTÓL

Megjelent a Hódmezővásárhely
történeti kronológiája című, régen várt, hiánypótló helytörténeti kötet.
A Kőszegfalvi Ferenc helytörténész, Borús Gábor helytörténész
és Szabó Gábor régész összeállí-

totta művet a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárban mutatják be ma délután
6-tól.
A kötetet Farkas Ferenc tanár
és Majzik István, a Bába és Társai Kft. ügyvezető igazgatója ismerteti, közreműködik: Baranyai Dalma.

Olvasó világ
FARKAS CSABA
Összességgel négy könyv kelt el a könyvhéten Vásárhelyen, és e
négyet hányan vették1 Röviden: ketten. Hosszabban: kettő embertársunk. Még szerencse, hogy mindez nem a mostani, hanem
az 1929-es, első országos könyvhétre vonatkozik; történetét Kőszegfalvi Ferenc helytörténész írta meg, Csomorkánytól Csomorkányig című művében. - Most, 2003-ban, a 74. ünnepi könyvhéten mi a helyzet ? Annyi biztos: sok, nagyon sok könyv fogyott s
fogy Vásárhelyen, s nem csupán az említetthez képest; ez, kérem,
olvasó város. Itt megállnak az emberek a könyvesboltok előtt, és
nem azért, hogy megláthassák önmagukat a fél-tükröződő kirakatüvegben, hanem hogy tájékozódjanak a kínálatról. Sőt: bemennek, vásárolnak. Vá-sá-rol-nak! Ez azért óriási dolog, mert a
mai, 2003-as embernek - szemben az 1929-essel - számtalan
szabadidő-töltési módja adódik, s ugyanakkor nagyon kevés a szabadideje. Ha e csekélyke idejéből is ki akar és ki tud szakítani
részt az olvasás számára, akkor ez jelent valarpit; talán a Gutenberg-galaxis jövőjével kapcsolatban is kisilabizálhatunk
belőle
előrejelzést. Úgy tűnik: annyira szükségletévé lett az embernek
az olvasás, hogy nem tudják legyűrni az olvasásellenes tendenciák. Tendenciák pedig nem csak most hatnak ellene az olvasás-

nak•, az olvasó - eltekintve a mindenkori értelmiségi rétegtől mindig is különcnek számított, a könyvek pedig alkalmasint gyanúsaknak, amelyektől tiltandó az ifjúság. Volt kor, midőn égették
is a könyveket (s az olvasót), az eredmény pedig: mindent elsöprő
könyv- és olvasóáradat. Mi ez, ha nem fejlődés - s nemcsak Vásárhelyen, hanem mindenütt: - Nemrég még a képi kultúra visszatértétől, illetve a virtuális kultúra előretörésétől féltették a nyomtatott könyv világát. Azóta kezd kiderülni: a képi kultúra oly mértékben jelent visszalépést, hogy aki kényelmi okok miatt ugyan
szívesebben nézne képet, mint olvasna szöveget, praktikus okokból mégsem teheti (nem véletlenül tért át az ember a barlangrajzról az írásra). És az is kiderülni látszik: a számítógépes technika
biztosította virtuális kultúra - amelynek puszta létrejötte is óriási
előrelépésnek tekin.hetó - kezd helyére kerülni. Valószínűnek
látszik, ez is olyan lesz, mint a repülőgép, amit szintén föltaláltak,
az emberiség nagy hányada mégis máig biciklin, autón, illetve
gyalog jár. Ez baj. Az viszont bizonyos: 1929 óta Vásárhely olvasó
város lett. A glóbusz pedig - legalábbis annak jórészt az európai
Európa határain messze túlterjedt civilizációt képviselő hányad<
- talán: olvasó világ'
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Egyetemi horgászok a Fehér-parton
Soha nem látott érdeklődés kísérte az idén
május 11-én hatodik alkalommal megrendezett SZTE Kupa nevezéses horgászversenyt. A versenyre összesen 30 oktatói,
dolgozói és hallgatói csapat, azaz 120 versenyző jelentkezett, továbbá több mint
száz érdeklődő kísérte figyelemmel a part
menti nádasból a küzdelmet. Az eddigi hagyományokkal szakítva a rendezvény helyszínéül ezúttal a Fehér-part szolgált, amit
a Hermán Ottó Horgászegyesület - a szegedi sporthorgász-társadalom összefogása
jegyében - ingyenesen bocsátott az egyetemi horgászok rendelkezésére. A horgászokat Szabó György, a Hermán Ottó Horgászegyesület elnöke köszöntötte, majd dr.
Szabó Imre, az ÁITK dékánja, a Mohosz
elnöke nyitotta meg hivatalosan a versenyt.

seny első helyezettje, az immáron három évre visszatekintő verseny történetében rekordfogással vitte cl a pálmát: 15 ezer 600 gramm
halat fogott. Ennek ellenére a legnagyobb hal
nem az ő horgára akadt, Ifkovics Kálmán
3260 grammos pontyát felülmúlni senkinek
sem sikerült.
Azonban a verseny igazi izgalmait, mint
mindig, a csapatverseny hozta. Az SZTE
Kupa nevezéses horgászversenyen a kezdetek óta oktatói, dolgozói és hallgatói csapatok mérik össze tudásukat kategórián belül
és összesítésben egyaránt. Ezen a napon az
oktatói csapatok versenyét a Nyugi csapata
fölényesen nyerte 21 ezer 440 grammal,
nevüket meghazudtolva ezüstérmes lett a
Lúzerek csapata 7500 grammal, harmadik
helyen pedig a SZÉF-oktatók végeztek
3800 grammal.
A nem oktató dolgozók közül az Aqua
Musz team vitte a prímet 8020 grammos teljesítménnyel, őket szorosan követte a Durbincs 7720 és az Aqua Szuper 6100 grammos
fogással.

' Az idilli környezet, a reggeli koccintás, valamint az ebédre feltálalt pörkölt biztosította
a szokásos jó hangulatot, a frissen telepített
halállomány pedig a jő fogást. Talán ennek
köszönhetően Imreh Szabolcs, az egyéni ver-

TELEFONT

a Matáv Pontból

(P)

DÍJCSOMAGOT
a Matáv Pontból

Végül, de nem utolsósorban került kiértékelésre a hallgatói csapatok teljesítménye. A tavalyi abszolút győztes Bream-Team ezúttal is tarolt a hallgatói kategóriában 5240 grammos teljesítményével, ez
azonban idén nem volt elég az abszolút
győzelemhez. Második helyen oktatóikat
is lekörözve a SZÉF Rablók végeztek 4620
grammnyi fogással, a bronzérmet pedig a
Royal Mix csapat tagjainak nyakába
akasztotta a zsűri 2360 grammnyi kifogott
hal elismeréseként.
A reggel hétkor startoló verseny végül össznépi pörköltfalatozásba torkollott az Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Iroda dolgozói
jóvoltából, és valamennyi résztvevő egy jól
megszervezett és kellemes sportélményt
nyújtó délelőtt emlékével, és a SETUP Alapítványnak köszönhetően egy, erre az alkalomra készített pólóval távozhatott, nem
közhelyként használva a szófordulatot: Jövőre, veletek, ugyanitt!
A LELKES SZEGEDI EGYETEMI HORGÁSZOK
EGY CSOPORTJA

INTERNETET
a Matáv Pontból

MOBILT
a Matáv Pontból

EGY PONTBAN MINDEN
AMI
TELEKOMMUNIKÁCIÓ

HÉTFŐ, 2003. JÚNIUS 16.

Mónus elmeállapota - az orvos
szakértői vélemény szerint
Mint annak idején lapunk is beszámoltunk róla, március 20-i tárgyalásán a Fővárosi Bíróság a Cion
Bölcseinek jegyzőkönyvei
kapcsán, a zsidó nép elleni izgatás
bűntettének vádja tárgyában eljáró tanács elnöke elrendelte a
könyv kiadójának, a Hódmezővásárhelyen élő Mónus Áronnak az
elmeorvosi vizsgálatát. Az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet a
vizsgálatot elvégezte. Ennek eredményét maga az érintett, Mónus
Áron bocsátotta szerkesztőségünk
rendelkezésére, felajánlva az orvosi lelet nyilvános közlését. íme:
„Szervi idegrendszeri vizsgálat:
lényeges szervi idegrendszeri eltérés nélkül.
Elmeállapot: tiszta tudatú, minden tekintetben kifogástalanul tájékozott. A vizsgálat lényegével
tisztában van. Különösen kezdetben méltatlankodását fejezi ki,
amiért egyáltalában rendőrök erőszakkal vizsgálatra hozták. Ezt követően egyre inkább együttműködővé, oldottá és készségessé válik,
sőt a vizsgálat második, nagyobbik részében kifejezetten szívesen
meséli részletekbe elmerülve életének érdekes történetét. Ettől az
élménytől szinte újjászületettnek,
felvillanyozottnak tűnik. Felfogása jó, a feltett kérdéseket megérti,
a részletekben hajlamos elveszni,
mindezt azzal magyarázza, hogy
ezek fontosak az ő ügyének, illetve
ügyeinek megértéséhez. Figyelme
felkelthető, a fentieknek megfelelően azonban kissé nehezebben
irányítható. Hangulati zavar nem
volt észlelhető. Emlékezeti kincse
megtartott. Emlékbeidézése igen
jó, nem zárható ki azonban, hogy
bizonyos érzelmi töltések ép lélektani határokon belül igen csekély
mértékű emlékezéstorzulásokhoz
vezethettek. Érzelmileg igénybe
vehető, azonban érzelmi szélsőséges kirobbanásokat nem lehetett
észlelni, azaz fegyelmezte magát.
Vizsgálatkor biztosan nem áll érzékcsalódások hatása alatt és igen

Vélemény: az előzményi adatok és az elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy Mónus
Áron sem a vádbeli cselekmény
elkövetése idején, sem a vizsgálat időpontjában nem szenvedett
semmiféle olyan kóros elmeállapotban, amely büntetőjogi beszámíthatóságát kizárta volna, vagy
bármilyen mértékben korlátozta
volna. A vizsgálatkor észlelt személyiségszerkezete (lásd elmeállapot című részt) jelentős mértékben elősegíthette, megkönynyíthette a cselekmény elkövetését."

Furulyaverseny

Szegeden

Első alkalommal rendezett dél-alföldi regionális blockflöte (furulya)versenyt a szegedi Király-König Péter Zeneiskola a közelmúltban.
A megmérettetésen a következő helyezések születtek: I. korcsoport: I.
díj Kelemen Liza, makói Belvárosi Általános és Művészeti Iskola, II.
korcsoport: I. díj Nagy Zsanett, szegedi Király-König Péter Zeneiskola és Tóth Adrienn, kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola, III. korcsoport: kiemelt I. díj Sáry Lilla, szegedi Király-König Péter Zeneiskola,
IV. korcsoport: I. díj Tihanyi Zsuzsanna, szegedi Király-König Péter
Zeneiskola, Kamarazene: I. díj szegedi Király-König Péter Zeneiskola
- Király-kvartett: Sáry Lilla, Haraszti Dóra, Kurgyis Zsuzsanna, Tihanyi Zsuzsanna, Korrepetitori különdíj: Csontos József, békéscsabai
Bartók Béla Zeneiskola és Iglódi Éva, szegedi Király-König Péter Zeneiskola. Tanári különdíjat kapott Poór Ágnes, makói Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája és Okabe Atsuko, orgoványi zeneiskola, Kiemelt tanári különdíj: Paragi Jenő, szegedi Király-König
Péter Zeneiskola. A zsűri a verseny legjobbjának járó értékes hangszert Sáry Lillának ítélte oda.

Szép beszéd
- prózamondás
A szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola a 11. alkalommal rendezte meg a városi szintű Szép
beszéd prózamondó versenyt. A
zsűri döntése alapján az alábbi
helyezések születtek:
5-6. osztályosok:
I. helyezett: Hagya Szabolcs 5.
o. Fő Fasori Á l t a l á n o s

Tisza Lajos krt. 41.
Nyitva tartás: H-P: 8:30-16
Tel.: (62) 475 544
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nagy valószínűséggel mondható,
hogy életének korábbi évtizedeiben sem voltak érzékcsalódásai.
Gondolkodása alakilag ép, tartalmilag a gondolkodásában vonatkoztatások, azaz paranoid munkamódokra való hajlamosságok
jelentkeztek és észlelhetők, de
ezek lényegében ép lélektani keretek között mozognak, annak értelmében, hogy a paranoiditás
bármely egészséges ember potenciális reakció lehetősége. Ösztönéletében érdemi zavar nem volt
feltárható.
Személyiségvonásai
közül szembeszökőnek mondható az énközpontúság, saját személyének ép lélektani keretek között
mozgó túlértékelése, fokozott
igazságérzete, és mindezekhez
kapcsolódó perlekedéssel, perlekedési hajlama az átlagosnál kifejezettebb volta, azaz vélt vagy valós igazságérzetének megbántottsága alapján élettörténetében
többször került peres ügyre, mint
az átlagos ember sokasága. Ezek
mögött előfordulnak olyan gondolati alakzatok, csoportosulások,
amelyek az ő személyes gondolatvilágában túlzott értékelést nyertek. Ismeretanyaga társadalmi
státuszának, iskolai végzettségének megfelel és az adott bűncselekménnyel kapcsolatban is érdekét jól ismerve általa racionáhsnak tűnő védekezési mechanizmusokat is képes mozgósítani.

Iskola.

Fk. t.: Juhász J. Pálné. II. Kiss
Bernadett 6. o. Tarjáni Magyar-Német Kéttannyelvű Ált.
Isk. Fk. t.: Serege Katalin. III. Bodó Renáta 6. o. Arany lános Ált.
Isk. Fk. t.: Ragályné Kispéter
Gyöngyi.
Különdíjban részesült: Sedghi
Amitis 6. o. JGYTF Gyakorló

Ált. Isk. Fk. t.: Palotásné Nagy
Éva.
7-8. osztályosok:
I. Kovács Zoltán 8. o. Tarjáni
Magyar-Német
Kéttannyelvű
Ált. Isk. Fk. t.: Csejteiné Pepperl
Erzsébet, Virágh Hajnalka 8. o.
Odessza II. Sz. Ált. Isk. Fk. t.:
Szabőné Erdődi Emese. II. Marosvári Borbála 7.0. JGYTF Gyakorló Ált. Isk. Fk. t.: Bácsi János.
III. Szabó Barbara 7. o. Arany János Ált. Isk. Fk. t.: Ragályné Kispéter Gyöngyi.
Különdíjban részesült: Rmetovics Anna 7. o. Alsóvárosi Ált.
Isk. Fk. t.: Szabadosné Magyar
Ágota.

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok
miatt nem kapták kézhez.
Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

SZOMBAT,
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CSOROG A PANNON GSM

Táboroztat]a-e gyermekét \

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. Elveszeti tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

KLINIKÁK
Sz. K. kifogásolja, hogy rokkant
édesanyját nem tudja a klinikakertbe, a belklinikáig bevinni autóval. A betegek érdekében jó lenne erre valami megoldást találni.
TEMETŐ
Az újszegedi temetőben sorozatosan lelopják a virágot B. A.-né
férjének sírjáról. A hölgy nem érti, hogyan lehetnek ilyen kegyeletsértőek egyes emberek.
HAVINCSAKNE PORGANY1
MÁRTA
bábszínész:
- Mostanában már nem táboroztatom őket. Régebben is csak ritkán tettem. Meg kell válogatni,
melyik táborba íratja be a szülő
gyermekét, mivel kevés a jó hely.
Napközis táborba biztosan nem
vinném a gyermekemet, inkább
a hagyományőrző, népművészeti
táborokat kedveljük.

H0R0SZK0P
O P KOS: Igyekezzen csak magára fl; 3 B J ' g y e l n i ma. Szerettei magára hagyták, de ezt ne élje meg egyedüllétként. Igyekezzen kihasználni a pihentető magányt.
Mozogjon egy keveset, sétáljon, vagy egyen
valami finomat.
BIKA: Minden illúzié! Ön arról híI res, hogy páratlan diszkrécióval és
jó emberismerettel rendelkezik. Mégis megtörténhet az magával, hogy valakiben csalódnia kell. Összpontosítson anyagi helyzetére is.
f l l

IKREK: Ezerféle dolog köti le a fiI gyeimét, és bizony a lényegre nem
tud koncentrálni. Ugyanígy van a kapcsolataival is, sokfelé kötelezi el magát, s közben
elszalaszthatja az igazit.
RÁK: A Hold együtt áll a Jupiterrel,
kiválő alkalom bemutatókra, találkozókra vagy mindenféle csoportos összejövetelekre. Mindenki iránt jó érzéseket táplál, és ez most viszonzásra is talál.
OROSZLÁN: Meg kell bíznia egyes
1 emberekben, ugyanis nélkülük
nincs esélye arra, hogy megoldja anyagi
gondjait. Kapcsolatában a kizárólag anyagi
haszon motiválta erőfeszítések frusztrációt
okozhatnak.
ISZŰZ: Munkája terén próbáljon
meg egyetértőbb lenni főnökével
Hasonlóképpen gondolkodjon munkatársaival is. Munkahelyén ugyanis kissé válságosra fordulnak a dolog; de a helyzet megoldható.
I

)
!
MERLEG: Amikor azon kapja magát, hogy ilyesmit mond: „nincs
időm arra. hogy szabadságra menjek", inkább ezt kéne mondania: „most van pár
napom arra, hogy elutazzak". Ha elveszíti
vitalitását, akkor semmi nem fog működni.
SKORPIÓ: Ellenségesen
közelít
meg egy kérdést, mintha önnek
lenne igaza, a másiknak pedig nem. Ha agresszívan, ellenségesen száll szembe valakivel, arra készteti a másikat, hogy védekezzen.

S

NYILAS: Az egészsége nem a legjobb. de nem panaszkodik senkinek. Ez az ön gondja és orvosolja is. Kicsit
hisztis időszak előtt áll, jó, ha előre igyekszik bocsánatot kérni a többiektől.
BAK: Harciasságával sok bajt okoz,
feleslegesen sodorja magát veszélybe. Még mindent jóvá tehet, ha visszahúzódik barlangjába és önkritikát gyakorol.
Fölös energiáit inkább vezesse le otthon,
ahol megértésre talál.
j VÍZÖNTŐ: Képességei és alkal! massága révén sikerülhet megkapnia egy zsíros megbízást. Ne becsülje le
munkatársai ellenvetéseit! Köszönje meg a
segítségüket és kérje meg őket arra. hogy
kifogásaikat máskor is mondják el.

5 HALAK: Hú azért erre ön sem száI ^ H j mított. Most már fogalma lehet egy
szenvedélyes éjszakáról. Igazuk van az öregeknek, miszerint a távolság a nagy tüzeket
fellobbantja, míg a kicsiket kioltja.

SZŰCS LASZLONE
ügyintéző:
- Az én lányom államvizsga előtt
áll, kinőtt már ebből a korból.
Korábban sem táboroztattuk, inkább az egész család közösen
ment nyaralni. Ha elfoglaltak a
szülők, akkor nagy segítség lehet
a tábor. Igaz, csak arra az egy-két
hétre nyújt elfoglaltságot, előtte
és utána pedig nem. Attól is függ
persze, ki szervezi a tábort.

•

ANCSA MOLNÁR OTTONE
eladó:
- Már felnőtt gyermekeim vannak, ezért mostanában már nem
táboroztatjuk őket. Korábban viszont minden évben rendszeresen elmentek egy kéthetes iskolai táborozásra. Az elfoglalt szülőknek nagy segítség ez, és a gyerekek is kikapcsolódhatnak, és
önállóságot tanulhatnak a táborokban.

PUROSZ ALEXANDROSZ
nyelvtanár:
- Nagyon jó táborozási lehetőségek vannak itt Szegeden. Különösen a sporttáborok tetszenek.
Az én fiaim, a hétéves Leonidas
és a kétéves Ahilleasz idén még
nem, de jövőre, mivel görög származásúak, egy anyanyelvi, kézművestáborba mennek majd,
ahová görögországi gyerekek is
érkeznek majd.

PARTFÜRDŐ
G. L-né úgy véli, a 100 százalékos belépőjegyek árához 100 százalékos kiszolgálás járna a Partfürdőn és a SZUE területén.
Nem elég az egy feltöltött me-

PANNON

G S M

Az élvonal .

dence, ráadásul a vizet sem cserélik mindennap.
BUSZ
Többen is szóvá tették, hogy egyes
buszok ajtaja nyitva van menet
közben. Az érthető, hogy rettenetes a hőség, de mi lesz, ha véletlenül kiesik valaki a kanyarban?
TOMPASZIGET
M. F. szerint mezőőrökre lenne
szükség, akik megvédenék a kiskertesek kevéske termését a tolvajoktól.
IÁTÉKOK
H. L-né a Virág cukrászdánál kihelyezett játékokkal kapcsolatban tette szóvá, hogy azok nem
működnek rendesen: elnyelik a
pénzt, de a gyermekek mégsem
tudják használni azokat.

POSTABONTAS

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu

Európában és itthon is sok szót vesztegettek már a
futballhuliganizmusra. Nyugaton nemcsak szavakat vesztegettek, de meg is oldották a kérdést. Itthon is megszüntethetnénk ezt a garázda brutalitást, de akkor mi lenne a hivatásos háborgókkal, és
hogy lehetne tartósan felszínen tartani az antiszemitizmus témakörét? Amit nyernénk a réven, elveszítenénk a vámon.
Komolyra fordítva a szót, két egymást kioltó folyamat zajlik itt egyidőben: átkozzuk a Fradi-szurkolók brutalitását, ugyanakkor pártoljuk, vagy csak
szemhunyással támogatjuk a primitív akciófilmek
„népnevelő" tevékenységét.
De ne fogjunk mindent a filmre! Van itt még sok
más, ami emberségünket és humán alapállásunkat
„félreneveli", (ó tíz éve folyik az erkölcs általános és
tudatos fellazítása. Talán azért, mert a primitív, elbutított ember a legjobb bérrabszolga. Gondolok arra, hogy mi mindent megtesznek a börtönök kom-

H

fortossá és kívánatossá tétele érdekében. Az erkölcsi
rend ellen hat a nemi eltévelyedések provokatív pártolása és a könnyű drogok népszerűsítése is. Ez
utóbbi felvezető lépcső ahhoz, hogy szuverén, önálló
személyiségek a legvégén silány mosogató ronggyá
váljanak. A szimplifikáló globál-„kultúra" és a Nyugat majmolása is rontja, mérgezi az ifjú és idős nemzedéket. Fokozatosan jön elő belőlünk a rosszabbik
énünk, ezen belül a futballhuliganizmus is. Talán
másképp lehetne, ha működnének - mint régen - a
katolikus legényegyletek és sikerülne a felesleges
energiákat hasznos tevékenységre fogni. De ezt sokari nem akarják. Egyet tudok biztosan: nem Jézus
az erőszak és a garázdaság forrása.
Akik „gyártják" a brutális csőcseléket, ne csodálkozzanak, ha az működésbe is lép, netán kitermelőjük ellen fordul. Talán mégis jobb lenne - amíg
nem késő - visszatérni a konzervatív értékrendhez.
KÖVÉR KÁROLY, SZEGED

o l v a s h a t j u k : a ballag s z a v u n k ige,

tehát cselekvést fejez ki. Jelentése: lassan, ráérősen megy. De a
ballag igénk azt is jelenti, hogy iskolai ballagáson vesz részt a végzős diák. A ballagás címszó jelentése: lassú, ráérős járás, de a ballagás az iskola végzős diákjainak
ünnepélyes búcsúját is jelenti az
iskolától. A kéziszótár szerkesztői az összeállításuk elkészítésekor még nem tudták, hogy a magyar nép egy ballagó nemzet lesz,
és ezért nem szerepelnek a szótárban a bölcsődések és az óvodások, pedig már ők is ballagnak.
De ballagnak a nyugdíjasok is,
mert ráérnek, nem sietős a dolguk, különben is: a kevés nyugdíjjal hová sietnének. Hazánkból
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Táboroztatja
nyáron
a gyermekét?
Következő

kérdésünk.

