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DELMAGYARORSZAG
TÉMÁINKBÓL
KISSZÍNHÁZIHÁZTŰZNÉZŐ
A Szegedi Kortárs Balett az újjáépített kisszínházban kap majd
helyet, így megoldódik az együttes helyzet. Az épület rekonstrukciója 2005 tavaszára fejeződik be. Az önkormányzat, a
színház és az együttes vezetői
tegnap bejárták a felújítás alatt
álló leendő kortársos otthont.
4. oldal

Leváltották a világhírű szegedi húsipari cég vezérigazgatóját

Bihari 34 év után megy a Picktől
A Pick Szeged Rt.-nél tegnap igazgatósági ülést tartottak, amelyen leváltották Bihari Vilmos vezérigazgatót, a
cég és Szeged gazdaságának meghatározó személyiségét. A vezéráldozat öszszefüggésben lehet a társaság közelgő
eladásával.

VÁSÁRVÁROS, SZEGEDI
FŐSZEREPLŐKKEL
Július 2-a és 6-a között rendezik
meg a Szeged expót. A régió legkorszerűbb vásárközpontját tavaly építették fel a Kereskedő
közben. Az expón a város meghatározó intézményei, szolgáltatói, valamint a helyi építőipari
vállalatok is részt vesznek.
5. oldal
MEGÉGETT AZ ÁRPA
Csongrád megyében megkezdődött az árpa aratása. Mivel májusban mindössze 24 milliméternyi csapadék hullott, júniusban pedig csak alig pár milliméternyi, nem lehetett tovább várni
a betakarítással.
5. oldal
ELHUNYT KNÉZY JENŐ
59 éves korában meghalt Knézy
Jenő sportriporter, a Magyar Televízió munkatársa. Knézy Jenő
hónapok óta harcolt a szervezetét megtámadó, gyógyíthatatlan
rákkal. A népszerű riporter betegségét nemrég megrázó őszinteséggel tárta a nyilvánosság
elé.
15. oldal

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)
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Bihari Vilmos távozik.

Fotó: Karnok Csaba

Pályázati pénzzel folytatódhat a

Információink szerint tegnap leváltották
a Pick Szeged Rt. vezérigazgatóját, Bihari
Vilmost. A világhírű szegedi húsipari vállalat vezetője 34 év után távozik a cégtől,
ahol 13 évig töltötte be a vezérigazgatói
posztot. Úgy tudjuk, utóda Kovács László,
a kaposvári húsipari társaság, a Kométa
Rt. volt első számú vezetője lehet.
Az Arago Rt.-nek, a Pick Szeged Rt. tulajdonosának kommunikációs cége, a Capital Communications nem erősítette
meg információinkat, de nem is cáfolta.
A vezérigazgatóról, a Pick Rt. és Szeged

tömbTehabilitáció

Belvárosi felújítások
A Belügyminisztérium pályázati lehetőségeit kihasználva a
szegedi Belváros újabb tömbjének fölújítását tervezik.
A szegedi Somogyi és Kelemen
utcában huszonöt bérlakás felújítására nyújtott be pályázatott
a város a Belügyminisztériumhoz. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester tájékoztatása
szerint a tervekben „Belváros II.
ütem" névvel jelölt, Kelemen utca, Somogyi utca, Kárász utca és

Kölcsey utca határolta tömb
helyreállításának
befejezését
tűzték ki célul.
A 400 millió forintos beruházás
költségeinek kétharmadát a város
állná, a fönnmaradó részt pedig a
Belügyminisztérium pályázatán
szerezhetné meg az önkormányzat. A lakásokat a Kelemen utca
2. és 4., valamint a Somogyi utca
17. számú épületekben alakítanák ki. A munka mintegy másfél
évet venne igénybe.
NY. P.

gazdaságának meghatározó személyiségéről Szegeden köztudott volt, hogy nem
értett egyet a 2000-től fokozatosan egyre
nagyobb tulajdonosi hányadot szerző,
majd a társaság részvényeit szinte teljes
egészében megvásárló Arago Rt. cégfilozófiájával. Informátoraink összefüggést
vélnek felfedezni aközött, hogy újra felröppentek a hírek a Pick Szeged Rt. tervezett eladásával kapcsolatban is. Magukat megnevezni nem kívánó, az Arago
Rt.-hez közelálló források szerint ugyanis szinte biztosra vehető, hogy rövidesen
külföldi befektetőnek értékesítik a húsipari mamutcéget.
Két hónappal ezelőtt, április 7-én a Pick
Szeged Rt. évi rendes közgyűlését követően a társaság sajtóközleményében szó szerint ezt olvashattuk: „a Magyarország európai uniós csatlakozását követő időszakban a társaság piaci részesedésének meg-