Szereti-e
az operettet?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

Ballag az ország
Napjainkban nagy családi ünnepnek számítanak a különböző
korcsoportok ballagásai.
Elgondolkoztam azon, hogy
mit is jelent az a szó, hogy ballag
vagy ballagás.
Gondolataimat papírra vetettem és most megosztom önökkel
az eredményt.
Ha fellapozzuk a Magyar Értelmező Kéziszótárt a ballag címszó
alatt, a következő meghatározást

kérdeztük

Mára

Konzervatív értékrendet ?

az oroszok is ballagva távoztak,
mert lassan, ráérősen mentek haza. Ballagtak a kötetlen munkaidőben dolgozó vezetők is, az
igazgatók, vezérigazgatók, akiknek nem volt sietős a dolguk és
ennek hatására tönkrementek a
gyárak, üzemek és egyéb intézmények, ahonnan ráérősen hazaballagtak a volt dolgozók. Ballagnak az öregek is, mert már nincs
erejük sietni. Ballagnak a fiatalok
is, mert minek siessenek, ha
nincs hol dolgozni. A kocsmákba
viszont reggel az alkoholisták sietve mennek, mert az elvonási
tünetek ösztönzik őket, de zárórakor ballagva hagyják el az éltető italkimérőket, mert így biztonságosabb a járásuk. Ballagnak a
türelmi zónákban az örömlányok
is, mert ha sietnének, lehet, hogy
nem volna „kapás". Ballagnak a
katonák is, mert már rájuk sem
lesz szükség. Tehát nyugodtan kijelenthetem, hogy ballag az egész
ország, csupán az autósok száguldoznak a világviszonylatban is
drága üzemanyaggal. Rohamlépésben növekszik a bűnözés és a
munkanélküliség, mely a demokrácia velejárója lett, pedig

ezen a két területen kellene nagyon lassan ballagni. Csupán egy
szó: ballagás, és milyen sok jelentés rejtőzik mögötte, pedig a ballagás nem is rokon értelmű szó,
és mégis rokonjelenség az egész
országban, ahol lassan, ráérősen
ballagunk az Európai Unióba, de
míg oda nem érünk, akinek
aranyfoga van, az közterületen ne
ásítson, mert lehet, hogy kilopják
azt a szájából. Aki viszont teheti
és olyan beosztásban van, hogy
módjában áll harácsolni, vagyonát gyarapítani, az nem ballag,
mert a cél szentesíti az eszközt
jeligével mindent megtesz annak
érdekében, hogy a „nagy kalapból" minél többet markoljon, ellentétben azokkal, akiknek szinte semmi sem jut és ráérnek ballagni az elszegényedés felé. Ha
másban nem is, de szavakban és
ígéretekben gazdagok vagyunk.
Melyik nemzet büszkélkedhet
azzal, hogy egy szóról ennyi minden juthat eszébe annak, aki egy
kicsit szélesebb látókörű az átlagosnál és a körülmények sokszor
ballagásra kényszerítik?
BOZSOGI ATTILA,
MAKÓ

Jegy nélkül akartak utazni
Szeged, június 3., 14.05. A rendelőintézet mellett,
a Mars tér felé tartó 83-as járatra többen felszálltunk. Előttem tizenéves, fejlett fiú. A buszvezető
járművét nem indította és mondja, „vegyél jegyet".
Ő a jármű vége felé nézett és szólt: Mama, nálad
van pénz, vegyél jegyet. A mama előrejött, jegyet
nem vett, leszállásuk közben pedig azt mondta:
„Vén sz...". Majd megálltak a busz mellett, várták a
következő járatot. Hátha ott sikerük lesz.
Peterdi Pál újságíró-humorista tanácsát érdemes
megfogadni: „a láb mindig kéznél van!"
A buszvezetőt középkorúnak, munkáját lelkiismeretesen ellátó embernek vélem... Az utasok biztonságáért, járműért felelős, ahogy szoktuk mondani: egyik lába kórházban, másik a börtönben. A

munkájuk is több mint a régi időben, mivel a kalauz, ellenőr munkájának részét is ők végzik.
1944-ben utaztam először Mávauton, majd Budapesten a Beszkárt járművein. Kalauzok, ellenőrök szűrték ki a fizetési kötelezettségüket nem teljesítő embereket. A múlt század húszas-harmincas
éveiben unokabátyám Budapest Lehel úti otthonából gyalog járt Kelenföldre, Kőbányára dolgozni,
amíg az első fizetését megkapta. A korszak nótája:
„A vasút nagyon drága, gyalog megyek el hozzája..."
íróeszközt azért fogtam, mert embert utazásaim
során így nem sértettek meg, mint akkor a buszvezetőt.
KÁTAI FERENC, SZEGED

SŐREGITIMÓT

BARTUCZ KIRA
NOÉMI

Június 12., 8 óra 45 perc, 4260 g. Sz.: Barta Tímea és Sőregi Tamás (Szeged).

Június 15., 12 óra 22 perc, 3640 g. Sz.:
Ákim Márta és Bartucz Tibor (Kübekháza).

SZEGED

PATUCSKAI LÁZÁR
Június 14., 6 óra 20 perc, 3820 g. Sz.: VÁSÁRHELY
Brandt Krisztina és Patucskai István (KisSZŰCS ZSOMBOR DÖJVIE
kunhalas).
Június 13.16 óra 0 perc, 2980 g Sz.: Bán
SZUGYICZKI CSENGE
Melinda és Szűcs Attila (Vásárhely).
JAKAB ANNA
Június 15., 1 óra 50 perc, 3000 g Sz.: Farkas Judit és Szugyiczki Róbert (Budapest).
Június 15., 9 óra 50 perc, 3700 g. Sz.: NéKISS-ILLÉS ROLAND
meth Erika és Jakab Zsolt (Vásárhely).
Június 15., 7 óra 45 perc, 2760 g Sz.: Vágó
Adrienn és Kiss-lllés János (Szeged).
MAKÓ

KÓKITY RICHÁRD

BÁRDOS VIKTÓRIA

Június 13., 4 óra 35 perc, 3950 g. Sz.: Bús
Bernadett és Kókity Roland (Szeged).

Június 14., 1 óra 50 perc, 1700 g. Sz.: Karai
Georgina és Bárdos Tibor (Makó).

MERLE DOROTTYA
ILDIKÓ
Június 13., 11 óra 58 perc, 3210 g. Sz.: Kofán Ildikó és Merle Dániel (Szeged).

NÁDHÁZI BENCE
Június 15., 0 óra 10 perc, 3340 g. Sz.: Bálint Andrea és Nádházi Sándor (Szeged).

FARKAS GUSZTÁV
Június 15., 3 óra 50 perc, 3050 g Sz.: Farkas Éva és Rekiczki Gusztáv (Makó).

GYETVAI ZSANETT
Június 15., 6 óra 25 perc, 2650 g. Sz.: Horváth Zsuzsanna és Gyetvai Gyula (Makó).

GratulálunkI

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

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

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

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

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

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

Egy jó könyv bicikliseknek
és döntéshozóknak
Az Osztrák Közlekedési Klub Utak a kerékpározáshoz című kézikönyve a kerekezők és a
gépjárművezetők közti látszólagos ellentét föloldására bíztat.
A kerékpárnak van jövője. Ez a mondat olvasható
az Utak a kerékpározáshoz című könyv ajánlószövegében. A kijelentést az Osztrák Közlekedési Klub
magyarul is megjelent kötetében található táblázatok, diagramok és más adatsorok támasztják alá.
Európában, a hetvenes évek közepének mélypontja
után meredeken ível fölfelé a biciklizés népszerűségi mutatója.
A kontinens fejlettebbnek mondott felén már
tudják, amire nálunk még csak az utóbbi években
kezdenek ráébredni a közlekedők, hogy például egy
Szeged nagyságrendű városban biciklivel hamarabb
célhoz érhetünk, mint a dugótól dugóig araszoló
gépjárműforgalomban. (Azt már a megyeszékhelyen is naponta tapasztalhatjuk, milyen idegtépő

érzés reggeli csúcs idején beszorulni a Belvárosi híd
autófolyamába.) A fölmérések szerint a kerekezők
többsége nem sport-, hanem közlekedési eszközként használja a drótszamarat, mert rájött, hogy
időt takarít meg, ha nyeregbe pattan.
Wolfgang Rauh könyve - amelynek magyar kiadása többek között a közlekedési, valamint környezetvédelmi minisztérium támogatásával jelent
meg - nem csupán a kerékpározás népszerűsítését
szolgálja. A közlekedésszervezési döntésekért felelős szakemberek figyelmét is fölhívja arra, hogy a
forgalmi helyezetek szabályozásánál egyenrangú
szereplőként gondoljanak a biciklistákra is.
A kötet fejezeteiben a kerékpár közlekedési rendszerben elfoglalt helyéről, a biciklis forgalom tervezéséről, a kerékpárbarát települések!!) kialakításáról, az utakról és kereszteződésekről olvashatunk.
A könyv magyar változata a Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége gondozásában jelent meg.
NY. P.

T Ü K Ö R -

Deák Ferenc
:rafikus
tüntetése
Életműve elismeréseként Románia Kulturális Minisztériuma
Nemzeti Nagydíjjal tüntette ki
az évek óta Szegeden élő és alkotó Deák Ferenc Munkácsy-díjas
grafikusművészt.
A 68 esztendős könyvművész,
illusztrátor évtizedeken át Kolozsvárott dolgozott, a Kriterion
Könyvkiadó művészeti vezetőjeként több ezer magyar kötet
megjelenésénél bábáskodott. Kányádi Sándortól Sütó Andrásig az
erdélyi magyar irodalom legjelesebb egyéniségeit személyes barátjának, alkotótársának mondhatja. Szegedre a Mozaik Kiadó
hívására jött a kilencvenes évek
közepén, és azóta számos könyv
jelent meg a rajzaival. Betű és
rajz című kötete nagysikert aratott a Frankfurti Könyvvásáron.
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Nem szabad őszig várni az átalakítással

Veszélyesek a régi
gyűjtőkémények
Kormánytámogatással alakíthatják át egycsatornás kéményeiket a harminc-negyven éve
épült társasházak. A kürtőkbe
kötött vízmelegítők visszaáramló füstje már halálos balesetet is okozott.
A tomboló kánikulában már a
fűtési idényre kell gondolniuk
azoknak a társasházaknak, amelyeket egycsatornás gyűjtőkéményekkel építettek. A fölújításra
hamarosan pályázatot hirdet a
Belügyminisztérium, s a lakóközösségeknek célszerű mielőbb
lépniük, ha őszig be akarják fejezni az átépítést.
Az egycsatornás gyűjtőkémények azért veszélyesek, mert
egyetlen kürtőbe vezették az egymás alatt lakók gázzal működő
vízmelegítőit és más tüzelőberendezéseit, amelyeknek „füstje"
bármikor visszafordulhat. Előfordult, hogy a szénmonoxid
megölte a fürdőszobában a meleg
vizet folyamatosan engedő áldozatot. Szegeden lakások ezreiben
leselkedik hasonló veszély az ott
élőkre.
A külföldről átvett, itthon
rosszul alkalmazott technológia
hátrányait sok helyen még tervezési és kivitelezési hibákkal is
szaporították, a lakók pedig engedély nélküli rákötésekkel növelték az egyébként is állandó veszélyt.
Mindezt Szenkovszky István, a
Szegedi Kéményseprőipari Kft.
igazgatója annak kapcsán mondta el, hogy a kormány nemrégiben döntött az egycsatornás kémények átalakításának támogatásáról. Állami segítséget a legalább nyolc lakásos társasházak
kaphatnak: a kormány a költségek 40 százalékát vállalja, a támogatás összege azonban lakásonként nem lehet több 80 ezer
forintnál.
Az átalakítás nem kötelező, de
a kéményeket ellenőrző társaság,
illetve az építési hatóság megtilthatja a veszélyessé vált kürtők
használatát. A probléma természetcsen nem új keletű: a kéményseprők régen fölhívták a figyelmet a veszélyre és az
előbb-utóbb halaszthatatlanná
váló tennivalókra.
Fontos, s egyben érdekes
előzmény, hogy a közelmúltban
egy szegedi lakos az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult, mert a kéményseprő-ipari társaság fölszólította a veszélyes kémény átalakítására. Az átfogó vizsgálat végén megállapították, hogy jogsértés nem történt, a kéményseprők szabályosan jártak el.
Az ügy közben országos méretűvé nőtt, mivel hamar nyilvánvalóvá vált: nem helyi je-

KURTOKES
SZÁZMILLIÓK
Szeged 2100 egycsatornás
gyűjtőkéménye mintegy 10
ezer lakásból vezeti el az égéstermékeket. A veszélyes kürtők javítása-átalakítása (kéményenként 500 ezer forinttal számolva) 1 milliárd forintba kerül. Pályázaton nyerhető támogatás 400 millió forint, a költségek fennmaradó
részét a társasházaknak kell
állniuk.

lenségről van szó. Az országban
sok ezer ház épült hasonló, egycsatornás kéménnyel. A Miniszterelnöki Hivataltól kérték
az átalakítások állami támogatását, így született az 51/2003.
(IV. 9.) számú kormányrendelet.
Szenkovszky István az átalakítás módjairól elmondta: új típusú gyűjtőkémény beépítése esetén a régi tüzelőberendezéseket
is új, zárt égésterű készülékekre
kell váltani; ez a megoldás a legdrágább, mintegy 2 millió forint.
Úgynevezett szerelt, egyedi
kémények beépítése kevesebbe
kerül: négy-öt kürtő 5-600 ezer
forint; ez esetben maradhatnak
a régi vízmelegítők és konvektorok. Legolcsóbb a régi kémény
béléscsövezése, mintegy 400
ezer forintért. Előnye, hogy a
munka nem jár nagy bontással,
s néhány nap alatt elkészül.
Hátrány, hogy az ilyen kéményre csak a hagyományos vízmelegítők és fali fűtőtestek köthetők.
A szegedi önkormányzat építési hatósága közvetítőként segíti a veszélyes kémények átalakítását. Kovács Béla osztályvezető-helyettes arra hívja töl az
érintett társasházak lakóközösségeit, tegyenek szándéknyilatkozatot a kémények átalakításáról, s a dokumentumot mielőbb
juttassák el a polgármesteri'hivatal Széchenyi tér 11. számú
épületének földszintjén található ügyfélszolgálati irodára. A
szándéknyilatkozatba foglalják
bele a társasház döntését, az
épület címét és helyrajzi számát, a lakások és kémények
számát (lakásonként), valamint
a közös képviselő nevét.
A Belügyminisztérium várhatóan rövidesen közzéteszi a pályázati föltételeket: aki hamarabb beadja igényét, már az elsők
között megkaphatja a támogatást.
NYILAS PÉTER

Feketemunkások, menekültek, lőszerek és hamisítók

Határőrök
eredményes akciói
Szabálysértőket, menekülteket,

feketemunkásokat fogtak, fegyvert, lőszert találtak, valamint
okmányhamisítókat lepleztek
le a határőrök a déli határszakaszon.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A közelmúltban a röszkei határátkelőnél egy szerb férfi gépkocsijában riasztópisztolyt talált az
útlevélkezelő a hozzá tartozó lőszerekkel. Kelebiánál kilenc iraki
állampolgárt fogtak el, akik a
zöldhatáron keresztül jutottak
Magyarországra.
A két család hónapok óta úton
volt, éjjel zárt kocsiban szállították őket. Az irakiak 8-8 ezer dollárt fizettek az embercsempészeknek, akik a szerb oldalon, a

határtól két órányi járásra pihentették a menekülteket. Az irakiak pirkadatig várták „segítőiket",
de mivel azok nem érkeztek meg,
maguk vágtak neki az útnak.
Mindannyian menekült státust
kértek.
A határvadászok a Mars téren
fogtak el egy román állampolgárt, aki beismerte, illegálisan
vállalt munkát hazánkban. A
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kommandósai a közelmúltban Ópusztaszeren akcióztak, ahol öt román férfit fogtak
el, akiknek nem volt munkavállalási engedélyük.
A tompái határátkelőnél két
szerb-montenegrói férfi hamis
schengeni vízumbélyeggel akart
belépni Magyarország területére.
Az utasokat visszafordították.

•
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Egyre nagyobb szerephez juthat a távmunka

Amikor nem kell
munkahelyre járni
A huszonegyedik század egyik
meghatározó tényezője lesz a
távmunka, a holland dolgozók
negyede például már most
elektronikus úton kapja és
végzi ei m u n k á j á t - hangzott
el az Európai kihívások című
konferencia egyik előadásában.
Alternatív munkahelyen, önállóan és rendszeresen, elektronikus úton végzett munka és
kapcsolattartás a főnökkel nagyjából ezek a távmunka
alapvető ismérvei - mondta el
előadásában Bokor
Lászlóné
Szőke Éva PhD-hallgató az Európai kihívások című tudományos konferencia egyik szekcióülésén. Az angolszász kifejezés, az e-work amerikai találmányt takar, térhódítása azonban egyre nagyobb Európában
is.
Az EU-ban a foglalkoztatottaknak 13 százaléka dolgozik
ilyen módon, vannak azonban
olyan államok, így például
Hollandia, ahol az összes
munkavállalónak több mint
negyede e-worker. Finnországban és Dániában is meghaladja ez az arány a 20 százalékot,
Svédországban és Nagy-Britan-

niában 18 százalék körül mozog, míg mondjuk az e téren
sereghajtó Franciaországban,
Luxemburgban,
Spanyolországban és Portugáliában az
arány 3-6 százalék közt van.
Hazánkban egyelőre a távmunkavégzés jogszabályi hátterének megteremtésén dolgoznak a szakemberek.
A gyakorlat és a vizsgálatok
azt mutatják, hogy a távmunka
motiváló eszköz - hangsúlyozta az előadó - , hiszen a munkaadóktól általában a legjobb
szakemberek kapják meg azt a
bizalmat, hogy közvetlen irányítás nélkül, önállóan, az
elektronikus
kapcsolattartás
segítségével
dolgozzanak.
Ilyenkor nincs szükség az állandó ellenőrzésre, csupán a
célokat, feladatokat, valamint
azok kereteit kell megszabni a
dolgozó számára.
Az e-work egyben életmódváltozást is jelent, hiszen a dolgozónak nem kell nap mint nap eljutnia az irodájába, hanem a kommunikációs eszközök segítségével akár saját otthonából, akár
egy teleházból, vagy a nyugaton
már elterjedtebb távmunka-központokból végezheti el feladatait.
SZ.A.K.

A romák integrációját is támogatják

Közmunkaprogram,
brüsszeli segítséggel
NYIREGYHAZA (MTI)

Júniusban megjelenik az Európai Unió Phare Program Alapja
által támogatott magyarországi
közmunkaprogram pályázati kiírása - közölte Sándor László, az
Országos Közmunkatanács elnöke.
A brüsszeli támogatás csaknem 3 milliárd forint összegű
forrást jelent a munkanélküliek ideiglenes foglalkoztatásához. Az uniós pénz a települési
szociális ellátás fejlesztésére,
valamint a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok, mindenekelőtt a romák munkaerő-piaci integrációjára fordítható.
A Brüsszel által támogatott

közmunkaprogram
további
hét-nyolcezer ember foglalkoztatását teszi lehetővé. A Phare-pályázat időtartama 21 illetve 8,5 hónapra szól, így
több lehetőséget kapnak az
érintettek a képzésre, felkészülésre, készségfejlesztésre.
Az uniós program során vizsgáznak a települési önkormányzatok, a kisrégiók, és
vizsgázik az ország is, hiszen a
jövő szempontjából nagyon
fontos, hogy a lehívható 3 milliárd forintot jó pályázatokkal
sikerül-e elérni. Ha ugyanis
színvonalas pályázatok születnek, akkor a következő években ez a brüsszeli összeg akár a
három-négy, sőt az ötszörösére
emelkedhet.

Intelligens jegy és bérlet

Kártyával a buszon
és a villamoson
A közeljövőben a jegyet és a
bérletet chipkártya váltja fel,
igaz, egyelőre még csak Budapesten és vonzáskörzetében.
Magyarország csatlakozik ahhoz
az európai uniós projekthez,
amely a szolgáltatások átjárhatóságát hivatott biztosítani. Az intelligens kártyaalapú elektronikus jegy- és bérletrendszer kialakításáról és a közösségi közlekedésben való magvalósításáról
szóló szándéknyilatkozatot írt
alá Csillag István gazdasági miniszter a közlekedési társaságokkal.
A hagyományos, papíralapú
bérletet és jegyet kiváltó intelligens-kártya alapú rendszer ma
már több országban megvalósult,
Magyarország egyes területein
pedig kísérletképpen, elszigetelten már volt példa ilyen elektronikus alkalmazásokra, ám ezek
nem voltak egységesek, így országos léptékben kezelhetetienek maradtak.
A napokban aláírt szándéknyilatkozat jelentős kezdeti lépés
egy integrált fejlesztés végrehajtásra, amely - összetettsége mi-
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Olcsóbb lesz a használt autó és az arany ékszer

Arakban elértük Nyugatot
Szakértők egyetértenek abban,
hogy általános drágulás biztosan nem várható az EU-csatlakozás után, sőt sok termék
valószínűleg olcsóbb lesz.
Egyelőre csak óvatos becslések
élnek azzal kapcsolatban, milyen
árváltozásokra
számíthatunk
Magyarország uniós csatlakozását követően. Ennek az az oka,
hogy több tényezőt kell figyelembe venni: például módosul a legtöbb vámtarifa, egyes cikkeknél
megszűnik a fogyasztási adó,
másoknál változik az áfakulcs
vagy a jövedéki adó szintje, esetleg új intézményes árak lépnek
érvénybe.
Az azonban már most biztos: a
piaci hatások csak közép- és
hosszú távon érvényesülnek az
EU-csatlakozással a hazai fogyasztói árakban. Megalapozatlan az a félelem, hogy a belépést
követő hetekben, hónapokban
drasztikus áremelkedéssel kell
számolni. Az iparcikkek, a tévé,
a mobiltelefon, a fényképezőgép
döntő többsége például már
mostanra elérte az uniós árakat.
A munkaerő-igényes lakossági
szolgáltatások jelentős része (ilyen
a fodrászat, fényképészet, vizvezeték-szerelés) ma még sokkal olcsóbb idehaza, mint a mai tagállamok túlnyomó többségében, de
ezek árát alapvetően a munkaerő
költsége határozza meg. Az pedig
a belépés után csak közép- és
hosszú távon emelkedik.
Más a helyzet számos mezőgazdasági terméknél, ezeknél
ugyanis igen komoly árváltozásokat okozhat a szabályozás módosulása. A marhahús és a cukor
esetében például a jóval magasabb uniós árak miatt itthon is
emelkedésre lehet számítani. A

Az új és a használt autó ára is drasztikusan csökkenhet az EU-csatlakozást követően. Fotó: Miskolczi Róbert
cukor drágulása kihathat a konzerv-, a sütő-, vagy a csokoládéipar termékeire is, de nem tudni,
az éles verseny mellett ezek a
gyártók mennyit tudnak érvényesíteni saját eladási áraiban.
Ismert az a jelenlegi helyzet,
hogy a pékek a túlkínálat miatt
képtelenek megfizettetni a piaccal a reális árakat.
Lesz azonban jó néhány olyan
mezőgazdasági cikk is, amelynek
csökken a vámszintje és ezen keresztül valószínűleg az ára is. A
sertéshús esetében például a mai
51 százalékos vámtarifát a 30
százalékos uniós kulcs váltja fel,

a bornál a 28-30 százalékosat
5-7, az égetett szeszes italoknál
pedig a 68 százalékosat 0 (!) százalékos.
Ismét másféle szabályozási hatást jelent egyes termékek áfakulcsának módosítása. A tankönyvek és a gyógyszerek jelenlegi 0 százalékos áfakulcsát a belépés után legalább 5 százalékra
kell felemelni, más kérdés, hogy
szociálpolitikai okokból a kormányzat bizonyára valamiféle
kompenzációt is vállal. A csatlakozással megszűnik a jövedéki
adó is, annak beszedési nehézségei miatt. így elvileg a fűszerpap-

Egy napra országot váltottak

Flamand galuska és szlovák
sztrapacska Röszkén
Elsőként rendeztek természetvédelmi vetélkedőt
hazánk
EU-s csatlakozásának jegyében
Röszkén. A részt .vevő iskolák
egy-egy tagországot, illetve tagjelölt országot képviseltek. Bemutatták az adott ország természeti értékeit, elkészítették
nemzeti ételét, valamint az Európai Bizottság mintájára ülést
tartottak a savas esők hatásairól.

Kikkel leszünk együtt, mit viszünk oda, mit hozunk onnan?
címmel rendeztek természetvéatt - több tárca, közigazgatási delmi vetélkedőt a röszkei műveszervezet, szolgáltató vállalat, il- lődési házban. A részt vevő iskoletve a bankszféra összehangolt lák korábban kiválasztottak maerőfeszítését teszi szükségessé. A guknak egy EU-tag, illetve tagjerendszer kialakítása révén az lölt országot és azt képviselték a
emberek egyszerűen, egy kártya versenyen.
segítségével szállhatnak fel busz- Felkértük a Csongrád megyei
ra, vonatra, villamosra, amelye- iskolákat, hogy válasszanak ki
ken az automaták a kártyán tá- egy országot és mint annak az álrolt pénzből automatikusan le- lampolgárai vegyenek részt a veemelik azt az összeget, amennyi- télkedőn - tudtuk meg Sára Endbe a szolgáltatás került.
rénétől, a szervező Beretzk Péter
A rendszer sikeres bevezetése Természetvédelmi Klub Egyesüérdekében finanszírozási kon- let elnökétől.
cepció kidolgozására van szükség
A nevezők „belépőként" kapannak figyelembevételével, hogy tak egy feladatot. Sílécet kellett
hazai, európai uniós és egyéb eladniuk Ausztriában, a hasznot
külföldi források milyen arány- pedig be kellett fektetniük. A legban használhatók fel. Szükséges ügyesebb csapatok repülőjegyet
továbbá szabályozási feltételek nyertek Dániába. Mivel Röszke
kidolgozása, a jelenleg érvényben jó kapcsolatban áll a dán Maribólévő jogszabályok konszolidáció- val, így természetesen a házigazja. Az egyelőre csak Budapest és dák indultak a skandináv ország
térsége t^piegközlekedésében be- színeiben a vetélkedőn.
vezetendő kártya akár már
A rúzsai nyolcadikosok azért
2004-2006-ban is működhet. A döntöttek Szlovákia mellett,
rendszerhez kapcsolódó kisebb mert velük együtt lépünk be jököltségű
vidéki
fejlesztések vőre az EU-ba. - Hasonló a két
nagyrészt az egyes területi közle- ország földrajzi fekvése, a törtékedési szervezetek törekvéseitől, nelmi múlt is nagyjából közös,
és forráslehetőségeitől függenek.
így mi lettünk a szlovákok mondta Sipos Antal. Választott
F.K.

EU-HETKÖZNAPOK
Magyarország európai uniós
csatlakozása előnyös a fogyasztónak - közölte Újlaki-Vátz László, az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesület
(OFE) szóvivője.
Az OFE rendszeresen megjelentet a fogyasztók tájékoztatására szánt ingyenes kiadványokat, amelyekből a mindennapi gyakorlathoz kötődő
fogyasztóvédelmi ismeretekre, fontos szempontokra hívják fel a figyelmet. A napokban jelent meg az EU-hétköznapok Magyarországon címet
viselő OFE-kiadvány több
mint 8 ezer példányban. Ebben több témában - egyebek
között as árakról, az adókról,
a vámokról, az élelmiszerbiztonságról, a közlekedésről, a
kommunikációról, az energia-liberalizációról, az euróról, az uniós állampolgárságról olvasható összefoglaló.
hazáját ő képvisi lte*az Európai
Bizottság ülésén t i ismertette a
savas esők hatását a környezetre. Emellett a r i z s i i gyerekek
röviden
bemuta tták
északi
szomszédainkat, . n a j i megfőzték a nemzeti ei 'delt a sztrapacskát.
Kószó Viktória
ít dán állampolgár bemuta
hazájának híres embereit, t ükön Andersennel. Beszél- még az
ősökről, a vikingekről é-i megemlítette, hogy Dánia a szélerőművek országa. A röszkei
kislány sajnos még nem járt

Dániában, csak a közeli Finnországban. - Röszke testvértelepülése a finn Varkaus és nem
olyan rég kiutazhattam a szakkörrel - mesélte. Ók „égető
szerelem" fantázianevű ételt
hoztak, ami nem más, mint
főtt alma cukormázba mártva.
- A finnek nagyon küzdő emberek, ezért választottuk őket,
mert mi sem adjuk fel egykönynyen - vette át a szót a szegedi
Bartha Csilla. A Napos úti iskola diákjai nemcsak Röszkén, hanem Szegeden is jól küzdöttek,
mert iskolájuk megmenekült a
bezárástól. Az ezer tó országa lakóinak persze nem a hatalommal kell felvenni a harcot, hanem a természettel. Mocsarakat
csapolnak le, hogy termőterülethez jussanak. A szegedi gyerekek ezt a küzdőszellemet mutatták be a többieknek, valamint túrós és gombás kiflit készítettek.
A szentesi Koszta József-iskola
diákja, Lindák Ádám él-hal a
holland fociért. Kedvenc csapata
a PSV Eindhoven. így senlei sem
csodálkozott azon, hogy a kosztások Hollandiát jelölték meg. A kicsiny országot gátak védik,
mivel igen sok területe tengerszint alatti - mondta. Jelentős
nemzeti parkok találhatóak a
mélyföldön, ezeket ismertették a
szentesiek. A bemutatkozás végén pedig megkóstoltatták a többiekkel a tepsiben sütött húsos-tésztás-sajtos
finomságot,
vagyis a flamand galuskát. Ádám
hozzáfűzte, hogy még sohasem
járt Hollandiában, de élete nagy
álma, hogy egyszer az eindhoveni stadionban szurkolhasson
kedvenceinek.
K.T.

rika, a kávé és az arany is olcsóbbá válhat, de kérdéses, hogy a kereskedők az árrés növelésére
használják-e fel a lehetőséget.
Hasonló a helyzet a személygépkocsikkal is, amelyeknél szintén
megszűnik a fogyasztási adó, elvben tehát olcsóbbak lehetnek.
Igaz, jelenleg is nagy a különbség
az új autók áraiban a különböző
országokban. A hazai használt
autók ára azonban szakértők szerint - mivel a külföldről származók vámmentesen érkezhetnek
az országba - drasztikusan csökkennek majd.
FEKETE KLÁRA

Mire jó

az EUKK?

BUDAPEST (MTI)

Az EU-népszavazás tapasztalatit
összegezte Somody Imre, az Európai Unió
Kommunikációs
Közalapítvány (EUKK) elnökhelyettese.
Az EUKK munkája megkezdésekor abból indult ki, hogy az
EU-csatlakozás
Magyarország
számára előnyt jelent, ezért célul
tűzte azt is, hogy minél többen
szavazzanak igennel a referendu-

mon. Somody Imre példaként
említette, hogy Amerikában egy
AIDS-ellenes kampány során
sem szoktak pro és kontra érveket felhozni a betegség mellett
vagy ellen. Megjegyezte, hogy a
részvétel ugyan jelentősen alulmúlta az előrejelzéseket, az igen
szavazatok aránya fölötte volt
minden várakozásnak. Rámutatott arra is: a kuratóriumban úgy
gondolták, hogy az EÚ-csatlakozás ügyében nemzeti konszenzus
van és a pártok ezt az ügyet fölé
tudják helyezni pártpolitikai érdekeiknek.
A jövőről szólva elengedhetetlenül fontosnak nevezte, *hogy a
kormányzat döntse el: az EUKK
az alapításakor meghatározott
célnak, az állampolgárok általános tájékoztatásának kell eleget
tennie vagy szakmai tájékoztatást is kell adnia.

Az EU-tükör melléklet
a Külügyminisztérium
támogatásával készül,
szerkeszti:
Újszászi Ilona
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CSÜTÖRTÖK,

„AIM TO PLEASE"

ENNYIT MEGÉR, UGYE?

SZEMÉLYZETI TANÁCSADÓ IRODA

4 3 9 nyeremény, 4 3 9 értékesítőhelyen
A Szerencsejáték Rt. a fenti jelmondattal
ötöslottó akciót szervez 2003. június 16.
és július 12. között.
Az akció 2003. juiius 15-i sorsolásán
mindenki automatikusan részt vesz, aki
a jelzett időszakban szelvényenként a
joker értéke nélkül legalább 600 forintért
ötöslottózik. Az akció lottózókra és a
magánlottózókra, az országban összesen 439 értékesítőhelyre terjed ki, vala
mennyiben kisorsolnak egy-egy értékes
műszaki cikket, amelyet a pályázat alatt
ki is állítanak az érintett lottózóban. A
választék a következő: SONY szines TV,
DVD lejátszó, mini-hifitorony, videomagnó, HP digitális fényképezőgép,
Lottózó száma v agy j
magán lottózó
megnevezése:
144. lottózó
140. Lottózó
Hdin.il István
kardi ker. Bl.
V-kuksrakész kft.
149. Lottózó
143. Lottózó
141. Lottózó
145. Lottózó
14é>. Lottózó
147. Lottózó
14(1. Lottózó
390. Lottózó
Fortuna 92 Bt.
Fortuna 97 Bt.
Fortuna 97 Bt.
Fortuna 97 Bt.
Fortuna 97 Bt.
Fortuna 97 Bl.
Friesman Bt. 1. sz. üzlet
Friesman Bt. 2. sz. üzlet
Friesman Bt. 3. sz. üzlet
Racional-2000 Bt.
142. Lottózó

Település:
Csongrád
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Hódmezővásárhely
Kistelek
Makó
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Szentes

Ö

600

Philips háztartási robotgép. Fontos,
hogy a pályázók feltétlenül őrizzék meg
és ellenőrizzék a június 16. és július 12.
között vásárolt legalább 600 forintos
ötöslottó-szelvényeiket, mert csak a
nyertes szelvény bemutatásával vehetik
át nyereményeiket.
A lottózókban július 21-től közöljük a
nyertes sorszámokat, annak, aki több
helyen is játszott, érdemes megnézni az
országos nyereménylistát, amely a
Sportfogadás július 22-i számában
jelenik meg.
C s o n g r á d m e g y é b e n az a l á b b i
helyszíneken nyerhet ötöslottójával:

Utca, házszám:
Szentháromság tér 2-6.
Szegtu u. 4-6.
Szabadság tér 65.
4 ndrássy u 36
Zsoldos u. 2-4.
Kossuth u 9-11.
Széchenyi tér 10.
Széchenyi tér 7.
Petőfi S. sgt. 55-61.
Mars tér, Pavilonsor 62.
Szilléri sgt. 31-33.
Csongrádi sgt. 110.
Marostői u. 23.
Szűcs u. 2.
Rókusi krt. 42-64.
Csongrádi sgt. 78.
Bartók tér 7.
Budapesti krt. 35.
Dorozsmai út 189.
Retek u. 25.
Fésű u. 2/a.
Makkosh. krt. - Ortutay u.
Zápor u. 4.
Kossuth u. 28.

Flf |

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm,nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapa,
férj, gyermek és testvér,
ALBRECHT LAJOS
rövid, de súlyos betegség után, 46 éves
korában elhunyt. Temetése június 18-án,
15.00 órakor az Alsóvárosi temetőben.
A gyászoló család
W'JH

Megrendülten tudatjuk, hogy
Testvérünk,
TÓTH A N N A
óvónő
elhunyt.
Kérését teljesítve családi
körben eltemettük.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
özv. BÍRÓ IÓZSEFNÉ
GÁRGYÁN MÁRIA
80 éves korában elhunyt. Tfeme-

tése június 18-án, 13 órakor lesz
a Mórahalmi temetőben.
Gyászoló család

V

®ST*

Ügyfelünk,

a BRITISH AMERICAN TOBACCO HUNGARY
multinacionális dohányipari vállalat részére keresünk

MERCHAND1SERT
Csongrád megye területére.
Öri MERCHANDISERKÉNT felügyeli a készletgazdálkodást a kiskereskedelmi üzletekben
• tanácsaival segíti a kiskereskedelmi üzletekben a készlethiány elkerülését • biztosítja,
hogy a vállalat termékei a fogyasztók számára láthatóan és az. egyeztetett kihelyezési tervnek megfelelően legyenek kihelyezve * folyamatos, kölcsönösen előnyős kapcsolatot tart
fent a kereskedelmi partnerekkel.

Ont keressük, ha

Szegeden lakik, vagy saját erőitől meg tudja oldani a bejárási • kereskedelemben szerzett tapasztalatokkal rendelkezik • jól tud kapcsolatot teremteni • képes önállóan és felelősségteljesen dolgozni • nyitott a csapatmunkára • érettségivel és alapfokú számítógépes ismeretekkel rendelkezik • B kategóriás jogosítvánnyal (többéves vezetési gyakorlattal)
és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, a pozíció
megjelölésével küldje el számunkra fényképes önéletrajzát,
és néhány soros kísérőlevelét
(amelyben fogalmazza meg munkaköri elképzeléseit, igényeit, fizetési elvárásait sth).
Feltétlenül tüntesse fel telefonszámát!
Pályázatát alábbi elérhetőségeink egyikére várjuk:
Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1116
E-maii: fieldforce@vnet.hu • Fax: 06 (1) 374-0538
Pályázatának sikeres elbírálása esetén értesítjük,
egyéb esetben sajnos nem tudunk személyes visszajelzést biztosítani.

O

További álláslehetőségekért keresse weboldalunkat:

www.aimtoplease.hu

MAKÓ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
BIRÓ RUDOLF
(volt
mérleggyári dolgozó),
Hódmezővásárhely, Csengettyű
köz 14. szám alatti lakos életének
68. évében elhunyt. Temetése június 17-én, de. 9 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
ra:/«,«
Gyászoló család

„Szeretteid nélküled élnek, de
szívükben örökre megőriznek Téged." Szomorú szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak, családtagok munkatársainak, akik drága szerettünk,
ERDEI SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az onkológiai osztály orvosainak és ápolónőinek.
02377««
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV KISPÁL
ISTVÁNNÉ
SZÉCSÉNYI ESZTER,
Szegvár, volt Esze Tamás u. 14.
szám alatti lakos 77 éves korában
elhunyt. Temetése június 18-án,
9 órakor lesz a szegvári Öregfalusi temetőben.
Gyászmise június 18-án, 11 órakor lesz a mindszenti Lenin utcai kápolnában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága férjem, édesapánk,
KOVÁCSIÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. Külön mondunk köszönetet
háziorvosának és a kórház onkológiai és a rehabilitációs osztály
főorvosainak és ápolóinak.

A gyászoló család

MEGEMLEKEZES

MEGEMLEKEZES

Apt

Field Force Division

Munkavégzéséhez gépjárművet és mobiltelefont biztosítunk
(a gépjármű
magáncélra nem használható).
««

Nyereménytárgy:
digitális fényképezőgép
DVD lejátszó
Mini Hifi
színes TV
videomagnó
Mini Hifi
Mini Hifi
Mini Hifi
színes TV
DVD lejátszó
háztartási robotgép
digitális fényképezőgép
videomagnó
színes TV
Mini Hifi
színes TV
pavilon videomagnó
digitális fényképezőgép
DVD lejátszó
színes TV
DVD lejátszó
digitális fényképezőgép
háztartási robotgép
színes TV

I

„10 éve már,
hogy utoljára láttuk jóságos tekinteted.
10 éve már,
hogy soha többé nem simogat a kezed.
10 éve tud)uk,
hogy a halál csak az élőknek fáj."
Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,
CSÁSZÁR JÓZSEF
halálának 10. évfordulóján.
Felesége, családja és 8 unokája

2 0 0 3 . JÚNIU

B. KOVÁCS PALRA
emlékezünk
Álmodtál egy jövőt, békés öregkort, jót cs
szépet, de a halál kegyetlen volt, mindent
összetépett.
Itt kellett hagynod árván szerető feleséged.
Hull a könnyem érted, nehéz nélküled, dc a
szívemben élni fogsz, míg élek.
Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, amelyre
még a halálod után egy évvel is fájó szívvel
emlékezem.
Szerető feleséged és családjaid

MEGEMLÉKEZÉS
„Ha elveszítesz egy jó férjet, egy édesapát,
csak akkor tudod meg,
a hiánya mennyire fáj."
FARKAS FERENC
halálának 5. éves évfordulóján fájó szívvel
emlékezünk
Szerető felesége Irénke, imádott kisfia
Gábor, édes nevelt lánya Éviké

Szomorúan emlékezünk
FEKETE ISTVÁN
(csikóspusztai lakos)
halálának 10. évfordulóján.
Szerettei, Makó, Királyhegyes

RENTES
GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
CZENE JÁNOSNÉ
ZÁMBÓ MARGIT,
makói lakos életének 76. évében
elhunyt. Búcsúztatása június 17én, 10 órakor lesz a római katolikus temetőben.
023774248
Gyászoló család

Faié szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
VECSERI JUSZTINA,
Szentes, Dózsa Gy. u. 156. szám
alatti lakos 91 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 20-án, pénteken, 15 órakor lesz a Hékédi temetőben.
i., .«jó? Gyászoló család, Szentes

GYÁSZKÖZLIMÉNVEK FElVÉTELEi
Ambrus Józsel. 6762 Sándorlalva, Alkotmány krl. 24, f i t : 6 2 / 2 5 2 515 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Ú|sMnttvén, Má)us
l u. 31. M : 62/277-382 Cs. M i Kegyeleti Kit, 6791 Szeged, -.réksósi <8 6. Tel: 62/461-039 6 9 0 0 Makó. Verebes u. 2. fel: 62/212-840 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.. 62/1 _ - 197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel/fax 62/

..

6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány K i t 6 7 6 0 Ki-telei. Temető sor 1. W . 62/597-360 Égisz ' 9 0 Te-

metkezesi KH, 6 6 0 0 Szentes, Sime f. u. 4 5

Tel.; 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fó u 17-19. U z 63/483-975

Flóra Center K k , 6 7 2 2 Szeged, Tisza L. krl. 5 5 Tel.; 6 2 / 4 2 3 - 8 6
U

211-347! . iasTemelkezés'Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, l .i .

Pálma Virágüzlet. 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1.
i pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetke-

zés. Valtalkozas, 6724 Szeged, Pulz u. 2IA. Tel: 62/425-864 6722 Szeged, Tőrök u 9/B Tel.: 62/420-414 Rekvium temetkezés, 6 9 0 0 M a k ó Kórház u. 13. Tel.: 62/213 514 S,«,edi Temetkezési Kft, 6 7 2 2 Szeged, Attila u.
Tel 6 2 / 5 4 3 747 Szögi ás Társa fcmelkezás. Iroda Szeged, Törők u tl/B Tel.. 62/425-B47 Gyeviáp K h t Algyö.
Kastélykor i u ír

Tel.. 2 6 / 5 6 7

Temetkezést Smktálal 6 8 0 0 Hódmezővásárhely. Hösők tere 7 Tel.

62/246-605.62-248-775, M é c s e s 2 0 0 1 . Temed
63/400-889

6 0 0 Szentes. S i m a F. u. 3 1 . T e l . / f a *

HÍREK, ESEMENYEK, EREDMENYEK MINDEN HÉTFON

FM 964 Rádiód
AZ ÉLETÜNK

A DEL SPORTJA
SZERKESZTI: SÜLI JÓZSEF •
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Gyurcsány Ferenc sportminiszter adta át a díjakat

Ezüst és bronz az Eb-ről Testnevelők elismerése
VÍZILABDA
Nem sikerült! 1991 és 2001
után nem tudott harmadszor is
Európa legjobbja lenni a magyar
női vízilabda-válogatott. A kontinensbajnokság szombati ljubljanai döntőjében Stieberék
6-5-re kikaptak az olaszoktól. A
fiúk viszont ismét bronzéremmel vigasztalódtak - adta hírül
az MTI.

OLASZORSZAGMAGYARORSZÁG 6-5
(1-2, 0 - 0 , 1 - 0 , 4 - 3 )
Vízilabda Európa-bajnokság, női döntő.
Ljubljana, 1200 néző. Vezette: Sztavropulosz (görög), Bras (holland).
Olaszország: Conti - Di Mario 1, Miceli
1, MALAT0. Ragusa, Alucci, Zanci. Csere: Bosurgi, Araujo, Musumeci 1, GREG0
2, Tóth N„ Lavorini. Szövetségi kapitány: Pierluigi Formiconi.
Magyarország: Sós - Drávucz, Pelle 1,
Valkay E., Szremkó 1, Stieber, VALKAY Á.
2. Csere: Tiba, Györe, Sipos, Primász 1,
Benkő Szövetségi kapitány: Faragó Tamás.
Gól - emberelőnyből: 5/1, ¡11.4/1.
Négyméteresből: 2/2, ill. Az összeállításokból kiderült a
ljubljanai uszoda vizében az
1994-es világbajnok magyar csapatból hárman juthatnak szerephez: a csapatkapitány Stieber
Mercédesz mellett Sipos Edit és a
szentesi Szremkó Krisztina, illetve az 199l-es Európa-bajnok
gárdából ketten: Stieber és - immár az olaszként - Tóth Noémi,
dr. Tóth Gyula, a korábbi sikerkapitány lánya. Érdekesség, hogy
egykoron mind a négyen a Kurca-parti klubcsapatot erősítették.
A nyitó negyed fele lepergett,
mire megszületett az első gól, de
magyar kézből: Valkay Ágnes
bombája talált utat a hálóba.
Gyors volt a talján válasz, ám
Pellének a segítőtársul szegődött
kapufa közbeiktatásával elért
gólja magyar vezetést eredményezett.
A harmadik 7 perc hasonló koreográfia szerint alakult, a hálók
helyett megint inkább a kapufák
kerültek veszélybe a célt tévesztő
lövések nyomán, s az is maradt a
korábbi gyakorlatból, hogy több

MAGYAR ARANYÉRMÉS
Olaszként lett világhírű Amerigo Tot, aki magyarnak született,
akárcsak az olasz női válogatott listáján felbukkant hasonló név
tulajdonosa, Noémi Toth. Ő Tóth Noémi, a Faragó Tamást megelőzően a női válogatottat irányító Tóth Gyula lánya. Aki sokszoros magyar válogatottként Itáliába ment férjhez, ikreket szült, s a
talján Völturno játékosa, de válogatott szinten a magyar nemzeti
együttesben képzelte el a folytatást.
„Valóban nem jelentkeztem be Faragó Tamásnál, hogy itt vagyok, játszani szeretnék, ez nem az én stílusom. Úgy gondoltam,
neki kell engem hívnia, hogy jöjjek, tudja, ki vagyok, mit tudok,
mennyit érek vízilabdásként, ha szüksége van rám, szólni fog.
Nem tette, nem telefonált, én viszont imádom ezt a játékot, s mivel válaszút elé kerültem, az olasz válogatottban pedig szívesen
láttak; felvettem az állampolgárságot, s most itt vagyok az ő színeikben, Szlovéniában. Ha az edzőm beállít, a magyarok ellen is játszani fogok. Magyarnak születtem, s lélekben, a szívemben az
maradok, a vízben azonban csak a győzelem érdekel, mert nemcsak játszani, nyerni is nagyon szeretek" - mondta még a finálé
előtt.
Az edzője beállította és nyert. így legalább van egy magyar Európa-bajnok is...
magyart állítottak ki, mint
olaszt. A kivételnél - amikor már
négy és fél perc eltelt a negyedből
- az olaszok a sokadik emberelőnyüket értékesítették és egyenlítettek.
A záró negyed magyar szempontból nagyon rosszul indult: 4
méterest kaptak az olaszok, s a
büntetőből átvették a vezetést.
Mielőtt azonban búnak ereszthették volna a fejüket a magyar
hívek, Valkay A. pimasz pattintással alakította 3-3-ra az állást.
Csakhogy egy átlövés a túloldalon is eredményesnek bizonyult,
s megint az olaszoknál volt az
előny. Végre magyar fór, Stieber
varázsolta Szremkó kezére a labdát, s az a hálóban landolt, 4—4.
Ki tudja, miért, de az olaszok
újból büntetőt dobhattak, és ismét vezettek. Majd Grego lövésébe egy magyar kéz olyan szerencsétlenül ért bele, hogy máris
6-4 lett - oda. Primász még viszszaadta a hitet (5-6), de már csak
egyetlen perc maradt a mérkőzésből. Az itáliai hölgyek hibáztak, így 33 másodperccel a vége
előtt emberelőnyhöz jutott a magyar együttes. Az utolsó esélynél
Drávucz kezéről lesodorták a
labdát, s nyertek az olaszok.
Hozzáteendő: nem kis sportdiplomáciai hátszéllel...
Faragó Támás: - Nevetséges,
hogy három perccel a vége elótt
perceken át azon tanakodjanak
a bírók, hogy kitalálják, vajon

mit is merjenek ítélni... Amúgy
meg az volt még a baj, hogy ki- Bélteki Pálnak (jobbról) is a sportminiszter adta át a Gézengúz-díjat.
Fotó: Miskolczi Róbert
hagytuk a helyzeteket.
Végeredmény: 1. Olaszország, A Gézengúzok Gyermeksport és szintén a pedagógusnaphoz kap- tudnak válni a klasszikus sport2. Magyarország, 3. Oroszország. Szabadidő Közhasznú Alapít- csolódva, vasárnap osztották ki ágakkal százezreket vonzhatnak
Legjobb kapus: Sós Ildikó.
! vány immár másodszor díjazta az elismeréseket és ezúttal az majd, új erőt, dinamizmust adva
hat szegedi általános iskolai Arany Oroszlán étteremben ke- a magyar sportnak.
Férfiak, bronzmeccs:
testnevelő munkáját. Az elis- rült sor a családias hangulatú ünGyurcsány Ferenc hangsúlyozmerést Gyurcsány Ferenc gyer- nepségre. Az eseményt megtisz- ta: ebben sokat segíthetnek a fiamek-, ifjúsági és sportminiszter telte jelenlétével az alapító Újhe- talokkal foglalkozó, az általános
adta át.
lyi István országgyűlési képvise- iskolában tevékenykedő testnelőn kívül Gyurcsány Ferenc gyer- velők. Ezután Szalai Istvánnak, a
A tavaly alakult Gézengúzok mek-, ifjúsági és sportminiszter, kuratórium elnökének a segítséGyermeksport és Szabadidő Köz- valamint Szentgyörgyi Pál spor- gével átadta az idei díjazottakGóldobók: Biros 3, Kiss G., Kásás 2 - 2 , hasznú Alapítvány az általános tért felelős alpolgármester.
nak, Mandl Gábornak (kézilabVári, Varga, Madaras, Benedek, Katonás
iskolai sport támogatását, az ab- A sportnak is van egy klasszi- da, Odessza II.), Guba Pálnénak
l - l , ill. Jerisov 2, Sztratan, Jacev, Csoban dolgozók fokozottabb elis- kus irányzata - mondta a mi- (atlétika, Orczy), Bélteki Pálnak
makidze, Zakirov l - l .
merését tűzte ki céljául. Utóbbi niszter - , akárcsak a zenének, az (torna, Makkosházi), Kása Fea
kuratórium
már irodalomnak, a festészetnek és rencnek (kajak-kenu, Dózsa),
A vasárnap délutáni kisfinálé- miatt
ban könnyedén kaparintotta 2002-ben életre hívott egy díjat, az építészetnek, melyet a fiatalok Pungor Miklósnénak (kosárlabmeg a magyar válogatott bronz- mellyel hat testnevelő, edző értékként kezelnek, de kialakít- da, Madách) és Bezdán Istvánérmet. Katonás beállíthatta vol- munkáját jutalmazták. A nyitó ják a saját „nyelvüket", amelyen nak (röplabda, Tisza-parti) az
na a sydneyi végeredményt, de évben Mandl Ahz, Dózsa Erzsé- szívesebben beszélnek. A Sport- ajándékokat. Utóbbi kettő nem
hibázott - ezt azonban már senki bet, Szabó fózsefné, Várkonyi Bé- szigeten a bemutatkozó extrém- volt jelen, mert ezt a hétvégét is
sem rótta fel neki. A Kemény-le- la, Kondász Gyula és Gyorgyev sportok rendkívül népszerűek tanítványaikkal, versenyen tölgénység ismét érmet szerzett vi- Vojiszláv vehette át az emléktár- voltak, s amennyiben ezek az új tötték.
lágversenyen, de a barcelonai vi- gyat és a pénzjutalmat. Az idén, mozgásformák
egyenrangúvá
I.P.
lágbajnokságon már jó lenne egy
kicsit „szidolozni" a medálon...
Kemény Dénes szövetségi kapitány: - Ez az Európa-bajnoki
bronzérem nem jelent sikert, de
nem is csalódás számomra. A világbajnokságra már jobban fel MUNKATÁRSUNKTÓL
A mostanában már inkább edzős- nyakába akasztották az aranyértudunk készülni.
ködő versenyző előbb az elődöntő- met, a játékos élete első felnőtt
A döntőt, hosszabbítás után, Hatalmas meglepetéssel fejező- ben a Davis Kupa-válogatott Fonó országos bajnoki címét szerezte.
Szerbia-Montenegró
együttese dött be Budapesten, a Siemens or- Lászlót verte, majd a fináléban az
Döntő, férfiak: Noszály (Va9-8-ra nyerte meg Horvátország szágos teniszbajnokság. A férfiak- első számú kiemelt faross Gábor sas)-Jaross (Vasas) 7:6, 4:6, 6:2.
ellen, s ezzel ismét elhódította az nál a szenzációs formában játszó ellen nyert három játszmában.
Nők:
Fodor
(Vasas|-Stadler
Európa-bajnoki címet.
Noszály Sándor diadalmaskodott.
A hölgyeknél Fodor Zsuzsanna (ZTE) 7:5, 6:3.

MAGYARORSZÁGOROSZORSZÁG 12-6
(2-1,4-3,3-2,3-0)

Noszály ob-csodája

Ivanisevic
nélkül
MUNKATÁSUNKTÓL

Idén két kiválósággal szegényebb
lesz a mezőny a június 23-án
kezdődő wimbledoni
Grand
Slam-tenisztornán: a 2001-ben
bajnok Goran Ivanisevic térd-,
míg Szeles Mónika lábsérülés
miatt mondta le a részvételt.
A horvát sztár váliproblémák
miatt már tavaly sem tudott indulni, pedig két évvel ezelőtti,
sporttörténelmi diadala után
megígérte: még visszatér a füves
pályás szentélybe. Az elmúlt hetekben hiába ezdett keményen a
bombaszerváiról elhíresült játékos, még sem tud rajthoz állni
kedvenc versenyén. A szakemberek szerint ezzel elképzelhető,
hogv Ivanisevic pályafutás véget
Tóth Noémi (fehér sapkában): az olasz válogatott tagjaként is Eb-arany.

i

Fotó: Antonio Bat (MT1/EPA)

mffS

CUÜHNVEST

6720 Szeged. Tisza L. krt. 58.Tel./fax: 62/548-465 62/548-466

1024
1065
7621
9400
9022

Budapest. Relek u. 10
Budapest, Podmaniczky u. 4.
Pécs, Kazinczy u. 3.
Sopron, Ötvös u. 6.
Győr, Schweidel u. 15.

9700
8000
3525
4400
4024

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

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

AJÁNLATA TAGJAI SZÁMÁRA

ÖSSZEG

FUTAMIDŐ
4 - 1 1 hónap

12 hónap

50 E-1,999 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!

II.

* A D É L

A Röszke együttese szerezte meg a bronzérmet

Gólzápor a kánikulában

S
P O R T J A *

Palotán botlott a bajnok
LABDARUGÓ MEGYEI II. 0.
A labdarúgó megyei II. osztály
utolsó fordulójában vereséget
szenvedett Csanádpalotán a
bajnok FK Spartacus Makó, de
ez már nem nagyon rontotta el a
Maros-partiak örömét. Otthon
győzött még a Szegvár és az
Üllés,- s az Apátfalva is közel állt
ehhez, de 6-2-es vezetésénél a
vendég csanytelekiek „elfogytak", vagyis hétnél kevesebben
maradtak a küzdőtéren - a bírónak ezért le kellett fújni a
mérkőzést. Idegenben a Szentmihály és az Ásotthalom diadalmaskodott, ezt a Domaszék
és az Újszegedi TC bánta. Egy
találkozó, a Tömörkény-Szi-"
káncs összecsapás végződött
döntetlenre.
TUDÓSÍTÓINKTÓL

A Tápé gólzáporos meccsen diadalmaskodott.

LABDARUGÓ MEGYEI 1.0.
Deszk, Kiszombor, Röszke. Ez
lett az idei megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság dobogósainak a sorrendje. Az utolsó fordulóban dőlt cl, hogy a bronzérmet a szimpatikus röszkei
csapat kaparintja meg. A szurkolók nem panaszkodhattak a
záró fordulóban: a nagy meleg-,
ben záporoztak a találatok.
TUDÓSÍTÓINKTÓL
GYÁLARÉT-SZVSE 9-1 (3-0)
Gyálarét, 150 néző. Vezette: Bálint.
Gyálarét: Kadnár - Rabi, Beleznal
(Schulhofer), Slha (Farkas). Takó, Illés
A., Ambrus, Kátai, Varga, Zsikó (Szűcs
M.), Illés T Játékos-edző: Takó Ferenc.
SZVSE: Köröm - Szilágyi (Luczás), Forgó, Bosánszki Zs.. Mracskó. Bubor.
Szűcs, Raskó T„ Szécsényi, Bálint (dr.
Raskó), Imre (Muskó). Edző: Laczkó István.
Kiállítva: Kadnár.
Gólszerzők: Takó, Ambrus (2), Kátai (3),
Zsikó (2). Illés T. Ml. Raskó T.
Jók: Káta (a mezőny legjobbja), mindenki, III. senki.
Ifjúságiak: Gyálarét—SZVSE 0-4
FERROCOLOR-TÁPÉ-KISTELEK
4-3 (2-2)
Tápé, 250 néző. Vezette: Madácsi.
Terrocolor-Tápó: Nagy - Zombori (Bacsa), Gyárfás, Papp (Kiss), Csonka, Lantos, Farsang (Gyimesi R.), Ábrahám, Kelemen, Gyimesi N., Fejsze Edző: Kozma
György.
Kistelek: Kocsis - Nyári, Rácz G.. Marké,
Tóth (Bakonyi), Piacsek, Hegedűs, Rácz
Z., Kispál, Koncz, Szepesi (Kiss). Játékos-edző: Kispál Csaba.
Gólszerzők: Kelemen (2), Ábrahám,
'üss, ill. Kispál (2), Rácz G.
Jók: Gyárfás, Lantos, Csonka, ill. Kispál,
Rácz G.. Marké,
.tjúságiak: Tápé-Kistelek 3-3
MAROSDÖMPER DESZK-BORDÁNY
7-4 (4-2)
űeszk, 300 néző. Vezette: Tóth.
Marosdömper Deszk: dr. Irsevics Horváth, Szabó, Kovács (Dobó), Zámbori,

Papp (Csák), Kalmár, Tóth, dr. Szőke, Födi, Kiss (Gonda). Játékos-edző: Csák
Zoltán.
Bordány: Horváth R. - Mihálffy, Horváth
I., Soós, Paksi, Fischer, Fodor, Vastag,
Boros, Kádár, Vass (Lajkó). Edző: Vitális
Imre.
Kiállítva: Horváth.
Gólszerzők: dr. Szőke, Horváth (2), Szabó, Tóth, Csák (2), ill. Vastag (2), Paksi,
Kádár.
Jók: Gonda, Csák, Zámbori, Kalmár, ill.
Kádár, Vastag, Paksi.
Ifjúságiak: Deszk-Bordány 1-0
SÁNDORFALVA-MINOSZENT 0-4 (0-1)
Sándorfalva, 200 néző. Vezette: Mózes.
Sándorfalva: Virágh - Miklós, Bóka (Táborosi), Gulyás (Erdei A.), Kószó, Hódi,
Horváth (Kiss), Szabó Zs„ Erdei G„ Révész, Szabó N Edző: Czibere László.
Mindszent: Juhász - Gyovai (Répás),
Dóda, Tóth, Köblös, Kardos, Borsodi, Sebestyén, Muscha, Oláh, Mucsi, Muzsik
(Gránicz) Edző: Jelenti István.
Gólszerzők: Borsodi (2). Muscha, Gránicz.
Jók: Virágh, Szabó N„ Táborosi, ill. Dóda,
Tóth, Borsodi, Muscha, Oláh.
Ifjúságiak: Sándorfalva-Mindszent 5-0
KISZOMBOR-MÓRAHALOM 8-1 (2-0)
Kiszombor, 300 néző. Vezette: Sipos.
Kiszombor: Csehó - Szűcs, dr. Kránicz,
Csonka, Szentmártoni. Miklós, Martonosi, Rau (Simon), Rácz Zs. (Rácz L.),
Papp, Lehota (Tóth) Edző: Kutasi László.
Mórahalom: Adok - Békési, Ábrahám,
Nagy, Sádt, Király, Márki, Tímár, Tombácz
(Huszár), Hany (Berkó), Mányi. Játékos-edző: Márki Ferenc.
Gólszerzők: Miklós (2), Szűcs (2), Martonosi, Csonka, dr. Kránicz, Szentmártoni., ill. Sádt (1 l-esből)
Jók: Szentmártoni, Miklós. Szűcs, Csehó,
ill. Ábrahám, Sádt, Márki.
Ifjúságiak: Kiszombor-Mórahalom 4-2
KISKUNDOROZSMA-ÚJSZENTIVÁN
5-1 (1-0)
Kiskundorozsma, 300 néző. Vezette: Veres.
Kiskundorozsma: Keresztúri - Csányi
(Palotás), Kiss, Cseh, Mészáros, Ádelhard, Tóth. Barna. Ottlik, Fazekas (Szabó), Geleta. Edző: Ottlik Sándor.
Újszentiván: Himmer - Molnár (Barta),
Holló R.. Dékány, Katona. Tóth, Hajnal,

Fotó: Schmidt Andrea

Hriczkó, Holló J., Petrovics (Gémes), Horváth. Edzők: Himmer István, Kántor Ferenc.
Gólszerzők: Ottlik (2), Kiss, Geleta, Palotás, ¡11. Tóth.
Jók: Kiss, Ádelhard, Ottlik, Mészáros, Keresztúri, ill. Horváth, Oékány. _
Ifjúságiak: Kiskundorozsma-Újszentiván
0-2
TISZASZIGET-SZŐREG 2-1 ( l - l )
Tiszasziget, 400 néző. Vezette: Szabó.
Tiszasziget: Kispéter - Kovács Z , Vajda,
Podmaniczki (Széli), Kovács P, Szlrovicza, Miksi, Buknicz, Puskás Gy„ Szentesi,
Puskás I. Edző: Puskás Tibor.
Szőreg: Varga Z. - Tóth A., Péczeli (Kéri), Varga G., Batik, Tóth J„ Horváth, Móra, Lengyel, Bosnyák (Tóth T.), Balla
(Szlobodnai). Edző: Csigér László.
Kiállítva: Batik.
Gólszerzők: Kovács P, Miksi (1 l-esből),
ill. Tóth J.
Jók: Kovács P, Szentesi, Puskás I., ¡11.
Varga Z„ Móra, Lengyel.
Ifjúságiak: Tiszasziget—Szőreg 5-4
BALÁSTYA-RÖSZKE 0-4 (0-2)
Balástya, 250 néző. Vezette: Boros.
Balástya: Földesi - Sejben, Pataki, Lippai, Bodó, Kiss (Dékány), Szűcs, Széli
(Palotás), K. Tóth, Szabó, Keller. Játékos-edző: Szabó Zsolt.
Röszke: Boga - Papp, Pipicz (Tanács
R.), Kovács, Szügyi, Takács, Szécsényi,
Tanács A., Bozó (Kemenes), Tóth (Gerecz), Süli P Edző: Gusztos Gábor.
Gólszerzők: Bozó, Süli P, Tóth, Takács.
Jók: Keller, K. Tóth, Lippai, ¡11. Szügyi, Tanács, Bozó, Takács, Süli P
Ifjúságiak: Balástya-Röszke 4 - 1
AVEGEREDMÉNY:

1. Marosdömper-Deszk
2. Kiszombor
3. Röszke
4. Gyálarét
5. Kiskundorozsma
6. Tiszasziget
7. SZVSE
8. Szeplast-Tápé
9. Mórahalom
10. Mindszent
11. Sándorfalva
12. Szecolor-Bordany

30 28
30 23
3017
3017
3017
3016
2912
3012
3010

0
2
6
5

MUNKATÁRSUNKTÓL

A debreceni Simara-ringcn rendezték meg az autókrosszosok országos bajnokságának első fordulóját. A Szegedi Roller SE versenyzői is ott voltak. Darázs Ágnes
(1600 kcm-cs kategória) a 4.,
édesapja, a sportág ismert alakja
Darázs Antal (4000 kem) a 3.
edzésidót érte el. Ágnes mindkét

előfutamot a 3. helyen zárta, így a
finálét az első sorból kezdhette, itt
nagy küzdelemben a dobogó harmadik fokára kapaszkodott fel. A
győzelmet is rolleres szerezte meg,
Andreas Winninger személyében.
Darázs Antal az első előfutamban a 3. helyen végzett, a másodikban a betonfalnak ütközött és
kiesett, leszakadt a kormánymű.
Ezt hibát csak hevenyészve sike-

SZEGVÁR-SZATYMAZ 3-1 (1-0)
Szegvár, 100 néző. Vezette: Farkas S.
Szegvár: Verók - Stráma, Szűcs S.,
Szűcs L „ Bujdosó, Kanalas, Terbán, Gémes (Buda), Hérány (Jancsovics), Tolnai,
Dohai (Borbás). Játékos-edző: Vadász
Béla.
Szatymaz: Tóth - Zsemberi S., Zsemberi
B„ Szélpál (Márta), Csikós, Dékány,
Csontos, Kocsis, Kormányos, Németh,
Csipai (Tóth S.). Edző: Zsemberi János.
Gólszerzők: Terbán (3), ill. Csontos.
Jók: Terbán, Stráma, Kanalas, Bujdosó,
ill. Csontos.
Ifjúságiak: Szegvár-Szatymaz - a Szatymaz nem érkezett meg.
CSANÁDPALOTA-FK SPARTACUS MAKÓ
2-1 (l-l)
Csanádpalota, 250 néző. Vezette: Bán.

Csanádpalota: Gulyás (Juhász-Nagy) Zielbauer (Bognár), Sebők, Gyuris (Luczó), Tóth Z„ Nagy S. (Balogh), Cseh, Csókás, Erdélyi (Nagy Z.), Halász, Nedelea.
Edzők: Molnár László, Putárik György.
FK Spartacus Makó: Benyó (Mészáros)
- Békési, Tamasi (Imre), Ravasz, Zádori
(Gyenge), Szebehelyi, Bojeczán, Szabó
(Dancsi), Varga (Rakity), Patkós, Gabnai.
Edző: Frank Csaba.
Gólszerzők: Cseh, Csókás, III. Bojeczán.
Jók: Gulyás, Juhász-Nagy, Tóth Z„ Cseh,
Halász, ill. mindenki.
Ifjúságiak: Csanádpalota-Makó 3-2
TÖMÖRKÉNY-SZIKÁNCS l - l (0-0)
Tömörkény, 100 néző. Vezette: Juhász M.
Tömörkény: Sallai Sz. - Horváth, Felföldi, Tóth Zs., Szeri (Tóth Z.), Jaksa (Lakner), Kasza, Orovecz, Sallai R„ Túri, Bartucz (Nagy). Edző: Fehér László.
Szikáncs: Kalmár - Gulyás, Czuczi,
Benkő, Bánfi, Orgovány, Szél, Talmácsi,
Újvári, Csávás, Horváth (Rostás). Edző:
dr. Bálint László.
Gólszerzők: Sallai, ill. Újvári.
Jók: Túri, Kasza, Orovecz, Sallai R„ ¡11.
Kalmár, Gulyás, Benkő.
Ifjúságiak: Tömörkény-Szikáncs - az
Szikáncs nem jelent meg.
DOMASZÉK-SZENTMIHÁLY 0-1 (0-0)
Domaszék, 50 néző. Vezette:
Kormányos J.
Domaszék: Baranyás - Aradi, Cs. Kovács, Kérész, Veres, Galiba, Száraz P,
Száraz Z„ Kiss Z„ Oláh (Csányi), Balogh.
Edző: Takács Ferenc.
Szentmihály: Papp-Tóth A., Csúcs,
Kávai, Kadnár, Valkó, Kuti, Becsei, Pálfi.
Edző: Szőke József.
Gólszerző: Becsei.
Jók: Baranyás, ill. Papp (a mezőny legjobbja) és rajta kívül mindenki.
Ifjúságiak: Domaszék-Szentmihály 4 - 1
UTC-ÁSOTTHALOM 2-4 (0-1)

Szeged, Kertész u., 300 néző. Vezette:
Rácz.
UTC: Pálfi-JoóUoszt), Szántó, Tóth,
Ruppert, Vadas, Farkas, Halász, Fülöp,
Bokányi, Nagypál. Edző: Kiss Ferenc.
Ásotthalom: Hajdú - Szabó, Tóth-Szeles
T„ Dóczi, Barbócz, Pipicz (Borbás), Hevesi (Csehó), Szaniszló, Farkas (Vér), Csiszár, Tóth-Szeles G Játékos-edzők: Hevesi Tibor, Tóth-Szeles Gábor.
Gólszerzők: Halász, Vadas, ill.
Tóth-Szeles G., Csiszár (2), Barbóc.
Jók: Pálfi, Joó, Szántó, Bokányi, ill. Hajdú, Dóczi, Csiszár.
Ifjúságiak: UTC-Ásotthalom 3-9
APÁTFALVA-CSANYTELEK 6-2 FÉLBESZAKADT
Sportszerű mérkőzésen a 79. percben,
6-2-es hazai vezetésnél a vendégcsapat
játékosának sérülése miatt a Csanytelek
létszáma hét alá csökkent és a játékvezető lefújta a mérkőzést.
Ifjúságiak: Apátfalva—Csanytelek 2 - 1
ÜLLÉS—FÁBIÁNSEBESTYÉN 5-1
A találkozóról tudósítás nem érkezett.
Ifjúságiak: Üllés—Fábiánsebestyén 4-2
Szabadnapos: USE-Tanárképző
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Makói Spartacus 28 26 4 4 5 7 - 22 64

2. Ásotthalom
3. Üllés
4. Tanárképző
5. Csanádpalota
6. Tömörkény
7. Fábiánsebestyén
8. Szikáncs
9. Szegvár
16. Apátfalva
11. Csanytelek
12. Szentmihály
13. Domaszék
14. UTC
15. Szatymaz

28 19
28 19
2816
2815
2813
2811
28 8
28 8
27 8
27 8
28 6
28 3
28 2
28 3

5 4
2 7
5 7
7 6
8 7
9 8
11 9
911
712
7 12
7 15
817
818
3 22

6665745437465138353438253432-

25 62
32 59
36 53
34 52
36 47
42 42
5135
48 33
47 31
56 31
59 25
5617
78 14
76 12

Fociklub - lányoknak is
Sok olyan utánpótlás-fociklub
van, amelyben a lányokat a fiúkkal együtt képzik.
Ez például Szegeden, a Tisza Volán FS-ban 12 éves korig meg is
oldható, utána azonban egy hatalmas törés jöhet a gyengébb nem
fejlődésében, mert a következő
lépcsőben csak a 15 éveseknek
van korosztályos csapatuk. Ezen a
problémán próbált segíteni egy
trió, amikor elhatározta, hogy
Szegedi Amazonok FC néven női
és leánygyermek fociklubot alapít.
Az egyesület hivatalos bejegyzése
április 30-án megtörtént, azóta
pedig Timotity Milán elnök, valamint két helyettese, Valastyán Ilo-

na és Bede György azon fáradozott, hogy - minden apró részletre
odafigyelve - nyáron elindulhasson a képzés a focisuliban.
A szegedi önkormányzat örömmel vette a női csapat ötletét, és bár
anyagiakkal egyelőre nem tudta támogatni az Amazonokat, arra ígéretet tett, hogy a pályázatok útján
nyerhető pénzek megszerzésében
segíti a klubot. A négy tréner - Timotity, Valastyán, Miskolczi Mihály és Kiss Zsuzsanna - minden
kedden, szerdán, csütörtökön és
pénteken 18.30-tól 20.30-ig tart
edzéseket az újszegedi Kisstadionban. A foglalkozásokra mindenkit
várnak, az 1994-es korosztálytól
kezdve korhatár nélkül. Olyanok is

jelentkezhetnek, akik korábban
játszottak valahol, vagy valamilyen
kapcsolatba kerültek a focival, akár
kispályán is. Az első visszajelzések
alapján minimum húsz gyerek
már biztos a klubba igazol, de a tervek szerint a szám felkúszhat akár
egészen százig is. Az egyesület célja
a fiatalok képzése, a Szegedi Amazonok FC pedig az NB II-ben játszó
Algyő utánpótlását adja majd.
A női labdarúgás olimpiai sportág és világszerte igen népszerű. A
focisuliban lehetőséget szeretnének adni majd arra, hogy a tehetségek továbbléphessenek. Erre jó
példa Krenács esete, aki már a fővárosban, az MTK-ban játszik.
M. I.

A Csengele is bajnok
LABDARUGÓ MEGYEI III. 0.

2 133- 32 84
5 9 1 - 38 71
7 7 0 - 47 57 Hazai sikerrel biztosította be a
8 7 1 - 36 56 bajnoki címét a megyei I I I . osz310 8 1 - 50 54
tályú labdarúgó-bajnokságban a
410 58 - 45 52 Csengele. Méretes zakót kapott
512 42 - 60 41 Zsombón a Pusztamérges, és
216 5 3 - 73 38 saját otthonában verték meg a
5 1 5 54 - 77 35 Károlyi DSE-t. A másik ágon az
912 43 - 60 33 éllovas Csongrád Eperjesen is
7 1 5 33 - 52 31 ötösre vizsgázott.
4 1 7 5 1 - 80 31
3 1 9 44- 7 1 2 7 E r e d m é n y e k , A csoport: Baktó
13. Balástya
6 1 7 5 7 - 102 27 SC-Balástya I I . 4-1 (2-1), gól14. Kistelek
5 19 4 6 - 77 23 szerzők: Kádár, Sóti, György B.,
15. Szőreg
4 20 43 - 70 22 Budai, ill. Révész. Csengele-For18. Újszentiván
ráskút 2 - 1 (l-OLg.. - Góra, Heim,
ill. Dudás P. Opusztaszer-IKV
Alsóváros 3 - 0 (l-O), g.: Kis M.,
Hágelmann,
Virág.
Zsombó-Pusztamérges 13-2 (5-0), g.:
Molnár Z. (4), Füleki (3), Laczkó
(2), Tarján, Gedai, Csikós, Tárrült
megcsinálni,
kijavítani,
mert a harmadik előfutamban kány, ill. Kispál, Kisfaludi. Zásem tudott rajthoz állni. De a fi- kányszék-Pázsit SE 0 - 7 (0-3), g.:
náléban már ott volt, az autó és Takács P. (4), Török Zs., Lesz„jól viselkedett", s végül a har- nek, Radics. Ruzsa-Röszke I I .
madik helyet szerezte meg.
2 - 0 (2-0), g.: Váczi (2). Károlyi
A csapatversenyt a Szegedi DSE-Rendőr TE 1 - 4 (1-2), g.:
Roller SE (Darázs Antal, Darázs Martonosi Zs., ill. Sisák, HerÁgnes, Andreas Winninger] a czeg (2-2). A Sándorfalva IL-Ötmásodik helyen zárta a hajdúsá- tömös találkozó a 18. percben,
gi fővárosban
3-O-ás hazai vezetésnél félbesza-

Darázsék jó autókrosszrajtja
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Schal. Mártély-Szőreg II. 3 - 2
(2-1), g.: Tóth E. (3), ill. Csigér,
Kocsó. A Derekegyház-Algyő II.
találkozóról nem érkezett jegyzőA BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
könyv, a Nagymágocs-Marosle1 Csengele
29 22 4 3 7 4 - 26 76 le, valamint a Kübekháza-Amb2. Ópusztaszer*
29 26 8 1 86 - 27 66 rózfalva mérkőzésre pedig a ven3. Károlyi
29 19 4 6 6 3 - 36 61 dégek nem utaztak el. Hétközi
4. Sándorfalva II.
29 17 5 7 5 9 - 38 56 meccsen: Eperjes-Székkutas 2 - 7
5. Rúzsa
29 14 5 16 5 7 - 51 47 (2-3).
6. IKV-Alsovaros
29 15 1 13 7 2 - 47 46
7. Pázsit SE
29 14 4 11 54 - 43 46 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
29 25 4 6 1 5 4 - 17 79
8. Forráskút
29 11 5 13 54 - 54 38 1. Zenner Csongrád
29 21 3 5 77 - 26 66
9. Zsombo
29 11 5 13 6 3 - 71 38 2. H. Astra
28 18 4 6 163 - 27 58
16. Pusztamérges
29 16 6 13 4 9 - 72 36 3. Derekegyház
5. Szentes
29 17 5 7 9 2 - 41 56
11. Balástya II.
29 11 2 16 5 1 - 62 3
29 18 4 7 7 6 - 41 58
12. Baktó
29 16 4 15 3 8 - 47 34 4. Székkutas
29 15 4 16 6 1 - 56 49
13. Rendőr TE
29 8 9 12 4 7 - 47 33 6. Földeák
29 14 6 9 65 - 58 48
14. Öttömös*
29 16 4 15 4 5 - 63 36 7. Pitvaros
8. Algyő II.
28 12 7 9 5 1 - 49 43
15. Zákányszék
29 2 2 25 3 3 - 97 8
9. Szőreg II *
29 12 3 14 5 1 - 57 36
16. Röszke II*
29 2 4 23 2 2 - 91 7
29 11 3 15 4 1 - 48 36
Öttömöstől 4, Röszke Il.-től 3, 10. Mártély
29 9 4 16 3 9 - 83 31
Ópusztaszertől 2 büntetőpont le- 11. Nagymagocs
vonva.
12. Kiibekháza
29 7 7 15 3 8 - 62 28
B csoport: Földeák-Székkutas 13. Ambrózfalva*
29 9 3 17 3 9 - 79 27
6 - 3 (3-2), g.: Mészáros, Molnár 14. Eperjes
29 5 4 26 3 4 - 96 19
Zs. (2-2), Berényi, Bálint, ill. 15. Ferencszáilás*
29 4 2 23 3 6 - 1 1 3 11
Forrai (2), Dómján. Pitvaros-H. 16. Marosiele*
29 2 1 26 18-112 1
Astra 2 - 2 ( l - l ) , g.: Gyurkó (2),
Az elmaradt találkozók három
ill. Kerekes, Pálinkó. Ferencszál- pontját 3-0-ás gólkülönbséggel a
lás-Szentesi Kinizsi 2 - 6 (0-3), vétlen csapatok kapták. A Mag.: Bozsó, Rutai, ill. Tóth Gy. (3), roslelétöl hat, a Szőreg Il.-től, a
Hidas, Puskás, Törőcsik. Eper- Ferencszállástól és az Ambrózjes-Zenner Csongrád 0 - 5 (0-2), falva tói 3 - 3 pont levonva.
g.: Ruzsinszki (2), Pomázy, Kirí,
BOKOR BÉLA
kadt. A találkozó három ponját a
pályán elért eredménnyel a Sándorfalva II. kapta.

•
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Sáfár a Szpartaknál
SALZBURG (MTI)

Hat év után elhagyja a Salzburg
labdarúgó-csapatát a kapus Sáfár
Szabolcs. A magyar hálóőr ahhoz
a Szpartak Moszkva csapatához
igazolt, amely tegnap ismét elhó-

dította az orosz kupát. Az osztrák APA hírügynökség szerint a
salzburgiak egyelőre n e m találták meg a 28 éves kapus utódját.
Az 1996-os atlantai olimpián is
szerepelt Sáfár 1997 óta védett
Salzburgban.

Helytállt a Pápay
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mezőtúr adott otthont a tanulásban akadályozott gyerekek
negyedik kispályás
labdarúgó-diákolimpiáján az országos
döntőnek. Az eseményen a megyét a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Diák- és Gyermekotthon képviselte. A fiatalok a húsz csapat
mezőnyében négy ötcsapatos
csoportot alakítottak ki. A selejtezőn a Dunavecsét (5-1), a
Csornát (6-5) és a Mohácsot
(5-2) is legyőzték a makói gyerekek, azonban a Debrecentől
5-2-re kikaptak, így második-

ként a legjobb nyolc közé jutottak. A negyeddöntőben a későbbi
győztes
Nyíregyházától
5-0-ás vereséget szenvedtek a
Pápay diákjai. Az 5 - 8 . helyért
már csak siker következett:
előbb a Somogyvárt 3 - 1 -re,
majd a Várpalotát 3-2-re múlták felül a makóiak, ezzel pedig
ötödikek lettek. Az iskola történetének ez a legjobb eredménye.
A Pápay gárdájában a következők szerepeltek: Gajdán Pál, Gán
Zoltán, Szatmári Csaba, Fullajtár Szabolcs, Bárányi Sándor, Jani Attila, Molnár György, Antal
Csaba, felkészítők: Sümegby Balázs, Patkó Győző.

A makói Pápay-iskola ötödik helyezett csapata.

Schumik
az élen
FORMA-l
MONTREAL (MTI)

Az 54. Forma-l-es világbajnokság
8. futamán, a Kanadai Nagydíjon
a Schumacher-család diadalmaskodott. Bár az első sorból, az időmérő edzés eredményei alapján, a
két Williams autó indulhatott, de
az ötszörös világbajnok Michael
Schumacheren és a Ferrarin nem
tudtak kifogni. A második helyet
az öcs, Ralf Schumacher szerezte
meg, míg a dobogó harmadik fokára a kolumbiai /uan Pablo Montoya „hajtott fel". A futam előttig
az élen álló finn Kimi Ráikkönen
(McLaren-Mercedes) csak az utolsó sorból vághatott neki a versenynek, pozícióján (6. lett) ugyan javított, de az összetett első helyet
kénytelen volt átadni ferraris riválisának, akinek jelenleg 54 pontja
van, neki pedig 51.

Hell 13.
BIELEFELD (MTI)

Esélyt kapott és élt is vele a kisteleki Hell Csaba a hosszúpályás
salakmotor Grand Prix első állomásán, a németországi Bielefeldben. A viadal előtt megrendezett
utolsó esély futamon szabadkártyásként Hell is starthoz állhatott, és nyert, így elindulhatott a
GP első fordulójában. Hell az
alapfutamok után a C döntőbe
kapott besorolást, amiben diadalmaskodott, és így a 18 fős mezőnyben a 13. helyen zárt.
Végeredmény: 1. Robert Barth
(német) 25 pont, 2. Kelvin Tat u m (brit) 20, 3. Gerd Riss (német) 18, 13. Hell Csaba 6.
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Éremátadóval búcsúztatta az évadot az FC Szeged

Zöld jelzést kaptak a ligától
LABDARUGAS
Az algyői ú t mellett található
Kastély Szállóban búcsúztatta
el a napokban befejeződött
évadot az FC Szeged labdarúgócsapata. Az NB II Szabolcs-Gabona
csoportjában
pompás tavaszt produkáló, a
felsőházi rájátszást az ötödik
helyről kezdő kék-fehér-feketék végül az e z ü s t é r m e t szerezték meg.
Nagy és hosszú utat járt be az
FC Szeged labdarúgócsapata az
elmúlt
három
esztendőben.
Kezdődött ez azzal, hogy kifejezetten az önkormányzat kérésére a Tisza Volán SC akkori ificsapatával elindult az NB
III-ban. A következő évadot már
az NB II Szabolcs-Gabona csoport 9. helyén fejezték be a Sza/űi-tanítványok, most pedig már
ezüstérmes produkcióval rukkoltak elő; a három NB Il-es
csoport legjobb másodikjai lettek. Ez pedig azt jelenti, hogy
mivel különböző financionális
okok miatt több jogosult is a
visszalépés mellett
döntött,
megnyílt a fiatal együttes előtt
az út az NB I/B felé.
Kormányos Gábor, a Magyar
Amatőr Labdarúgó Liga versenybizottságának elnöke, a CSLSZ
főtitkára egyesével nyújtotta át
az érmeket a játékosoknak,
edzőknek, vezetőknek, sőt még a
Felső Tisza-parti stadion főrendezőjének a nyakába is került
medál. Ezenkívül oklevéllel, kupával, garnitúrával, valamint
labdákkal is kifejezte elismerését, a csapat teljesítményét a
MALL.
Ezt követően az FC Szeged Kft.
elnöke, többségi tulajdonosa, Fe-

Bány Tamásnak (balról) Kormányos Gábor, a CSLSZ főtitkára gratulál.

Fotó: Schmidt Andrea

rencz Gábor örömteli hírről számolt be:
- A liga hivatalosan is kijelentette, hogy az NB I/B-s mezőnyt
feltölti 16 vagy 18 csapatosra.
Abban pedig számunkra is jutott
hely. Már meg is kaptuk a számlát, amennyiben azt keddig befizetjük, tulajdonképpen elhárul
minden akadály az indulásunk
előtt. Természetesen élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, ha rajtunk múlik, ott leszünk az NB
I/B rajtjánál. Már csak az kell ehhez, hogy a város is mellénk álljon. A napokban fogad majd Botka László polgármester. Bizako-

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

dom, hogy a helyi önkormányzat
n e m engedi el a csapat kezét.
Az elnök külön hangsúlyozta,
azért értékeli roppant nagy tettnek a gárda produktumát, mert a
mostani siker egy tízéves szívós,
kitartó munka eredménye. A
gárda zöme ugyanis már gyerekkora óta együtt futballozik. Az
ilyenfajta utánpótlás-nevelés lehet kizárólag a jövő útja, az a csapat, amelyik innen-onnan összevásárolt labdarúgókkal próbálkozik, az könnyen a Dunaferr, vagy
a hozzá hasonló együttesek sorsára juthat. Az elnök arról is beszélt, hogy eddig a magyar labda-

rúgásban irreálisan magas jövedelmek kerültek kifizetésre, ez
pedig ahhoz vezetett, hogy jó néhány gárda, illetve az azt működtető kft. idő előtt becsukhatta a
boltot.
- Muszáj reálisan, felelősségteljesen gondolkodni játékosnak,
edzőnek, vezetőnek egyaránt folytatta. Éppen ezért arra ösztökölném a srácokat, hogy tanuljanak, a szakmával rendelkezők,
azt ne adják fel a futball kedvéért. Aki több lábon áll, azt nem
érheti olyan nagy meglepetés az
életben.

Kilenc gólt szerzett az Algyő a Szajol ellen

Pezsgőfürdőztek a szentesi labdarúgók
Gólszerzők: Borbás R, ill. Farkas (2),
Balázs (2).
Kiállítva: Farkas.

LABDARUGÓ NB III

Hamar beköszöntek a dobogós
vendégek: az 5. percben Farkas
20 méteres szabadrúgásból tökéletes csavart a bal felsőbe, 0 - 1 . A
42. percben a villámgyors Farkas
a bal oldalon remek labdát kapott, két védőt kicselezett, s hálóba helyezett, 0 - 2 . Az 55. percben Farkas a jobb oldalról beadott, Balázs pedig egy állítás
után öt méterről lőtt a kapuba,
0 - 3 . Az 57. percben szöglet után
Borbás P. fejjel csúsztatott gólt,
1-3. A 85. percben a hazai
16-oson belül pattogott a labda,
amely végül Balázs elé került, ő
pedig közelről növelte az előnyt,
1-4.
Rostás Károly: - Ezer sebből
vérző csapatom helytállt, de ez
kevés volt a jó Jászberény ellen.
Jók: Huszár, Nagy L., Balogh,
ill. Balázs, Farkas, Bak.
Tbvábbi eredmények: Szarvas-Harta 4—2, Békés-Gyomaendrőd 2-3, Kondoros-Kisújszállás
I -1, Túrkeve-Rákóczifalva 2-1.

Szentesen és Algyőn győzelemmel búcsúztak a labdarúgó NB
III Alföld csoportjának idényétől. Vásárhelyen szomorúbb
volt a sorozat vége, igaz, ott a
bronzérmes Jászberény győzött.
SZENTES-KARCAG 2-0 (1-0)
Szentes, 500 néző. Vezette: Scsitovics.
Szentes: Soós - Márics, Erdei, Tóth Cs.,
Keller - Kerepeczky (Mátyás), Szarvas
(Nana), Koncz, Pálfi-Török, Pálinkó
(Kurucsai). Edző: Bozóki Zoltán.
Karcag: Moga - Szalai, Orosz, Babotán,
Ramos - Kemecsi, Kardos (Kiss), Bujdosó, Békési - Trencsényi, Fekete (Horváth). Edző: Varga János.
Gólszerzők: Pálfi, Tóth Cs.

A kiegyenlített első félidőben a
tabella két éllovasa jó iramú, ünnepi hangulatú meccset vívott
egymással. A Karcag sokat futott, ám a gólt a hazai gárda szerezte. A 20. percben Szarvas jobb
oldali beadását Pálfi közelről sodorta a kapuba, 1-0. A Szentesből a játékrész további részében
Török és Koncz is kihagyott egy
hatalmas ziccert. A második félidőben már a vendégek veszélyeztették a kaput, Soós kétszer
.is bravúrral védett. A 74. percben
ismét jobbról jött a centerezés,
Mátyás volt a feladó, Tóth Cs. pedig nyolc méterről bólintott a kapuba, 2-0. A meccs után a vendégektől kapott három pezsgővel
ünnepelték hetek óta biztos bajnoki címüket a szentesiek.
•Bozóki Zoltán: - Több helyzetünk volt, ezért megérdemelt a
sikerünk.
Jók: Soós, Pálh, Tóth Cs., Keller, Ül. Trencsényi, Békési.

Az Algyő (fehérben Kothencz) megállíthatatlan volt a Szajol ellen.

Fotó: Schmidt Andrea

indult el, ekkor Gábor egy lepattanót vágott a kapuba, 1-0. Következett egymás után négyszer
Brinszky, majd Tóth a félpályáról
robogott a kapuig, és talált be, a
félidő zárásaként pedig Rau tüzelt a bal sarokba, 7-0. A második játékrészt sem igen lazsálta el
az Algyő, de a nyolcadik gólra a
77. percig kellett várni. Varga beadását Terhes egy levételt követően lőtte a hálóba, 8-0. Két perc
múlva Brinszky megszerezte önmaga ötödik, csapata kilencedik
gólját. A kapufák tekintetében is
az Algyő nyert, még pedig 5:3-ra.

Brinszky Adrián: - Briliáns játék, sikeres idényzárás.
Jók: Brinszky, Tóth A., Gábor,
Kiszner, ül. Sárkány.

ALGY0-SZAJ0L 9-0 (7-0)
Algyő, 250 néző. Vezette: Holczimmer.
Algyő: Dénes - R a j (Pécsek), Kothencz,
Gábor, Gál - Podonyi (Krisztin B ), Krajczár (Terhes), Kiszner, Varga - Tóth A.,
Bhnszky. Játékos-edző: Brinszky Adrián.
Szajol: Kolláth-Fekete, Földi L „ Bódi,
Csöke - Morauszki, Földi A., Vasadi,
Papp - Sárkány, Oankó. Edző: Kocsis
Andor.
Gólszerzők: Brinszky (5), Gábor, Tóth,
Rau, Terhes.

Alaposan bekezdett az Algyő.
Ahány hazai támadás futott a pályán, az mind veszélyt rejtett magában. A gólgyártás a 6. percben

HFC-JÁSZBERÉNY 1-4(0-2)
Hódmezővásárhely, városi stadion, 300
néző. Vezette: Gulyás.
HFC: Szabó - Huszár, Borbás Zs„ Balogh,
Antal (Horváth Á.) - Tóth I. (Dani), Sipos,
Marton, Borbás R - Nagy L., Horváth R.
Edzők: Antal Ferenc, Rostás Károly.
Jászberény: Bak - Olág (Beszteri), Szerencsi, Kónya, Boros - Lukácsi, Vígh, Tasi, Balázs - Farkas, Bagy A. (Nász).
Edző: Vígh Tibor.

A BAJN0KSAG VEGEREDMENYE

1. Szentes
2. Karcag
3. Jászberény
4. Algyő
5. Jamina
6. Kisújszállás
7. Szarvas
8. Rákóczifalva
9. Kondoros
10. Harta
11. Túrkeve
12. Szajol
13. HFC
14. Fegyvernek
15. Gyomaendrod
16. Békés

30 24
30 20
3019
3018
3014
30 11
3013
3011
30 9
30 8
30 8
30 8
30 7
30 7
30 7
30 5

4 2
6 4
7 4
3 9
7 9
10 9
4 13
9 10
912
913
7 15
6 16
7 16
4 19
4 19
4 20

93587472524954384353376139533930-

17 76
24 66
26 64
37 57
50 49
48 43
73 43
34 42
48 36
60 33
57 31
87 30
61 28
87 28
69 25
69 19

MÁDI JÓZSEF
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Két klubbal is tárgyal a Picktől távozó edző

Ledolgozható
a hátrány

Djukics: Jó volt Szegeden
KÉZILABDA
Dragan Djukics, aki két és fél
évig volt a Pick Szeged férfi
kézilabdacsapatának
edzője,
úgy véli, nem okozott a csapat
csalódást, s töretlen fejlődésről
tett tanúbizonyságot. Pedig volt
néhány játékos, aki nem tett
meg mindent a sikerért.
Az elmúlt pénteken dirigálta
Szegeden utolsó tréningjét a
szerb idegenlégiós edző, Dragan
Djukics. Miközben a játékosok
fociztak, a szakemberrel -az elmúlt bajnokságról beszélgettünk.
- Elégedett a bajnoki és kupaezüsttel!
- Elég sok idó eltelt már az
utolsó forduló óta, de még mindig nem tudok napirendre térni
az elvesztett aranyérem miatt.
Pedig azért dolgoztunk egész évben, hogy a tavalyi második helyet elsőre váltsuk. Ez sokáig úgy
túnt, hogy sikerül is. Azonban,
ha reálisan tekintünk a bajnoki
évre, akkor azt kell mondanom,
elégedettnek kell lennünk. A
most megszerzett ezüstéremnek
sokkal nagyobb az értéke. Főleg,
hogy tudjuk, a nagy riválisunk, a
Fotex Európa egyik legjobb csapata, s ezzel szemben a mi győzelmi arányunk sokkal jobb, hiszen háromszor győztük le a
Veszprémet, mi pedig csak kétszer kaptunk ki. De nem szabad
elfeledni a pénzügyi helyzetben
és a játékosállományban mutatkozó különbséget sem. Ha mindezeket is hozzászámítjuk az elért
helyezéseinkhez, akkor nyugodt
szívvel kijelenthetjük, hogy a
maximumot értük el. Tfermészetesen nem tagadom azt, hogy a

megdöntötte, s végül nagy előnynyel nyerte az aranyérmet. Mi is
magabiztosak voltunk a hazai
bajnokságban, hiszen amelyik
csapat tíz gól alatt kapott ki tőlünk az már ünnepelt. Megemlíteném még a MEHL-t amelyet
nagy fölénnyel nyertük Bajnokok
Ligájában szerepelt csapatok
előtt. Nem akarok túlzásba esni,
de a Pick Szeged rangot vívott ki
magának az európai klubcsapatok között.
- Vb/i olyan, amit esetleg másként csinálna, ha újra kezdené !
- Ezen nem gondolkodtam, de
nagyon sokat gondolok még
mindig a dunaújvárosi fiaskónkra, amelyen elúszott a bajnoki elsőségünk.
- Volt olyan játékos, akinek
teljesítménye, hozzáállása csalódást jelentett!
- Nincs ilyen kézilabdás, de néhányan nem adtak ki mindent
magukból a legfontosabb mérkőzéseinken. Sajnos Habuczki hamar kivált sérülése miatt. Norist
pedig nem tudtam igazán játszatni. Említhetem Kotormánt és Pergett is, akik egy ideig szintén sérültek voltak. Egyben biztos vagyok, hogy a fiatalok, Ilyes, LalusDragan Djukics edző a rangadókon szinte mindig heves vitába ke- ka, Vadkerti, Nagy Levente beért,
veredett a játékvezetőkkel.
Fotó: Miskolczi Róbert s a következő bajnokságban már
megmutatják, hogy mit tudnak.
- Van már új csapata !
ször sikerült bajnokin nyerni
kezünkben volt az aranyérem is.
- Nehéz erre válaszolnom. Na- Egyben mindenképpen tar- Veszprémben. Emlékeztetni szetása volt a csapatnak, hogy a retném arra, hogy az elmúlt há- gyon későn derült ki, hogy a
gyengébb
ellenfelekkel
már rom évben a BL-ben ezzel egyet- Picknél már nem liosszabbítanem gyötrődött. A szenzációs len európai csapat sem dicseked- nak velem. A legtöbb csapat már
veszprémi győzelmet
azonban hetett. Egy ilyen félelmetes gárda megegyezett az edzőjével. Annyit
nem tudta megismételni a to- ellen még a hazai siker is nagy azonban elárulok, hogy két orvábbiakban a gárda. Mi volt en- fegyverténynek számít, s mi a szág klubcsapata is - mindkettő
Lemgo kivételével minden riváli- a BL-ben szerepel majd - megkenek az oka !
- Az egész évi eredményeket sunkat legyőztük az újszegedi resett, de konkrét egyezség még
csak úgy tudjuk értékelni reáli- sportcsarnokban. Ami a német nem született. Az biztos, hogy
san, ha a konkurenciát is figye- bajnokot illeti, az sem volt egy ott nehezebb dolgom elsz, mintlembe vesszük. Az tény, hogy a kutyaütő gárda, hiszen a Bundes- ha Szegeden maradtam volna
szegedi klub történetében elő- ligában valamennyi rekordot
SÜLI JÓZSEF
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MAGYARORSZAG
33-31 (19-17)
Férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező,
első mérkőzés, Bitola, 4000 néző. Vezette: Hansson, Olsson (svédek).
Macedónia: Misovszkl - Markovszki 4,
LAZAROV 9 (2), Sztoilov 2, DIMOVSZKI4,
ATANASOVSZKI3, Mojsovszki 1. Cserék:
Angelov (kapus), Sztojanovics, Alusovszki 4, KOLEV 6, Jovics. Szövetségi kapitány: Ljubomir Szaveszki.
Magyarország: SZATHMÁRI - KERTÉSZ
4, Laluska, Buday 4 (3), Mezei 2, PEREZ
8, Pásztor 8. Cserék: Fazekas (kapus),
Mocsai 2, Rostál, Gáli, Bendőt. Szövetségi kapitány: Skaliczki László.
Kiállítások: 4, ¡118 perc.
Hétméteresek: 3/2, ¡11.3/3.

Tét a szlovéniai Európa-bajnokság. A macedón és magyar férfi
kézilabda-válogatott egymás ellen csatázik a továbbjutásért. Az
első meccset a mieink idegenben
játszották. Skaliczki
Lászlónak
akadtak gondjai a meccs előtt,
hiszen Nagy László, Lendvay Péter és Diaz Ivo sérülés miatt nem
tudott pályára lépni a nemzeti
együttesben.
Hatalmas füst fogadta a három
(Mezei Richárd, Laluska Balázs,

Józsa Máté) Pick Szeged játékost
is soraiban tudó vendégeket.
Igaz, azon Macedóniában senki
sem lepődik meg, hogy a közönség nagy része a lelátón is cigizik...
Jól kezdtek a magyarok, Buday,
Perez és a szegedi csapatkapitány
Mezei is Misovszki kapujába talált, az 5. percben 3-l-re vezettünk. Beindult a Fotex Veszprém
sztárja, Kiril Lazarov, vezérletével
a félidőben két góllal, 19-17-re
„húztak" a macedónok.
Fergetegesen kezdték a második játékrészt a hazaiak: a 40.
percben 24-18 volt az állás.
Szathmáry visszaállt, ez szerencsére jó hatással volt Perezékre,
egyre közelebb kerültek a macedónokhoz, hajrára 29-27-re tornázták fel magukat. A fáradó hazai gárda már nem tudott olyan
hőfokon játszani, mint a második játékrész elején, így a végén
minimális, 33-31 -es vereséget
szenvedett a magyar válogatott.
A visszavágót pénteken Veszprémben rendezik.
Skaliczki László: - Ezt a kétgólos hátrányt hazai környezetben le kell dolgoznunk. A legfontosabb feladat most az lesz, hogy
hibáinkból tanuljunk.
SÜLI RÓBERT

Risztov aranya
USZAS
BARCELONA (MTI)

A vásárhelyi születésü Risztov
Éva nagy fölénnyel győzött 200

méter pillangón a barcelonai
nemzetközi úszóviadalon. A népes és rangos mezőnyt felvonultató versenyen a másik magyar
dobogós Batházi István volt, aki
200 méter vegyesen csapott másodikként célba. Csak kevéssel
kapott ki a román Baditától.

KÖSZÖNJÜK, hogy a Kihívás Napján VELÜNK FUTOTTAK!

2003. június 22. (vasárnap)
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Csongrád: Halupa János, Gál Attila. Huszka Károly, Kiss Attila,
László Kókai Dóra, Petrity Rudolf, Pitrik Tamás, Polonyi Tamás, SipV
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ka Renáta. Tóth Zoltán, Tóth Zsuzsanna, Szentes: Szabó Gábor,
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Barczeli Anett, Beretka Ádám, Nagy-Mélykúti Gergó, Samu Csaba,
*
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Szegvár: Bölcskei Molnár Imre, Fazekas Martin, Földvári Nagy Zoltán, Gyenes Béla, Hlusek Roland, Teofil, Jenei Péter, Lakatos Dániel,
Magony Péter, Varga Gábor, Varga Krisztián, Mártély: Kmetykó Árpád, Kmetykó Bella, Lugosi Dávid, Molnár Viktória, Rúzsa László,
Szombathelyi Péter, Tóth Sándor Hódmezővásárhely: Görbe Zoltán, Fehér Szabolcs, Kisházi László, Makó Róbert, Rostás Pál, Vetró
Béla, Vörös Endre. Algyö: Belovai Tamás, Barta Lilla, Görög Antal,
Jakab Attila, Kispál Dániel, Kovács Dezső, Kovács Vivien, Krelninger
Attila, Lengyel Döra, Pataki Andrea Szeged: Kreininger Csaba,
Menyhárt Zoltán, Papp Gabriella, Tűhegyi Boldizsár, Tűhegyi Sára,
\ mam — J H p ^ s g L
Szöreg: Bálint Zsolt, Bognár Péter, Bomestár Márkó. Bordán AndW
n
rea, Csenkei Éva, Csernyik Tibor, Csúzdi Ferenc, Darázs Anita, DuI f ^ H
dás Csaba, Eszteleczki Anikó, Farkas Zoltán, Gazdagh Anna,
f m
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Germann Melinda, Germann Miklós, Hatvani Sándor, Horváth Orson í i m \ t vsnnvc.7kr
nal
' / a ' K a l m á r Balázs, Kecse-Nagyné Bánszky Zsuzsa, Keresztesné Ha1 / t L i Y I A V j i I A K U K 5 Z , A L r -Hal
| á s z K a t a N n K i s s 0 6 r a K o c s i s K r i s z t i n a K o c s i s M a r j a n n Kocsis Tamás, Kovács Kitti, Lévai Alexandra, Maczek Lavínia. Mityók Máté,
Mucsl László, Petrucz Martina, Polacsek Tamás, Sója Szabolcs, Szanka Csaba, Tóth Dóra, Tripe Richárd, Varga Éva,
Deszk: Ágoston Lóránt, Aracsl Péter, Auth Alexandra, Barna Tamás, Beszédes Viktor, Brczán Nitylfor, Budai Dalma,
Csabai Attila, Csillik Réka, Dobó Katica, Dudás Viktória, Dura László, Farkas Adél, Farkas Borbála, Farkas Jakab, Farkas Jakab, Frányó Éva, Gombos Péter, Gombos Tamás, Hegedűs Anna, Hegedűs Tibor, Horesnyi Barna, Horesnyl Beáta, Horváth Dánlel, Horváth Máté, Huszti Virág, Kancsár Dávid, Kéri Szilvia, Kiss Árpád, Kiss Orsolya, Kiss Richárd,
Kocsis Emőke, Kocsis Péter, Kócsó Szandra, Kókai Annamária, Kókai Brigitta, Kószó Szabina, Kószó Tamás, Kovács
Adrienn, Kovács Attila, Makk Etelka, Marjanucz Natália, Márki Ádám, Marosvölgyi Arnold, Marosvölgyi Krisztián,
Moldován Milán, Molnár Gábor, Mulat! Gábor, Mulatl Zsolt, Nacsa Katalin, Nacsa Gábor, Nagy Katalin, Nagy Zoltán,
Papp Lejla, Petrovics László, Pipicz Ádám, Pólós Katalin, Pugrls Csaba, Rácz Róbert, Rudlcs Alexandra, Rutai Szabolcs, Sági Anita, Savanya Dávid, Savanya László, Schmidt Orsolya, Schmidt Péter, Schwartz Emese, Sinkó Gábor,
Somogyi Péter, Siivegh Zoltán, Szabó Dániel, Szabó Gyula, Széli Anita, Szilágyi Zoltán, Szűcs Alexandra, Szűcs Dávid, Szűcs Ferenc, Tari Kinga, Tóth Zsanett, Vid György, Vikor Gábor, Vörös Petra, Klárafalva: Bandur Csaba. Deák Sándor, Deák Zoltán, Dorogi Zsolt, Döme Lénárd, Hajagos Tamás, Jani János, Kiss Patrik, Kiss Sándor, Korom
Kristóf, Kovács Balázs, Sajtos Dániel, Tóth Roland, Vikartovszki József, Ferencszállás: Csík István, Finta Tamás,
ifj. Jani János, Jani Máté, Kemény Józset, Nagy Kristóf, Ocskó Olivér, Rutai László, Selmeczl T. Gábor, Selmeczi T.
István, Selmeczi T. Norbert, Simeonoft Péter, Tímár Csaba Kiszombor: Békési Dezső, Benyó Nándor, Haklik János,
Hakllk Tamás, Háló Sándor, Hegyes István, ifj.Hegyes István, Kovács Dániel, Kulcsár Máté, Miskolczi Gábor,
Moldován Ádám, Patka Csaba, Prónai György, Schmidt Zoltán, Tóth István, Makó: Angyal Felícia és a Józset Attila Gimnázium 18 fös válogatottja, Blschoff Norbert és a Galamb József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 10
fős válogatottja, Dobcsányi Dánlel és az Almási Utcai Általános Iskola 11 fós.válogatottja, Győri András és a Kertvárosi Általános Iskola 20 fős válogatottja, Kabódi Gergő és az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági SzakközépIskola 10 fős válogatottja, Medve Tímea és a Szikszai György Református Általános Iskola 10 lós válogatottja, Nagy
Noémi és a Juhász Gyula Szakközépiskola és Gimnázium 10 fős válogatottja, Pletka József és a Belvárosi Általános
Iskola és Művészetek Iskolájának 12 fös válogatottja, Sóki Gábor és a Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 10 fős válogatottja
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Egészségügy
Egyéb
Építési

telek

Építőanyag
Garázs
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték

SS

Haszonjármű
Háztartási
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Kisállat

• ELEKTROMŰSZERÉSZE
KET keresünk Dunántúli
gyárba. Tel.: 06-30-2473242, Békéscsaba. (23774327)

• FIATALOK jelentkezését
várjuk
egy
kreativitást
igénylő munkára. Műszakin
végzettség előnyt
jelent,
minimum
érettségi
szükséges.
További
munkavállaló jelentkezését
várjuk
adminisztratív
területre Érd.: 62-445-566,
20-388-62-78.
Szeged.
(23774233)

|/¡z

Lakásfelszerelés

csönMk

Mezőgazdasági gép
Növény
Régiségek

Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társközvetítés
Termény, takarmány
Utazás
Üzlethelyiség

DEB2SK9
• CSUKA utcai e x k l u z í v
társasházban I. emeleti, kétszobás lakás kiadó. 06-20455-55-98
(Szeged)
(23470023)
2

Állást kínál

• 3 fő fiatalt keres szerkezetlakatos munkára kft. 0630-349-55-26
(Szeged)
(23773783)
• A PROFINFO TEAM RT.
vagyonőrük részére felvételt
hirdet. Jelentkezni a 06-30377-8145-ös telefonszámon
lehet. (23774007)
• AMERIKAI MAGVAR vegyes vállalat keres önálló,
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi irodájába
Korrekt
fizetés,
egyéb támogatások. Másodállás
is
lehetséges.
Átképzés biztosítva! Időpont-egyeztetés: 9-től 11
óráig. Tel.: 06-62-476-725.
Szeged. (23570622)
• BRILLIANCE Vegyipari
Kft.
ipari
tisztítószereket
gyártóforgalmazó
cég
termékel, takarító - tisztító
gépei és higiéniás kiegészítői forgalmazására területi
képviselői
állást
hirdet.
Fényképes
önéletrajzokat
Békéscsaba, Kazinczy u.
11.
7/5.
címre
várjuk.
(23773857)
• BÚTORGYÁRTÓ cég
asztalosokat és betanított
munkásokat keres. 06-2039-29-205
(Szeged)
(23773356)
• CSALÁDOK, magánszemélyek EU csatlakozás
előtti felkészítését végző
tanácsadói
csoportunkba
munkatársakat
keresünk.
Jövedelem: 100.000 Ft/hó.
Jelentkezés
munkaidőben:
30-565-4499. (23774119)
• DIÁKOK figyelem! Egy
országos
strand-promócié
lebonyolításához szervezzük
csapatunkat. Négy hétvége
az ország leglátogatottabb
strandjain + 3 hét a Balaton
körül. Saját személygépkocsi előnyt jelent. További
információ:
06-30-4366969,
06-30-436-6973.
(23774364)
• FELDOLGOZÓ cég SZÖregi telephelyre keres gépkezelőket. Targoncavezetői
engedély előny. Jelentkezés
naponta 10-12 óra között
személyesen a Szerb utca
173. alatt. (23773714)

• GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKES!
TÓ munkatársat keresünk
szalonunkba,
jelentkezés
fényképes önéletrajzzal. CMobil Kft. 6728 Szeged,
Napos út 6. (23774111) .
• IPARI szövetkezet felvételre keres gépészmérnöki
vagy üzemmérnöki végzettségű
munkavállalókat,
gépésztechnikusokat
és
lakatos
szakmunkásokat.
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni: 62-425250-125. Sze-ged. (23774090)
• KELEBIA vegyes körzetébe hétvégi ÜGYELETES
ORVOST keresünk. Flosszú
távú szerződés lehetséges.
Érdeklődni:
dr.
Császár
Jenő
06-30-412-63-78.
(23774179)
• LUXUSHAJÓKRA keresünk vendéglátói alkalmazottakat.
Szakvégzettség
nem feltétel, nyelvismeret
elvárás. 93-333-522 vagy
www.lagunaauparis.hu.
(23773707)
•MEZŐGAZDASÁGI
Idénymunkára kisebb brigád
jelentkezését várom. 06-30289-30-83 (23773408)
• NÉMETORSZÁGI munkára kiemelt fizetéssel húsfeldolgozó szakmunkásokat
azonnali kiutazással felveszünk. Tel: 06-1-275-4065. Budapest. (23773668)
• 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)
• SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk. Fizetés 70.000 Ft/hó
+ üzemanyag-térítés, 0620-465-92-65.
(Szeged)
(23571181)
• SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk. Fizetés 70.000 Ft/hó
+ üzemanyag-térítés, 0620-465-92-65.
(Szeged)
(23773671)

• ZSEBPÉNZ!!! Szentesre
diákokat, fiatalokat keresünk
élelmiszerüzletbe leltározási
munkára
azonnali
kezdéssel! Tel.: 06-1-354-1831 vagy 06-20-365-62-39.
Budapest. (23774084)

ILEPCSOKORLAT
KERITÉSELEMEK

Gratulálunk

HIRDETÉSFELVÉTEL:

62/567-835

(üzenetrögzítő

is)

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
• EPULET- és bútorasztalost keresek jó kereseti
lehetőséggel.
06-30-9286-923, Szeged. (23773328)
• VIRÁG- és zöldségkertészetembe állandó munkára
házaspárt keresek. Másfél
szobás, összkomfortos lakást biztosítok. Szakmabeliek előnyben. Külön keresek
férfi és női dolgozókat,
lakást
Itt
Is
biztosítok.
Becsey, Balástya, Tanya 85.
06-20-973-7473. (23673295)
• ÉLELMISZERÜZLETBE
keresek eladót, pénztárost
(8 óra) és árufeltöltőt (4
óra). Feltétel: szakképzettség, áruismeret. Szegediek
előnyben. Érd.: 9-17 óráig,
30-200-19-35
Szeged.
(23773766)
• ÉPÍTŐIPARI kft. felvesz
kőműveseket
és
segédmunkásokat.
Érd.:
7-16
óráig,
06-20-390-85-44,
06-20-411-42-02 (Szeged)
(23773973)

3
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Autó

• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (23368648)
• EREDETISÉGVIZSGÁLAT
intermobil, Szeged, Rákóczi
tér 62-541-410. (23571697)
• OPEL Vectra 1.7D (1989es) friss műszakival eladó,
62-451-857, 06-20-9-2244-47. (Szeged) (23672702)

Autófényezés,
karosszériajavítás,
biztosítási ü g y i n t é z é s .

100 éves multinacionális cég
svájci tulajdonossal
pályázatot hirdet
TERÜLETI KÉPVISELŐ
munkakör betöltésérc
kizárólag Szeged területéről.
A munkavégzéshez
személygépkocsi, valamint
középfokú végzettség
szükséges.
Korhatár: 28-40 év.
Korrekt munkavégzés esetén
70 000-200 000 Ft/hó
jövedelemre számíthat.
Vá^ük jelentkezését a felvételi
beszélgetés
időpont egyeztetéséhez
9-16 óráig a 62-445-699-es
telefonszámon.
^
Felvételi beszélgetés
*
június 17-én.
Munkakezdés: június 18-tól.

igényt**, n é m e t .

Orcsik Műhely Kft.

triász é s c s e h

_

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
MUNKATÁRSAKAT KERES
• gépészmérnök
• ii.rii.i.tl.k.toi

• gépi forgécsolé
munkakör betöltésére.

I

Szeged,

Postaautó Kollégiumi út 6.

EREDETISEGVIZSGÁLAT
- 2 0 % engedménnyel
Előjegyzés: 06-30-5752-529

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS

ZÖLDKÁRTYA

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden június 23-án.
|
Arany J.u. 7.11/13.
fc
Tet.: 06-30-576-74-30
1

2

Bélyeg

• NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi
levélborítékot.
1950
előtt KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(23673096)

Állást kínál

HA SZERETHE EGY DINAMIKUSAK FEJL0D0 CEG
ALKALMAZOTTJA LENNI
- műszaki középiskolai végzettséggel rendelkezik
- képes a pontos, precíz munkavégzésre
- fizikálisan terhelhető
- vállalja a folyamatos munkarendet
- hosszú távú, biztos munkalehetőséget keres,
akkor várjuk a jelentkezését a 62-553-280-115.
telefonszámon, 9-15 óra között.

6772 D E S Z K . Alkotmány u. 43.

BÁNYAHOMOK,

s

62/271-407 1
8

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS
V A S A K 2 0 - 4 0 0 máj

S62/541•770
iL
Építési telek

• TARSASHAZ építésére
alkalmas
belvárosi
vagy
belvároshoz közeli, esetleg
újszeged:
telket
vagy
lebontandó házat keresek
megvételre. Tel.: 70-31-21914. Szeged. (23774226)

és vidám

születésnapot

R o t a P a c k Rt. S z e g e d , D o r o z s m a i út 3 5 .

gyermekéveket

kívánunk

Krajkó

gyermekeinknek,

Fruzsinának,

3

7990 Ft
9990 Ft

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít június 19én, igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62.,
62-424-025
(23773871)

20

13

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 felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23571252)
Haszonjármű

TARGONCAELADÁS
Újszerű gépek
23 db 1,5 t Toyota, Komatsu
8 db 2 t Toyota, Komatsu
4 db 2,5 t Hyster, Stlll
4 db 2,5 1 Toyota, Komatsu
4 db 3 t
Linde, Hyster,
1 db 5 t
Clark
T O T Á L S Z E R V I Z KFT.
Hódmezővásárhely,
i
Szt. István tér 9.,
%
s
Telefon: 62-222-436

aki 12.

születésnapját

ünnepli. Anya, apa, Vercsi mama.

®J

A

6724 Szeged,
C A R Kossuth L. sgt. 45.

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

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

Egészségügy

I, FORDULJON
NA SÉRVE VAN,
.FORDULJON AA SPRANZ
SPRANZ NÉME1
NÉMET CÉGHEZ,
SPJjCIALISTA/A LÁGYEK-, HEREAMELY í ) ÉVI SPEC
ÉS HASI SERVEK ELLÁTÁSÁNAK!
EGYEDI MÉRETRE!

s V

Információ (levélcím): Spranz Kit., Pilisbocosjenó, Fó út 3.,

Ön a

szegedi

állatmenhely
is hozzájárul

OTTHON-LUX
Szeged, Dózsa u. 4.

Postabank Rt.
11998006-06289010-10000001

IfirïiûJ M

MIOKf

6724 Szeged, Rigó u. 24/D

Júniusi kezdéssel

^

Kristály Patika, Szeged, Józsel A. sgt. 4.
2003. június 20. és július 4., péntek, 12.00-13.00',
Kristály Patika, Szeged, Jözsel A. sgt. 4.
Szt. Dámján Patika, Szentes, Sima F. u. 42.

y

„

Dajka

—^O-^—-

Gumiabroncsjavító,
tanfolyamot indítunk.
Támogatás, részletfizetés,
adókedvezmény!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Kózpont
Telefon: 426-587, 425-596
E-mail: info-imiokszetjed.hú
Akkreditációs szám: 0021

24

Számítástechnika

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

25

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV
GARANCIÁVAL! SZEGED:
62-485-774 (23571196)

Mezögazd. gép

• PEDROLLÓ s z i v a t t y ú t
nagy teljesítményűt vásárolnék. Tel.: 30-981-73-93
(23773635)
21

Növény

• DRS paprikapalánta eladó. Tel.: 06-30-476-4794
(23773716)
• GYÖNYÖRŰ nagyméretű
pálmák jelképes árért eladók Vásárhelyen. Tel.: 62243-019, 06-30-313-3407.
(23774316)
22

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(23570928)
• RÉGISÉGEK vétele, 0662-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (21341308)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (23571248)

Az

Méretre rendelhető:
2003. júniui 19. és július 3., csütörtök, 17.00-18.00',

építéséhez
10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23570975)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.. 0630 9457 577. 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (23571190)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizűgyelete
folyamatosan!
Fiibabejelentés: 06-20-3356-114. Szeged. (23470208)
H HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (23266993)
• PONYVAKÉSZÍTÉS javítás. Tel.: 62-571-238,
06-30-322-5743. (23673016)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfúggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében
6 2 - 4 0 1 - 3 1 8 62-555-796.
0&-30-271-9697. (23570802)

Tv-gyorsszerviz
Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
|
ingyenes kiszállással.
Tel.: 62-492-606, egész héten
8 - 1 7 óráig. Tel.: 70-531-1426.

Ü V E G E Z É S
KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42. Tel : 425-555

Folytatás a 19. oldalon

2097

d

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

TÖKÉLETES VEDELEM M I N D E N SÉRVREI

Tel/Tax: 06-26-336-122 és 26-336-322, E-mail: ipranz.klt@mail,dalamt.hü

i c s

Több színben és fazonban

H RÉGISÉGKERESKEDÉS,
É R T É K B E C S L É S , HAGY ATÉKFEL VÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (23571470)

S P R A N Z sérvkötők ( 6 0 ) ,
haskötők kedvező áron!

Autó

aki 3., és

Balázsnak.

7

CSILLARVASAR
• 5 á g ú csillár

1 4

MÉRETRE VÁGVA IS !

Lakásfelszerelés

• 3 á g ú csillár

• CSILLAG AUTÓSIS
KOLA Szeged, Londoni krt.
10. 62-426-433. (23571782)

MAROSI HOMOK,

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

2990 Ft

3AKAY NÁNDOR u. 29

^ T a p p .

kerékkiegyensúlyozó

• Falikar

Versenyképes jövedelmet, biztos munkahelyet kínálunk.
Nagyon boldog

• G O L D E N vagy retriever
labrador sárga színű szuka
kiskutyát keresek július
közepi elvitellel, Szegeden
és környékén. Tel.: 30978-63-21 . (23774025)

• A T I C S Á S Z Á R N É Bt
Moped, Motor, Személy-,
Teher-, Nehézpótkocsi tanfolyamot Indít. Részletfizetés,
korrekt
ügyintézés,
diákkedvezmény. OKÉV tsz.
06-0056-02. Szeged, Berlini krt, 16. Tel.: 62-422240,
06-20-9431-444,
(23672313)

GEzna

szállítása.
Megrendelhető telefonon:

• U J K I S H O M O K O N , 900
nm-es pihenőkert bekerítve,
rajta 30 nm-es faház, szerszámos kamra, fúrt kút,
villany,
vfz
gáz,
termő
gyümölcsfák, eladó. Tel.:
62-243-019, 30-313-3407.
(23774309)

19

10

Kert

I E E 3

• NYÚLKETREC eladó 2
db 6 rekeszes, tálcás. Érd.:
62-263-184, Csanádpalota.
(23773988)

g

6 7 2 4 Szeged,
Pályázatokat, szakmai önéletrajzokat
B
a k a y N. u. 5 2 .
várjuk 2003. június 30-ig.
6724 Szeged. Rigó u. 29.
Tel.:
62/467-047
Feltételekről érdeklődni lehet
06-30-9289-068, 06-30-9380-158.

Garázs

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcában 14-15,7
rrri-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 62-555-821, 70-3121914(23774230)

Egyéb

• A VOLT Zalka Máté laktanya
területéről
gyökeres
fatuskók ingyenesen elvihetők. Tel.: 555-821, 7031-21-914.
Szeged.
(23774228)

BARNAHOMOK,

°

5

11

Egészségügy

s

16

Könyv

Tel.: 62-439-025.

MAROSDCM>MPER

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK

• "HÉLIA" Bizományi kínálatából: ablakklímák, hűtők,
kombihűtők,
fagyasztók,
elöltöltős, felültöltős mosóautomaták,
centrifugák,
mosógépek,
porszívók,
szendvicssütők,
grillsütők,
mikrosütök, villanytűzhelyek,
gáztűzhelyek,
gázrezsók,
gázpalackok, turistapalackok, villanybojlerek, mosdók,
mosogatók,
csaptelepek,
vízszivattyúk vízellátók, villanyfúrók, tévék,
videók,
kamerák, fényképezőgépek,
rádiós mangók, hifik, rádióerősítők, gázbojlerek, gázkazánok, gázkonvektorok...
•Hélia' (62-481-646, 20460-7132,
30-391-2949)
Rókusi krt. 9. (23774286)

Szeged, Bérkert u. 129.

T.:fi2/S41-7fiG

Bérlemény

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

Csempecentrum

• DAGANATOS megbetegedések alternatív terápiája
indul: 'ÉDENKERT' Gyógyközpont! 431-422. (23672596)

8

Telefon: 62-464-014. 464-020
Nyitva: H.-P : 6.00-14.00 óráig

SZECOLOR
DEPÓ.

TERRAKOTTA

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

'

(THG partner)

+
3

rendkívül
KEDVEZŐ ÁRON!

Fűtetlen
és t e m p e r á l h a t ó

rnmvsm

• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724.
munkanapokon,
Szeged. (23571373)

konyhabútorokat

Szeged, Ősz u. 51. S

4

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

\h

AUTÓKLÍMA

AUTÓKLUB

Érdeklődni:
06-30-998-73-75
és 63-401-029.

• BONTÁSRA mindenféle
épületet veszek, vállalok.
06-20-33-84-274, Szeged.
(23773957)

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

\ VI I

/PlC

• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
(23773383)

VÁSÁROLJON

S z e g e d , K o s s u t h L. sgt. 112.
Tel.: 6 2 - 4 7 4 - 8 7 4 , 5 5 0 - 3 9 0

Szegvár területére.

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

Építőanyag

• BONTOTT kétfalcos cserép olcsón eladó. 06-2033-84-274. (23773955)

nyhabútor
Stúdió

- MŰSZAKI VIZSGA
- EREDETISÉG|
VIZSGÁLAT
|

A DÉLVILÁG
napilap
kézbesítésére,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolítására keresünk
munkatársat

10

Bútor

I ANTIK BÚTOROK,RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23570902)

B. S. B R I L L U X K f t
Szeged, Algyői út 55.
62/475-100,
30/9788-026

Tel.: 62-543-777.

• SZOBAFESTŐKET azonnali kezdéssel felveszünk,
06-30-3630-379. (Szeged)
(23773940)
• VENDÉGLÁTÓ e g y s é geinkbe konyhai kisegítőt és
szakmai gyakorlattal rendelkező szakácsot keresünk.
Érdeklődni:
62-433-009,
284-584. (Szeged) (23774082)

TELEFONOS
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R O E T E S "

Apróbörze

• FELVÉTELRE keresünk
ADR vizsgával rendelkező
C,
E
kategóriás
gépjárművezetőt.
Jelentkezni
lehet a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft-nél:
Szeged, Cserzy M. u. 32.
Florváth János részlegvezetőnél. (23774005)

Könyv

Szakképzés

NONSTOP

H I

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem vállal
felelősséget!

18

»

12.00 Déli harangszó, músonsmertetés 12.10 Gazdakör 12.25 Isten kezében 12.55 Emlékképek - Régi híradók 13.15 A tudomány kincsesháza 13.45 A
faeszteigályos 14.00 Heuréka' Megtaláltam! 14.35
5.38 Hainali gondolatok 8.38 Apárhírado 5.50 Nap- Északi madarak 14.40 Ezer év. ezernyi emlék 15.10
kelte Benne: 5.54 Híradó 8.00 Kör/eti híradó 8.30 Hosszú nyak. hosszú fül Ismerettenesztófilm15.50 Alkalmazkodás az élővilágban 16.45 Öt órai zene 16.50
Hírek 8 . 3 1 Kék tény Hírek 7.00 Híradó Benne sport
Bűvölet Olasz filmsorozat 17.46 Heg bet, helyes beszéd'
8.00 Híradó 9.00 Fekete gyöngy 9.48 telenyeró
17.50 Az én Európám 18.00 Híradó, sport 18.30
10.00 Parlamenti napló 10.58 Telenyeró 11.10
Családban marad Wnezuelai tévétilmsorozat. 97 12.00 Határok fölött 18.00 Mese 19.20 Szívtipró gimi
Déli harangvó 12.01 Híradó délben Kérten 1 2 . 1 1 20.05 Mozart g-moll szimfónia. KV 860 20.35 Ke
gyelem Magyar dokumentumfilm 21.45 Híradó, sport,
Sporthírek 12.14 M f M l tetentés 12.17 Korzerti hír
Időjárás 22.15 Nagy Imre első kormánya 22.55 Kiadok 12.30 Hírek 12.31 Vilaghirado 12.48 Garda
sági híradó 12.52 Kulturális híradó 13.05 Baywatch áltás és kiáltás Magyar film 0.20 Debussy: Holdfény
0.25 Vers 0.30 Hmnusz. músonsmertetés 0.35 Hír13.56 Komamagario 14.25 Domovnia 1 4 8 8 Inul
hagyó 18.28 ielenyeró 15.50 Négyes pálya Televfo- adó, sport
ós sorozat. VH. 118116.40 Dallas 17.30 Navigátor Ismeretteriesrtó magarinműsor 118117.50 Gusr
táv Magyar rajzfilmsorozat Gusztáv a lépcsőházban (ism.)
18.00 Híradó, gardasági híradó, idójárás-ielentés. kór 12.00 Dék harangszó 12.01 Angélica Venezuelai téret híradók 18.38 Közkívánatra' Borostyán 19.30 Hk
véhlmsorozat. 4 8 118112.45 Nemzeti értékeink Du
adó este 19.88 Sporthírek, idóiáiás lelentes
na 13.00 16.30 Közvetítés a parlament üléséről
20.05 Kéli fény Bűnügy« magazin |16|
16.30 Napnyugta 19.00 RHesport-magazin 19.50
Esti mese lómadarak Magyar mesefilmsorozat Légyva21.00 A parttol a nemzetig
dászat 20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, időjárás22.00 Hétfű e s t e Benne: Híradó
lelentés 20.40 Ablak- szimpatikus Benne. Hol-mi? Sza22.30 Provokátor
badidős programajánló magazin Nagy György műsora
23.00 Tuvaki, az alomsziget
21.08 Unokáink sem lógják látni Ráday Mihály város0.30 Kárpáti krónika
védő műsora 21.35 Sdtét obol Amerikai bűnügyi hlm
1181 23.00 /áréra Éjszakai választék 0.05 Megve
szem ezt a nót Menkór tévéhlmsorozat, 8 8 86 0.58
7
5.50 Faluvilág 6.00 Propaganda Kulturális magazin Ablak szimpatikus Benne Hol mi Szabadidős program1
ajánló
magazm
Nagy
György
műsora
(ism ) 6.30 ló estét. Magyarország (ism 7.18 tara©

MTV

Szórakoztató, vidám reggeli csevei 9.00 Latin szerelem
Argentin filmsorozat, 100 9.88 Villa Acapulco Mexi
kói filmsorozat. 45 10.40 Teleshop 11.30 S Club 7
Hollywoodban 12.00 Vad angyal Spanyol aigentinhlm
sorozat 12.50 Damelle Steel A gyúró 14.35 Kapcsol
tam leletonos vetélkedő 15.10 Providence 16.05 Pa
cític Blue Amerikai akcióhlm- sorozat. 1112117.00
:o barátok Amenkat y»átéksoiozal. 103 17.30 Betty
a csúnya lány 18.30 tények Hírműsor 19.00 Aktív
A tv2 magazinia 112119.48 Hámian párban
20.15 Pokoli törtenetek
21.15 Családi vakáció
23.15 J ó estét, Magyarorszag!
0.00 így készült: Veszett vad
0.30 Proflter - A pszichozsani 1161
1.25 Napló
2.25 Aktív A tv2 magazin)« (ism.) |12]
3.05 Vsrs effel után

RTL Klub
6.00 Spider Man 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub
(ism.) 9.25 Teira Nostra 10.38 Topshop 11.35 Deleié Vidám show ebédidőben 13.10 Fókusz povtré 1121
usm.) 13.40 Mike Hammer magándetektív 14.35 Re
ceptklub 14.80 Csak egy szavadba kerül' Teletorns vil
lámiáték 14.55 Disney raiztilro 15.25 latékzóna
1 6 2 0 léstpercek Fitnesz Norbival 18.30 Nasb Bridges
1 7 2 0 Harmadik műszak Amenkar fémsorazat Kínos emelek 11211630 Híradó Esti kiadás 18.55 Fókusz
sozszolgálab magazm 11211928 Baratok kózt Magyar
filmsorozat 2065 2066 20.08 Szupetmozi: Kutyakomédia Amerikai vígjáték
21.45 Híradó 8 percben
22.00 Lazermissxlo
23.40 Találkozások
23.55 Igaz törtenetek:
Gyilkos szenvedély
1.30 Sportklub
1.45 Fókusz

HETFO. 2003. JUNIUS 16.

22.30 Virágzó Magyarország: Szigetbalom 23.00
Képújság

Duna TV

TELEVIZIOMUSOR

M U S O R - H I R D E T E S *

7.00 Várostláza (ism.) 7.30 Képújság 13.00 Zenevonal 18.00 Néptáncok (h) 1 6 3 0 Vásárlási műsorablak (h) 1 6 0 0 Országos Színházi Találkozó Pécs. ism (h) 1 8 2 0 Kunba Rajzfilm (h) 17.00 Dokumentum Műhely könyvtárak kincsei Pécsett (h)
17.30 Kunba (h) 1 6 0 0 Vásárlási műsorablak (h)
1 6 3 0 Sport magaamiűsor 1 6 0 0 Híradó 19.30
EURÓRA (h) 20.00 Esteló 21.00 Nemzetközi dijug
rató lovasverseny (h) 2220Híradó (ism) 2600Kép
újság

Telin TV
22.00 17.46 Hangos képű|S<« 17.45 Miénk a város (előzetes) 17.55 Torzsasztal 18.55 20.00 A
Városi Tv Szeged műsora 20.00 TEMI Szegedi Táncegyüttes és a Szeged Táncegyüttes Alapítvány művészeti alapfokú iskola évzáró gálaműsora 22.00 A Városi Tv Szeged műsora

Városi TV S z e g e d
(a Telin Tv csatornáján) 18.55 Szegedi hírek 19.25
Mese 19.30 Aréna 22.00 Szegedi hírek (ism.)

VTV Makó
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete 6.30 Nyitott
világ: néptáncok 7 . 0 0 A pénteki adás ismétlése
8.00 Híradó (ism) 8.18 Könyvtárak kincsei Pécsett
8.30 Ottó motor autósmagazm 9.00 Képújság
17.00 Könyvtárak kincsei Pécsett 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.30 Határ mezőgazdasági magazin 19.00 Híradó 19.15
Kimba 19.30 EURÓRA a csatlakozás magazin|a
20.00 Szentföldi szent helyek üzenete 20.30 Nép
táncok 2 6 0 0 Nemzetközi díjugrató lovasverseny

Művezető

Vásárhelyi TV
16.00 Kulák golgota 17.30 Híradó 17.48 Nap kér-/
dése 18.00 Képes Sport 20.00 Híradó 20.15 Nap
kérdése 20.20 Zene-Doboz játék 21.00 Halálra rémülve. Amerikai film 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00 Üdvözlet Debeljacsáról 0.00

i f f

RADIOMUSOR
K099UTH
12.00 Déli harangszó 12.02 Déli krónika 12.40 KI
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Krisztus közöttünk! A görög katolikus egyház
félórája 14.00 Krónika 14.15 Zene-szóval. Magyar zeneművészek külföldön 15.05 Szóljon hozzá! Tudósfórum
16.00 Délutáni krónika 16.15 „Magyarországról jövök.." Balatoni nyár 200317.05 Pénz, + piac, + prolit 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónika 19.05 Ha
tárok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 ló éjszakát, gyerekek! Az elveszett betű 20.04 Aranyemberek 20.35
írók, olvassatok remekműveket! 2 6 0 5 A Szabó család
2635Értsünk szót' 22.00 Késő esti krónika 22.30
Emlékek szárnyain 23.00 Hírek. Időjárás. Kenő 23.04
Hangversenymúzeum Willi Boskovsky vezényli a Bécsi Filharmonikus Zenekart 0.10 Himnusz
rrrőri
12.00 ló ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 1 6 0 1
Hírek. Időjárás Sport 13.50 Vízállásjelentés 14.00 A
rádió kívánságműsora 15.00 Hírek. Körzeti időjárás
Sport 17.00 Csúcsforgalom 1 8 . 0 1 Kölyökrádió. Középiskola után az unióban 1 6 3 0 Gordiusz játék tér
19.04 Sportpercek 19.15 Mozizongora 2 6 0 0 Hírek. Időjárás. Sport 2 6 0 4 Slágermúzeum 22.00
100 + 1 százalék. Civilek és alapítványok műsora
22.30 Tandem 23.00 Hírpercek. Benne: Sporthíradó
2 6 1 5 Dzsesszpoitré Vendég Schreck Ferenc eMeRTondijas pozanművész 0.00 Éjfél után... Szellemjárás 0 5 3
Rádiószínház. Ulysses
M R KÖRZETI S T Ú D I Ó
Alföldi Hirmondó 5.30 22.30 ip 93 lMhz 66.29
Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.30
Dél-alföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin
18.30 22.30 ig Nemzetiségi műsorok.
RÁDIÓ 8 8
6.00 Café 8 8 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00
Nacsa Norbert 14.00 Bende Gábor. 17.00 Élő kívánságműsor 19.00 Szonda 20.00 Kulturális kalauz
2 6 0 0 Kilátó (Zoltán Csaba és Szabó C. Szilárd)
JUVEKTU8 RÁDIÓ
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli Juventus Hegyesi Sándorral 10.00 Juventus Plus Tiszttartó Titusszal 14.00
Vas Mariann 17.00 Kívánságműsor, tel 0 6 3 0
30 30 244 és 4 4 22 44 Tóth Péter és Keresztes
Péter 20.00 Euro-express Dénes Tamással 22.00
Csak zene
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
5.30 Jó reggelt! félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30 Napraforgó közszolgálati magazin műsor:
hangképes összefoglaló Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város június 12 i dísz- ésrendesközgyűlésérfl 12.00
Hírösszefoglaló 1600-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hűek 18.15 Sportturmix
20.15 Humorpercek, zenei válogatás

*

' ' ^ a j á n l ó

Mozi

Kiállítás

FORRÁSKÚT

Du. 6 óra: Én, a kém.
Színes amerikai film.

SZEGED
BELVÁROSI MOZI N A G Y T E R E M
Du. fél 4 és este 8 óra: Ki nevel a
végén?
Színes amerikai film:
du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan.
Színes, m b. francia film.
BELVÁROSI MOZI F I L M T É K A
Du. negyed 5 és háromnegyed
9 óra: A csendes amerikai.
Színes amerikai film,
esfe fél 7 óra: Himalája.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI K A M A R A
Du. 4 óra: Emil és a detektívek.
Színes, m. b. német film;
du. negyed 7 óra: Cinema paradiso
- rendezői változat.
Színes olasz film.
G R A N D CAFÉ
Du. 5 óra: Chicago.
Színes amerikai film:
este 8 óra: Darvasi László és Balog
József olvasnak fel müveikből.
PLAZA C I N E M A CITY
Mátrix (szinkronizált): 12, 15, 18,
20.45 óra. Mátrix (feliratos): 13,
16, 19 óra. Csillagkutya: 11 óra.
X-men 2: 14.30, 17 óra. A dzsungel könyve: 11, 13 óra. Johnny
English: 12, 14, 18 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt: 14, 18 óra. Ki nevel a végén?: 11.15, 13.30, 18, 20.15
óra. Tulipános fanfan: 11, 13.15,
17.45, 20 óra. Veszett vad. 12,
16.15, 20.15 óra. Chicago: 15.30
óra. Tökös csaj: 18, 22.30 óra. Malacka a hős: 11, 12.45,
14.30,
16.15 óra. New York bandái: 19.30
óra. Egy veszedelmes elme vallomásai: 20.15 óra. Több a sokknál:
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra. A sötétség leple: 16, 20 óra.
VÁSÁRHELY

Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
X-men 2.
Színes, m. b. amerikai film.

Közélet

€ j

SZEGED
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi
u. 1.)

SZEGED

A Százszorszép Gyermekház dísztermében
de. 10 órakor:
Mozgó mesebolt - Sziráczky Katalin zenés műsora;
a gyermekházban de. 8-tól du. fél 5 óráig:
Vackor kuckó tábor 6-8 éves gyermek számára;
ugyanitt freestyle görkons tábor kezdők részére és
kézműves tábor (gyóngyszóvés, szövés, batik- papírbatik, csutkababa készítése) Mencser Anita vezetésével
A Somogyi-könyvtár Petőfi telepi fiókkönyvtárában
de. 10 órakor:
mesedélelőtt címmel mesefelolvasást tart Megyesi Beáta könyvtáros;
a szőregi fiókkönyvtárban
de. 10 órától gyöngyfűzés.
Az Eötvös József Szabadelvű Társaság rendezésében a Fókusz
Könyváruházban (a Centrummal
szemben) Tisza L. krt. 34.,
du. 4 órakor; a Bábszínházban du.
5 órakor:

Gerlóczy Márton: Igazolt hiányzás
című regényéről Jancsó Miklós beszélget a szerzővel.
Közéleti Kávéház
du. 6 órakor a Régi Hungáriában:
Elet a régi hungiban címmel műsoros est és közéleti beszélgetés Szeged szép emlékű „régi
barátjának"
jövőjéről. Vendégek: a Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány és a NOS
Kft. képviselői. Házigazdák:
Marik
István és Pleskonics András újságírók.
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde
út 4 2 . )
de. 10-tól du. 6 óráig, a Szegedi
Vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-tól
várja a természetet kedvelő látogatókat.

SZENTES

iöu. fél 6 óra: Végső áílömás 2.
Színes amenkai thriller.
este 8 óra: A Nap könnyei.
Színes amenkai akcióthriller.

megnyílt Tóbiás Klára szobrász- és
tűzzománcművész Az angyalok énekelnek, a magyarok ünnepelnek című
kiállítása. Megtekinthető június 20áig hétköznapokon 8-tól 20 óráig.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával várja a látogatókat. Nyitva:
hétfőtől péntekig 9-tól 18, szombaton 9-tól 13 óráig.
A Juhász Gyula Művelődési Központban
megnyílt az üvegfestő és tűzzománc
tanfolyam végzős növendékeinek kiállítása, valamint André Kertész fotóművész tárlata. Megtekinthető:
szombaton és vasárnap 14-tól 18,
hétköznap 10-től 18 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ B
galériáján

megnyílt Antal András keramikusművész Hegyek közül... című kiállítása.
Megtekinthető június 27-ig, munkanapokon 10-tól 18 óráig;
A Novotel Szeged Szálloda éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása. Megtekinthető szeptember 30-áig, az étterem teljes nyitvatartási ideje alatt: 6tól 24 óráig.
A Gulácsy-terem (Kárász u. 15.)
állandó kiállítással, de. 10-tól 18
óráig várja az érdeklődőket.
A szegedi új zsinagóga
de. 10-től 12-ig és du. 13-tól 17
óráig várja látogatóit.
CSONGRÁD
A Városi Galériában (Kossuth tér
11.)
megnyílt
Krasznai János éremportrék - kisplasztikák című kiállítása. A tárlat
megtekinthető július 6-áig, hétköznapokon 9-től 12 és 13-tól 17 óráig.
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' a PARTISCUM XI Takarékszövetkezetben
m á r

pannon praktikum

AZ EURÓPA TECHNOLÓGIAI
FELZÁRKÓZTATÁSI HITEL

MáS^in;

az

Minden nyárban van valami jó!

igényelhető

ujsag

10-500 millió forint

köaött

A hitel kamata: EURIBOR + 3,9%
(jelenleg 6,248%*)

Friss h í r e k f o l y a m a t o s a n

A feltételekről érdeklődjön a takarékuőretkezet

" V

Ingyenes online apróhirdetés
Iskolai hirbázis

*

S a e g e d , H o r v á t h M. u . 1 / B e x . a l a t t i
kirendeltségén.
ytel.: 62/426-802, 420-229,

426-074

Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek
Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykereső

•»•Nokia 3 4 1 0

Képeslapküldés

16 900 Ft

Hirlevél hetente kétszer

w w w . d e l m a g y a r . h u

+Sor»y Ericsson
T100

Lekötött
betét 6.5%-os
kamattal

Citibank Hitelkártya
2 5 % kedvezménnyel az első
l
éves díjból, igénylés
p-'
jövedelemigazolás nélkül

6 7 2 2 S z t q e d , Gutenberg u. 6
© ( 6 2 ) 554-771, - 7 7 2 , - 7 7 9
Nyttve t e r t á s : H-P 6-16

A Citibank sohasem pihen

citibank

CWwrf* Rt. - a megyororsrétf DtRiwk csoport ÁL 6 DtkjrcKip tagja.
Citibank hiteikártya ¡QÉwiéssel együttesen a bankfiókban vagy CüiPhonron keresztül természetes szemelv által megtett 3tánaoosautomatikusar megújuló
1500 000 rt feletti összegű betétlekötés esetén a teties betétösszegre érvényes kamatláb 6,50* íEBKM: 6.50%). Ez a neme« mértékű kamat az automatikusan
megwuló lekötés első három hónapos • periódusára érvényes Az első periódust követően a betét»ietótés megújulásakor érvényes Kamat- és ^feltétetekbe»
szereplő kamattal újui meg a soron következő petiödusta A hfte*ártva kfocsatásá'á és lefiéleteWi a bank az egyed: hitet*átat alapján dönt. A Metártya
:WitWw •. - . . --• j r . nem vzUMeev
. . i.
.?,,,,
..
. „ Ie^leIvXlefletew
I ^ J . a IncUun
LÜI'MIWUUI
UHU 4'.IS*,, iA;. „i.
eky»XXII
mán +13 ..J-—
¡fuinI»<g Inti . Aj „ ,fevzl
AUuggrotrt'

'aeAoytato i tetüuffräksn,Ctrum Imrákátynwe/ooev weirietéreW atw* íflánov:)»Ufeilet» i Kenut évDJMérefek. yeretrontOtmar»
roreMau [gym WeHw W év egyw Wetóvvégú IM* mtUmM uoAS AMinov Snrnüevy ree-WM UylMnwz»

A n y á r k ö z e l e d t é v e l s z e r e t n é n k f e l h í v n i a F i g y e l m é t i d ő s z a k i s z o l g á l t a t á s u n k r a . Az i d e n is l e h e t ő s é g e t k í v á n u n k
nyújtani előfizetőinknek a r r a , hogy a nyári s z a b a d s á g i d e j e alau s e kelljen nélkülözniük a Délmagyarországot/Délvilágot.

19 900 Ft

E h h e z Ö n n e k m i n d ö s s z e a n n y i t kell t e n n i e , h o g y kitölt) a m e l l é k e l t a d a t l a p o t , m a j d v i s s z a k ü l d i c í m ü n k r t e a
6 2 / 5 6 7 - 8 8 4 - e s f a x s z á m r a . E l ő f i z e t é s e á t i r á n y í t á s á t a t e r j e s z t e s @ d e l m a g y a r . h u e - m a i l c í m e n is k é r h e t i .

WAP

E n n e k m e g f e l e l ő e n terjesztési osztályunk az adott időszakra a lapot a k é r t c í m r e küldi, m a j d a megjelölt időszak
elteltével ismét a k o r á b b i c í m r e kézbesíti. K é l j ü k az átirányítási a d a t l a p o t l e g k é s ő b b 4 n a p p a l az első ú j c í m r e
k é r t D é l m a g y a r o r s z á g / D é l v i l á g m e g j e l e n é s e e l ő t t j u t a s s a el o s z t á l y u n k r a , h o g y k é r é s é t t e l j e s í t e n i t u d j u k .

Jfe/leemes nyara lást Lívánuné

k

llf/ofíz/etíel
Délmagyarország Kiadó

1

ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA

A z t i r a k b o l 3 6 0 0 Ft

lebeszelhetó!

. • Jelenlegi kézbevílési címe: .

• Előfizető new

E -mail cím

• Telelonvzámn: „
A részletekről és a további ajánlatokról érdeklődjön bemutatótermeinkben (Szegeti, Széchenyi tér 2/A: Szeged, Kárász utca ló.)
vagy hivatalos viszonteladóinknál országszerte! A készülékek csak Pannon GSM SIM-kányával használhatók. Ajánlatunk
2003. jilnius 12-től az akció« készlet erejéig tan. Pannon G S M nonstop információs
vonal: 173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200). Készülékes csomagjainkai
már honlapunkon, a PannonNetShopban is megvásárolhatja, • • » . f a a a a a f a u . k a

táÁÁÁÁá

PANNON G S M
m* a r v o n

Meégleaes dm, almi ax öieinyüívt Lééi:
•Név:
Mely idővzakra kéri a lapot az Meigienes címre?

Cin:.

2003...

hő

napjélól -2003...
aláírás

H

Kérjük, küldj? vissza ezt a lapot a Délmagyarország Kiadó 6701 Szeged, Pí 153. címére, a 62/567-884-es faxszámra vagy az adatokat a ter(észtévé'deimagyar.hu e mail címre

CSÜTÖRTÖK,

• M Ű S O R - H I R D E T É S *

2003. JÚNIUS 19.
28

• A KISOSZ vendéglátótanfolyamot indll június 16án Kereskedő-boltvezető
és ABC tanfolyamra folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Munkaügyi kirendeltségeken támogatás Igényelhető.
30%-os
adókedvezmény! Szeged, Debreceni u. 24/b., 62-485610. Eng. sz 06-0013-02.
(23571486)
• ANCOL 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)
• ANGOL/NÉMET intenzív
nyelvtanfolyamok június 30tól. Pitman angol vizsgafelkészítés vizsgával. Bábel
Nyelvstúdió.
Uj
címünk:
Szeged, Szilágyi 2. 62-437522
Beiratkozás:
14-18
Óráig. (23571429)
• INTENZÍV gépírótanfolyamok. 20-370-2087, Szabopress. (Szeged) (23673293)

Társközvetítés

©

• CRONOS az igényesek
társkeresője. Szeged 62430-814,
06-20-433-9842. (23673146)
29

Tanúsítási szám: 07-0041-02
- Pü. és számviteli ügyintéző
- Mérlegképes könyvelő
- Pénzügyi és számviteli
szakellenőr
uniós ismeretekkel
Mérlegképes könyvelőknek
vizsgakedvezményekkel
- Minőségbizt.
felülvizsg. és t
- Tb-ügyintéző
- Tb-szakelőadó
- Személyügyi gazdálkodó
- Adótanácsadó
Valamennyi képzésre saját
vizsgázgatási jogosultsággal
rendelkezünk, és a tanfolyami díj
30%-a az adóból
visszaigényelhető!
A. sz.: 0036
A szeptember 4-ig
bejelentkezett hallgatóinknak
a jelentkezési díját
x
elengedjük!

Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged. Mérey u. 6/b.
TeL: 62-420-652,481-060

27

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

TELEFONOS

w

30

Utazás

t

N o î

n

s

• CSALÁDI HÁZ (98 nm)
1500 nm parkosított telken
csendes
környezetben
4.800.000-ért eladó, 62289-601,
06-30-94-36287. (Öttömös) (23773652)

szeged@autoclubtravel.hu
Egyéni és társasutazások
Autópálya-matricák
Kompjegy
Számítógépes
útvonaltervezés
• Exkluzív Touring Assistance
/ Utasbiztosítások
•
/
/
•

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SERHÁZTÉREN négyszoba
hallos, rendezett téglaház
13,8 M Ft-ért eladó. 06-30912-66-22, 06-30-230-1070. (23773757)

Terra Reisen - Wold of TUI
Dertour - Meier's - ADAC
SZÁLLÁSHELYEK GYORS,

£

RUGALMAS FOGLALÁSA.

°

Eng. sz.: R-0199-92/2002

§

• KERESÜNK házakat
ügyfeleinknek. 62-485-208.
(23774242)
• P U S Z T A M É R G E S I 85
nm-es, sátortetős ház 700
négyszögöl
telekkel
3.800.000,62-485-208.
(23774243)

3 1 I Üzlethelyiség
• FÖ FASOR 53. alatt üzlethelyiségek, irodák 45-60
'm-ig
200.000
Ft/nf-ért
eladók. 30-9431-392 (Szeged) (23773756)

• KERESÜNK l a k á s o k a t
ügyfeleinknek. 62-485-208
(23774239)
• SÁRKÁNY utcai nyolcszobás, 150 rrf-es, kétszintes lakás garázzsal 25
millió Ft-ért eladó. 06-30/
286-1000,
esti
órákban
(Szeged) (23672156)
-» Répás utcában
200 rrF-es családi ház eladó
-» Budapesti körúton
I. emeleti 2 szobás panellakás eladó
-* Újszegeden, Héja utca
3 szobás társasházi lakás .
kiadó.
i
06-20-9-285-543
PALÁNK INGATLANIRODA
Szeged. Kígyó u. 2.1. 5.

• RÖSZKÉN régi építésű
ház 400 négyszögöl telekkel
1.600.000,62-485-208
(23774240)

A volt r u h a g y á r
területén.
10 m - e s b e l m a g a s s á g ú .
600 nm-es
alapterülettel
r e n d e l k e z ő helyiség (a
korábbi készáru raktár)

• SZEGED, Hajnal utcában,
2 lakóépület egy összközmúves
telken
eladó
13.500.000 Ft-ért. 06-30441-89-48. (23774236)

Panellakás

a Vadaspark
Lakóparkban
(a műjégpályával
szemben)

ÜZLET CÉLJÁRA

Érdeklődni:

|

70-248-50-35.

|

S z e g e d e n , a Kátai

|

utcában 1 0 0 n m - e s

|

• DUGONICS utcai nem
utcafronti, 70 m'-es, társasházi lakás önálló kertrésszel
eladó 18 M Ft-ért. 06-20931-78-57
(Szeged)
(23773405)

62/425-250/124.

• FELSŐ TISZA-PART 1920. alatt 108 m'-es extra
kivitelezésű lakás 200.000
Ft/m2 és 2 db teremgarázs
2.5 millióért eladó. 309431-392 (Szeged) (23773749)

HIRDETtSFILVfTEl
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY Kit.
Tameté ter 1. 62/259-058.

• SZEGED, Dandár utcai
első emeleti,'55 nm-es, kétszobás, egyedi fűtésű lakás
téglaépítésú házban eladó.
Igény esetén bútorozottan.
Ar: 8,5 M. 20-352-1490,
este
6
után
472-712.
(23774066)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

raktáráruházak,
vámszabadterület,
ill. kamionparkoló
céljára megfelel.

ALLES

Bt.

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT,
(Debreceni-Bihari u. sarok.
új társasház)
Nyitva: hétfőtol csütörtökig: §
8-11.15-18
s
Telefon: 486-203
8

Üzletvezető:
dr. Tímár László
6 7 2 2 Szeged. A t t i l a u. 7.
62/479-564,
62/322-208
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig
budapesti
irodánk:
06-30/9432-704.
ÉRTÉKBECSLÉS,
ADÁSVÉTEL. CSERE.
Készpénzes
ingatlanvásárlás!
8

a helyszínen

vagy

a 06-30/903-03-93,

INGATLANKÖZVETÍTŐ

ZSUZSANNA

lehet

Inga-Gép Kft.
Makó, Aradi u. 136.

ÉRTÉKESÍTÉSRE
FELAJÁNLJA
a 43. számú főútvonal mellett

Szeged, Pulz u. 11.
14 nm-16 nm-es
udvari garázsok
eladók.
Á r : I 6 2 7 5 0 0 Ft-tól. \
Érd.: 06-20-317-72-73

M43-as elkerülő

MM INGATLAN
1980. Bt.
Ingatlanközvetítés
SZEGED: Aradi vértanúk tere 3.
Tel.: (62)429-115
|
MAKÓ: Széchenyi fér 7.1./11|
Tel.: (62)219-019, (70)312-4031 °
• SZERZÓDÉSKÉSZÍTÉS
• HITELÜGYINTÉZÉS

HORVÁTORSZÁG

15 5 0 0 Ft + t r a n s z f e r e k
7 é s 10 éjszakás t u r n u s o k b a n
telepített idegenvezetők
APARTMANOK
18 0 0 0 F t / 4 f ő t ő l
24 0 0 0 F t / f ő
22 800 F t / f ő t ő l
20 900 F t / f ő

APARTMAN
Porec

17 9 2 5 F t / f ő t ő l

Pula

20 6 5 0 F t / f ő t ő l

Crikvenica

24 4 7 5 F t / f ő t ő l

Krk

18 5 2 5 F t / f ő t ő l

Pag

19 2 2 5 F t / f ő t ő l

Zadar

22 100 F t / f ő t ő l

Vodice

20 300 F t / f ő t ő l
20 3 0 0 F t / f ő t ő l

Trogir

33 900
Tivatban
33 400
Budván
47 8 0 0
32 7 0 0
Ulcinjban
K e m p i n g , felszerelt lakókocsik

Ft
Ft
Ft
Ft

44 800 F t / 4 fő
Robinson - tengeri n o m á d tábor
34 0 0 0 Ft f é l p .

Makarska

109 9 0 0 F t / f ő t ő l

Dubrovnik

31 7 0 0 F t / f ő t ő l

Kraljevica

39 700 F t / f ő t ő l
4 6 300 F t / f ő t ő l

Dubrovnik

67 0 0 0 F t / f ő t ő l

Érdeklődni a 30-9-658-200as telefonszámon lehet.

Á t r i u m Ingatlaniroda

az ipartelep

(20)381-21-12,(20)955-01-92

kerítésen kívül eső 1300 nm
területű épületét

kisebb átalakítással
műhelycsarnoknak

'

BIZTOSÍTOTT.

Szeged-Tápén 150 nm-es,

ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZAKBAN

Érdeklődni lehet

családi ház eladó.

a helyszínen vagy a

Irányár: 18,9 M Ft.

LAKÁSOK LEKÖTHETŐK.

§

4 szobás, 2 fürdőszobás

06-30-903-03-93,
06-30-297-30-93

részére felvételt hirdet,
a»:®
Elvárasaink: E kategóriás jogosítvány • E kategóriával szerzett nemzetközi gyakorlat,
belföldi árufuvarozói igazolvány, nemzetközi árufuvarozói igazolvány, ADR küldemény
darabos igazolvány, PÁV II. igazolás, legalább 2 éves nemzetközi árufuvarozói gyakorlat.
• ss
Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, korszerű gépjárműpark,
élenjáró kommunikációs rendszer, nagyvállalati háttér.
svx
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarcxamion Rt., 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
Tel.: 06-1/421-6666/2615,06-1/421-6666/2478

KEPVISELOI

O R V O S O K

és

A Siker Oktatásszervező Bt.
a Szegedi Nemzeti Színház
e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l és
a Katedra Alapítványi
Szakközépiskola
|
közreműködésével

G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K

részére, az alábbi t e r ü l e t e k e n :

C s o n g r á d illetve C s o n g r á d - Bács-Kiskun - Pest m e g y é k .

3 ÉVES OKJ-S
SZÍNÉSZKÉPZÉST
INDÍT

J a v a d a l m a z á s : k i e m e l k e d ő fizetés,
hosszú távú karrier, egyéb bosszú távú juttatások.

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

• DOHÁNY-AJÁNDÉK (Mars tér 18.)
• ÉLELMISZER BOLTOCSKA
(Bécsi krt. 37., az Alföldi u. mellett)

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

Á" 1

62/567-849

m u n k a k ö r betöltésére hirdetünk pályázatot

f o l y a m a t o s továbbképzés, szolgálati autó,

• KEK SZUPERMARKET

Információ:
Dani
Melinda

NEMZETKÖZI GEPJARMl VEZETŐK

jó k o m m u n i k á c i ó s k é s z s é g , a l a p s z i n t ű

mcglal,

Dobó A n i k ó .
Tel.: 62-462-651.
0237741» l

A Hungarocamion Volán Tefu cégcsoport nemzetközi árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

E l v á r á s o k : orvosi vagy gyógyszerészi diploma,

mindig

jj

LIMIT Kit.
6721 Szeged, József A. sgt. 2.
Tel.: 551-651, 30-299-39-29.

angolnyelv-tudás.

a DELÁUGYARORSZAGOT

Érdeklődni lehet:
Strabag Építő Rt.,

Az épület raktárnak,

T u n é z i a , E g y i p t o m , olasz, g ö r ö g , s p a n y o l , t ö r ö k , Málta stb.

A d r i a T o u r s S z e g e d , Kárász u . 9. ( Á t r i u m ) Tel.: 540-045, 540-055

T Á V R A

Üvh.: Or. Gémes Mihály
6724 Szeged, Árviz u. 1/B.
www.extra.hu/atirakft ,
Tel./Fax: 62/401-490 ®
Ny.: H.-P. 8-17-ig
\
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.

Központi fűtés, légkondicionáló.
Ethernet, telefonhálózat.

J k Ully küldetése, hogy a betegek egészségügyi szükségleteinek
megfelelő segítségei nyújtson új, innovatív gyógyszerek
felfedezésével, és így hozzásegítse őket egy hosszabb,
jobb minőségű é l e t h e z "

TERÜLETI

parkolóval
H O S S Z Ú

600 m'-es exkluzív
üzlethelyiség, iroda,
raktárból álló telephely,
valamint 30+20 m'-es
különálló üzlethelyiség
kiadó, vagy bérleti joga
eladó.

VlZ. GÁZ. VILLANY

v

személygépkocsi

ATIRA KFT.

Szeged, Kölcsey u. 11., I. em.
06-30-468-5028, 06-70-225-0948,
06-20-320-7610.
Szocpol, kedvezményes hitel
igénybe vehető.
S
József A. sgt. 74. ösz u. 43. *
Csongrádi sgt. 51.
§
Röszkén sorházi lakások.
,

szám alatti
100 nm-es irodaépület

INGATLAN IRODA

alkalmassá tehető.
SZEGED-BELVÁROSI
|
Igényesen felújított
§
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkal
ELADÓ telephelynek,
irodának kiválóan alkalmas.

Szeged,
F o n ó g y á r i ÚC 1 6 .

Széchenyi téren

Last m i n u t e u t a k :
T U I , TERRA, G U L E T KÉPVISELET

Érdeklődni:
REAL HUNGARY Kft.
6724 Szeged, Pacsirta u. I.
Tel.: 62-555-821, 555-734.
70-312-1914.

Érd.: 62/541-220, 30/445-2480

HOTEL
Sibenik

Fizetés:
20% ügyvédi letétbe,
80% beköltözéskor.

S z e g e d , P á r i z s i krt. 4.
sz. alatt 72 m ! területű
üzlet-iroda, raktár
6 m i l l . + á f a eladó.

18 5 2 5 F t / f ő t ő l

Omis

Ár: 23 M Ft-tól

gyorsforgalmi úttól 200m-re)

m
M O N T E N E G R O
Fekvőhelyes vonat, a u t ó v o n a t

|
'

(hamarosan megépülő

Igényes, új társasházban

kerttel

K I A D Ó .

06-30/297-30-93.

Ingatta? Rí.

sorházi

saját

leköthetők.

Ősz u. 43. sz.. Tavasz u. 5.
sz., Csongrádi sgt. 51. sz.
alatt épülő társasházakban
LAKÁSOK, GARÁZSOK,
PARKOLÓK E L A D Ó K .
Érdeklődni telefonon történő „
időpont-egyeztetés alapján £
30-9537-287. Első Ház Kft. I
Szeged, Arany J. u. 7.1/116.

Az ipartelep raktározás,

Érdeklődni

120 nm-es
lakások

135 E - 2 0 5 E Ft/nm áron
Fizetés: 20% ügyvédi
letétbe, a teljes vételár
beköltözéskor
Teljes körű támogatás
ügyintézés.
Felvilágosítás:
Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta u. 1.
Tel.: 555-821,06-30904-70-45,70-312-1914.
www.realhungarv.hu

Az ipartelep városhoz
közel, a 43. számú
főútvonal mellett
a nagylaki határátkelőtől
20 km-re található.

6720 Szeged, Takaréktár u. 1. (20)974-8686

DR. SÁNDOR

LAKÁSOK

Műhelycsarnokok,
csarnokrészek,
irodák
és szabad területek
BÉRELHETŐK.

átadású

kulcsrakész,

LEKÖTHETŐK.

6900 Makó, Aradi u. 136.

Ü G Y V É D I - É S HITELÜGYINTÉZÉS!

1 4 éve m ű k ö d ő

I

Téglaépítésű lakás

Az Inga-Gép Kft.
MAKÓI
IPARTELEPÉN

TELJES KÖRŰ

Debreceni u. 18/B. fszt. 1.

• RETEK u t c á b a n , III.
emeleti, 64 nm-es, erkélyes
lakás eladó 6 700.000-ért.
06-70-20-85-076. 06-7031-66-858,
Szeged.
(23773914)

K I A D Ó , V A G Y ELADÓ.

Ügyfeleink részére keresünk
panel- vagy téglalakásokat, telkeket!

2004. májusi

TÁRSASHÁZI

isza l n v e s t .„,.,„.„„
IMZOOTI TANÁCSADÓ KFT (0/)4 5(J-(JÜ0

R A K T Á R VAGY
NAGYKERESKEDELMI

AJÁNLATAINK:
ü| társasházi lakások
és garázsok:
• József Attila sgt. 72.
• Sóhordó utca 9/a. sz.
• Róna u. 14/b. sz.
• Petőfi S. sgt. 53. sz.
• Dankó Pista u. 3. sz.
Telek:
• Szeged, szőregi 740 nm-es
telek fele építési engedéllyel
Használt szegedi ingatlanok:
• Budapesti krt. 35 nm-es,
• Tápai u. 90 nm, 2003-ban
átadott
• Erős János u.-i 70 nm-es,
teljesen felújított
• Bérkert sori családi ház
?
• Boros J. utca 80 nm-es
g
Üzlethelyiségek:
• József Attila sgt.
• Fekete sas utcai 50 nm-es,
•Sóhordó utcai 19-101 nm-lg
• Dankó Pista u. 3.
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Szeged
új lakónegyedében,

lakópark
jellegűen kialakított
környezetben,

Szeged, Ady tér 5. Tel.: 450-654 • Táborosi Anikó, dr. Vass István

Magánház

62/567-6 3

Tivatban
Budván
Be cicin
Ulcinjban
HOTELEK
Rotorban

Szegeden,
a Franciahögy
városrészen,

KULCSRAKÉSZ

Érd.:

Tanya
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új üzlethelyiség kiadó.

• KISTELEKI szőlőknél
téglaház 810 négyszögöl
telükkel 2.600.000,- 62485-208 (23774237)

B Ö R Z E

INGATLANFORGALMAZAS, HITELÜGYINTÉZÉS,
ALBÉRLETKÖZVETÍTÉS

• CSERESZNYE ns meggy
felesből szedhető Szőreg,
Iskola Út 5. (23774188)
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Kéljük az érdeklődőkét, hogy önéletrajzukat és jelentkezésüket zooy június íg
juttassák el a következő címre:
Molnár Kék» HK OcpBrüRertl. l itty Htirlgan« Kft, H>?5 Hndapcst,
Madách 1. utca 13-1+. TeL 328 SÍ 91. tax: 26815 00. e mail: ht btansuyíttByxma
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SZÁNTÓFÖLDI
ÉS AXIÁL
PERMETEZŐK,
MEZŐGAZDASÁGI
MUNKAGÉPEK

Jelentkezési feltétel: érettségi
Jelentkezés: írásban vagy személyesen
2003. augusztus 18-ig
Cím: Siker Bt. Szeged, Vörösmarty u. 3.
Tel./lax: 62/543-043
Levelezési cfm: 6701 Szeged, PL: 220.
E-mail: siker@slker.hu
Tanúsftványszám: 06-0031-02
Akkreditációs szám: 0125
A képzés 18-22 éves korig államilag támogatott, 23 évtől költségtérítéses.
A jelentkezők 4 verssel, 4 prózával és
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Lottószámok

Kimerítő horgászat
küsz. gondoltam, s nálánál kisebb hal már
eszembe se jutott.
De nem addig volt az, kettőt fittyent a jelző, aztán úgy föhapadt a botra, mint egy heringes matrica. Nekem se kellett több, nem bevágtam, csak
úgymond egy kegyeleti mozdulattal beemeltem a
halnak. Éreztem a súlyát azonnal, négy vagy öt
kiló, feltéve, ha nem egy kishalnak akadt keresztbe. De nem, márt húzott is oldalra. Ponty. Nagy
ponty méghozzá. Ekkor ért mellém a férfi, s fél
szemmel láttam, kivált izgatott lett.
Megmerítsem,
kérdezte.
Merítse, válaszoltam, mikor már partközeibe
tereltem a halat.
De már ahogy a merítőszákhoz lépett, rosszat
sejtettem. A hal kiért a parthoz, a férfi meg mintha magasat ugrana, nekifutásból rácsapott a halra
a merftőhálóval, mintha éppen lepkét akarna fogni.
Mit csinál, ember, üvöltöttem.
Megmerítem,
válaszolta. De hogyan, üvöltöttem még hangosabban, mikor másodszorra is rácsapott a jó hétkilós halra.
A második csapással kiütötte a szájából a horgot, azonnal eltűnt.
Csak néztünk
egymásra.
Sajnálom, mondta.
De ember, kérdeztem még mindig emelt hangon, merített már egyáltalán halat ebben a nyavalyás életben ?
Nem, még soha, válaszolta, de nagyon érdekes
volt. Majd panyókára vetett zakóval elballagott ellenkező irányba, mint amerre a halam távozott.

Többen ballagtak,
mint lubickoltak

K i s s é változékony idő

űTQSLorro
7 , 3 7 , 4 0 , 4 6 . 5 1 .JOKerszam: 722294
HATOSLOTTÓ
4. i 3 . 1 7 . 2 4 , 3 2 . 3 5 -?ótszám: 12

PODMANICZKY SZILÁRD
A hajnali kapáshullám elcsitult, nyolc óra felé
járhatott az idó, amikor úgy döntöttem, mára talán ennyi is elég lesz. Bekaptam egy szem cukrot azzal a kétes tisztaságú kezemmel; nem baj.
föl lesz készülve
az immunitásom
minden
rosszra, és ahogy így elkalandoztam,
arra gondoltam mindjárt, hogy nem lehetséges-e
az,
hogy az immunrendszer
néhány jó dologtól is
megszabadít ?
Ostobaság, gondoltam, és összecsuktam a zsebbicskámat, amivel a hajnali kutyatámadások
ellen védekezek. Mert maga az ember már nem
hoz félelembe, ellenben az, hogy fogalma sincs
saját kutyájának paramétereiről, és úgy sétáltatja
a hátam megett. hogy attól kiráz a hideg, az már
nem tartozik a horgászat érdemi Ás élvezetes részéhez. De semmi haj, ha itt a bicska, elég megvillantani, nem a kutya, de a gazda tudja, mi a
dolga.
De nem is ezt akartam mondani, hanem ezt az
esetemet, ezzel a reggeli sétálóval.
Mindig mindent valamihez kötök, ebet a karóhoz, ugye, Így aztán sokkal jobban meg tudom
jegyezni. Amikor megláttam a hátra tett kézzel
sétáló ipsét, na, azt mondtam, ha ez elér idáig,
összepakolok, hazamegyek, iszok egy sört, lefekszek, mint egy maharadzsa, délben meg jó lesz a
tegnap grillezett szűz vegyes savanyúval.
Áldom az ilyen napokat, mintha maga a teremtő, aki ugyan nem túl bőbeszédű, de mintha 6 teremtené az élethez a nyugalmat.
lőtt a sétáló egyre közelebb, mikor mintha mozogni látszanék a jelzőm a damilon.
Goromba

HETFO, 2003. JUNIUS 16.

A NAP VICCE
Egy nő panaszkodik a pszichológusának.
- Tudja doktor úr, van egy dolog, amitől nagyon rettegek.
- Igen és mi lenne az?
- Az, hogy fiatalon fogok meghalni.
- Na de asszonyom, magának
ettől már nem kell félnie.

Uttfeite

ISTEN ELTESSE!
H I

JUSZTIN
Júniusban egymást követik a
máskor évszázados mozdulatlanságban lévő névnapok változásai.
Ilyen új név a Jusztin is, mert
csak 1967-ben szorította ki e nap
éléről a Ferencet. Alapszava a latin jusztinianusz volt, melynek
jelentése a „justus": „igazgságos"
szóval magyarázható.

Ma lesznek ugyan átmenetéig erősen felhős tdős/atok. de több-kevesebb napsütés
S/HIte mindenütt lesz. Zápor, zivatar csak elvélve fordulhat elő

M a c s k a

A sör éltet, szépít és még az intelligenciát is fokozza - ezt a folyékony kenyér hívei mindig is így
gondolták, de most tudományos
kutatásokkal is megerősítették.
Mint Bécsben egy tudományos
tanácskozáson elhangzott,
a
mértékletes sörivás kifejezetten
jót tesz az egészségnek: csökkenti az agyvérzés és a szívinfarktus
kockázatát, a csontritkulás és a
vesekövek ellen hat, és még antibakteriális hatással is bír.
Mint Dr. Manfréd Walzl, a
grazi tartományi idegklinika
professzora egy, a héten rendezett tanácskozáson elmondta,
Csendélet a Laposon. Az afrikai forróság ellenére a vártnál keve- eddig mintegy 3000 tudomásebben pihentek a hét végén vízközeiben. Mind a fürdőkben, nyos tanulmány készült a sörmind a szabad strandokon bőven akadt hely, hogy a kilátogatok le- ről, s az egyik például azt mutattehessék gyékényüket, törülközőjüket. Valószínűleg azért stran- ta ki, hogy az egészséges életdoltak kevesebben, mert sok helyen, köztük Szegeden is szomba- mód négy oszlopa - a kiegyenton tartották az általános iskolai ballagásokat. Ezért a család, a súlyozott táplálkozás, a rendrokonság inkább az iskolát, majd utána egy kellemes éttermi kert- szeres testgyakorlás, a testsúlyhelyiséget választott a lubickolás helyett. Ennek ellenére azért ra való ügyelés és az aszpirin
egyik fürdőhely tulajdonosának sem kellett érdeklődés hiányában szedése - közül az utóbbi sörrel
becsuknia a strandkaput.
Fotó: Gyenes Kálmán helyettesíthető.
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ZÁGRÁB (MTI)
Tízévi fogságából szabadítottak
ki horvát állatvédők egy macskát, amelyet valóságos kínzókamrában tartottak egy lakóház
padlásán.
Az Adria-parti Lovranban a
macska tulajdonosnője nyakánál
fogva kikötötte a szerencsétlen
állatot, amely így még mozogni
sem tudott a padláson. A szomszédok értesítették a rendőrséget, mivel éveken át hallották a
keserves macskasírást, de állatot
n e m láttak. Ezek után állatvédőknek megengedték, hogy átkutassák a lakóházat, és rátaláltak
a beteg, csaknem teljesen megkopaszodott macskára. A tulajdonosnőre állatkínzás címén
akár 20 ezer kuna (csaknem
3000 euró) összegű pénzbüntetést is kiszabhat a bíróság.

További kilátások
Pál tokos melegedés várható ugyan, de a i elmúlt hetet fedem/ő rendkívüli hőség
egyelőre nem tér vissza. Sok napsütésre számíthatunk, erősebben felhős időszakok
főleg délutánonként lehetnek A hét közepén ekébe előtör dúlhat zápor, zivatar is.

O

De az árpáié okosít is: egy vizsgálat szerint sörfogyasztás után a
férfiaknai 3,3, a nőknél 2,5 százalékponttal nő az intelligencia.
Emellett a ser még szépít is,
amennyiben a benne lévő foszforsav jelentős mértékben hozzájárul a bőr szépségéhez.
Az osztrák serfőzdék tartotta
rendezvényen azt is elmondták,
hogy - szerintük - nem igaz a
sörpocakról szóló legenda, sőt: a
bor kedvelőinél és az antialkoholistáknál a testtömegindex lényegesen magasabb, mint a sörivóknál. Walzl professzor szerint
a vérnyomást szabályozó rendszer genetikai eredetű hibája
okozza a deréktáji „mentőövek"
mintegy kétszázszoros gyakoriságát.
A professzor szerint azonban
eme értékes ismeretekről nem
esik elég szó, miközben például a
bor jó hatásáról már számos tanulmány készült. Walzl komoly
és tisztességes vizsgálatokat követelt a sör arculatának további
javítása érdekében.
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Változó
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Vízállás:

A Tisza Szegednél 125 cm (hőfoka 27,1 C l, Csongrádnál -93 cm,
Mindszentnél 19 cm. A Maros Makónál -56 cm.
A Nap kel: 4.45, nyugszik: 20.44. A Hold kel: 21.24, nyugszik: 8.52.

TOSHIBA klíma

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi
részletfizetéssel
A T O S H I B A Magyarországi kepviselete:

értékesítése

F Ö S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.
Szeged. Római krt. 23 Tel 62/421-533

Nő is lehet „apa / /
WELLINGTON (MTI)

Nagy felháborodást keltett az
új-zélandi parlamentben a gyermeknevelési
törvénytervezet
szövegének egyik kitétele, mivel
azonos nemű párok házassága és
gyerekvállalása esetén a pár
egyik tagját „apa" néven jegyezné a jogszabály.
Az új-zélandi munkáspárti kormány által a parlament elé terjesztett javaslat az indoklás szerint azért használná nőkre is vonatkoztatva ezt a formulát, mert
ezzel elismeréssel és támogatással látna el „minden típusú családi közösséget, amely gyermeket
nevel". A törvénytervezet értelmében két nő házassága esetén
mindketten törvényes szülei lehetnek természetes úton fogant
gyermeküknek. Bili English kon-

zervatív képviselő, a Nemzeti
Párt vezetője azonban úgy vélekedett, hogy törvényjavaslat „női
apákat" kreál, és ezzel komolytalanná teszi a legfontosabb emberi
kapcsolatot, a szülőkhöz fűződő
viszonyt. Peter Dunne, az Egyesült Jövő Párt vezetője szerint a javaslatnak vannak szépséghibái,
különösen az apaság fogalmának
pontos meghatározásával marad
adós. Pártja egyébként még nem
nyilatkozott arról, hogy igennel
vagy nemmel szavaz a gyermeknevelési törvényről. Lianne Dalziel, az igazságügy-minisztérium
képviselője azt gondolja, hogy a
régi családjogi törvény elavult, a
jelenlegi új-zélandi társadalom
sokszínűsége új, a különböző rétegek. kisebbségi csoportok igényeire is érzékeny törvényi szabályozást tesz szükségessé.
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INGATLANBEFEKTETÉSI ÉS HASZNOSÍTÓ
SZÓVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA
^ ^ A J Á N L A T U N K TAGJAINK RÉSZÉRE:

Reitvényiink vízszintes 1„ 17 és függőleges 35. szamu soraiDan
Feleki László egyik aforizmája olvasható..
VÍZSZINTES: 1. A megfeités első sora. 12. Javak biztonsagba
helyezése 13 Faljak. 14. Igekötő. 15. Ü.G.A. 16. Pénzhez jut. 17.
A megfeités második sora. 19. Belül tud! 20. Becsületsüllyesztő
tatóhely. 22. Tüzér igéje. 23. Hosszmerték röviden. 24. Földre
kerülő 26 Latin és. 28. Ismert {ármumarka. 50. Százszazaiekos.
32. Börtönsziget. 34. Némán súg! 35. Associated Press. 36. Társalkodónő. 38. Olyanna. 40. Buddhista iranvzat. 42. Banki forgatmány. 44 Csík. 45. Okmány 47 Rakéta Regenyuisag röviden
49. kicsinyítő keozo. 50. Hordozható orgona. 52. Csavar.
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50 000 Ft minimum befektetéstől a hozam,
1 hónapos futamidő esetén; 14%, 2 honapos futamidé esetén; 1 5 %

Futamidő
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F Ü G G Ő L E G E S : 1. Idegen sugarut. 2. Víz es szemcses anyag
•evereke. 3 Céltalanul iarkal. 4 Hozam 5. Panasz szava. 6.
riattajta. 7. Páros testrésze. 3. Idegen tenger 9. Hangtalan Dűn!
IC. Zenemüvek. 11. Oivatiamult. 17 Reoulógeo oetuieie. 18.
Gyilkol. 21. Minden, mi szem-szá|nak ingere. 25. ..Esik eso
csendesen
az ereszen" 27. Többek megszólítása. 29. Alko"olfüggo 31. Sütés hagyomanyos kellene. 33. Építőanyag. 35. A
megfeités második sora. 37. Vágd a rendet! 39. kettős betű. 41.
Mérrtjelzo szo. 43. Érzékszerve 46. Gőlesgatló eszköz. 48. Szélharfa. 51. Szolmizaciós hang. 53. 'fiú régen. 54. Másodperc beOl
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Részletes információ ügyfélszolgálati
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SZOMBATI rertvenyunk nelyes megteitese Az okos nem okoskodik nanem gondolkodik.
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Szántás

A sör szépít és okosít
BECS (MTI)

Szagod

0 * 5 *
M I S K O L C
S t t P l t O K
S T Z K O B D
S Z i K M M H Ü V A *
S Z O M B A Y M M . Y S

1074,

Rákóczi út 5 4
;H-P:
D ó s a n á d o r tér......
9023, Mester u. 1
;H-P:
3 5 3 0 , 1M i n d s z e n t t é r 1
;H-P:
9 4 0 0 , S z í n h á z u . 1 . ...........;H-P:
6720, Arany János u. 7
;H-P:
8 0 0 0 ., K a r o i y J á n o s u . 1 . . . . : H - P :
7 0 0 . R á k ó c z i F e r e n c u . 1.:H-P:

f - MA Ii :

9-18,
9-17,
9-17,
9-17,
9-17,
9-17,
9-17,
9-17,

S Z : 9 - 1 4 2 5 1) 413 6720
S Z : 9 - 1 4 2 5 52 5 3 7 1 5 2
S Z : 9 - 1 4 2 5 96 618 509
S Z : 9 - 1 4 2 5 46 » » 6 3 2
S Z : 9 - 1 4 2 5 0 9 524 540
S Z : 9 - 1 4 2 5 • 6 2 555 850
SZ:2 5 {22 507 46
S Z : 9 - 1 2 2 5 94 500 348

infa^ttunanrnfithu