őrzése és növelése érdekében az európai
disztribúciós és marketingtevékenység
erőteljes fejlesztése válik meghatározóvá.
Ezért a Deloitte & Touche 18 hónapos átvilágítási munkájának fő javaslata alapján
megkezdődött a Pick Szeged Rt. stratégiai
partnerkeresési programja." Ezt követően
a Figyelő című gazdasági hetilap már meg
is nevezte a leendő vásárlót, a Danish
Crown-t.
Hosszú hallgatás után a napokban újra
felröppent a hír a „szegedikum" eladásáról. S hogy mennyire napirenden szerepel
a húsipari cég értékesítése, arról Kővári
Árpád, a szegedi kézilabdacsapat elnöke
tegnap „szólta el magát" lapunk hasábjain
a sporttámogatás bizonytalansága ürügyén. (A Pick Szeged Rt. a szegedi kézilabdacsapat névadó főszponzora - a szerk.]
Folytatás a 3. oldalon

A jogszabály semmire nem kötelezi az önkormányzatokat

Július elsejétől már él
az új kórház törvény

Légből kapott hírek
a szegedi repülőtérről
A pilóta kérésére eltitkoltak egy
légi balesetet Szegeden - állítja
az X-Press hírügynökség. A szegedi repülőtér vezetője és a gép
www.delmagyar.hu
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p i l ó t á j a is c á f o l j a , h o g y b a l e s e t

történt.
Az X-Press hírügynökség tegnapi
jelentésében arról számol be,
hogy június 9-én a szegedi repülőtéren pilótahiba következtében
a földnek csapódott egy gép. A
hír szerint a pilóta gázt adott,
hogy a sérült oldalon a landolás
következtében meggyöngült futóművet tehermentesítse és csak
az irányítótorony figyelmezetésére állította le a gépet, kevéssel
azelőtt, hogy a futópálya végi
árokba esett volna. Ráadásul - a
hírügynökség szerint - a pilóta
kérésére nem is jelentették a hatóságoknak az eseményt.
- Teljes képtelenség az állítás!
- reagált a hírre Podolcsák András. A szegedi repülőtér vezetője
elmondta: valóban történt egy

„repülési műszaki esemény", de
az nem baleset volt, ráadásul
nem akkor és nem olyan körülmények között, mint ahogyan az
a nyilvánosságra került. - A történteket természetesen azonnal
jelentettük a Polgári Légiközlekedési Biztonsági Szolgálatnak
(Polébisz), amely meg is vizsgálta
a körülményeket - mondta Podolcsák.
A hírügynökség állításával
szemben egyébként nem június
9-én, hanem 7-én történt az eset.
A reptér vezetője szerint csupán
annyi történt, hogy a pilóta kétméteres magasságból a szokásosnál erőteljesebben csapódott a
földhöz
gépével.
Futóműve
ugyan valóban megsérült, de
nem tört ki, ráadásul a gép a pálya elején landolt, igen távol attól
az ároktól, amelybe a hírügynökség szerint majdnem beleesett.
Személyi sérülés nem történt.
Folytatás a 4. oldalon

Légzésvizsgálat. A privatizáció hírére sok egészséges embernek is elakadt a lélegzete. Fotó: Gyenes Kálmán
Július elsejétől lép hatályba a kórháztörvény,
amely lehetővé teszi, hogy az egészségügyi intézmények működésének üzemeltetését át lehessen adni gazdasági társaságoknak. A Csongrád
megyében „érintett" intézmények fenntartóit, a
megyei és városi önkormányzat illetékeseit kérdeztük esetleges elképzeléseikről.
A június 16-án, hétfőn megszavazott, kórháztörvény néven ismertté vált jogszabályról, s az ezzel
kapcsolatos szegedi elképzelésekről Botka László
polgármestertől a keddi parlamenti ülés szünetében telefonon érdeklődtünk.
- Az új törvény legfontosabb elemének tartom kezdte a polgármester -, hogy nem kötelező érvé-

nyű: az egészségügyi intézményeket fenntartó önkormányzatokra bízza, milyen struktúrában kívánják üzemeltetni intézményeiket. A másik lényeges
eleme, hogy kemény garanciákat ír elő a külső befektetőknek, amelyekkel kizárja a mazsolázás lehetőségét, jelesül azt, hogy a jól jövedelmező ellátási területeket válogassák ki. Az új törvényi garanciák nem teszik lehetővé, hogy 3 millió forintos alaptőkével létrehozott kft. privatizálhassa az egész szegedi egészségügyet, amire történt korábban kísérlet. Az új törvénnyel a szegedi önkormányzatnak is lehetősége
nyílik arra, hogy kórházait kht.-ként működtesse, de
erről még nem született döntés.
Folytatás a 3. oldalon
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Medgyessy és Orbán:
indok, cél, történés
BUDAPEST (MTI)

Az Országgyűlés külügyi bizottsága keddi ülésén úgy határozott,
hogy lehetőleg még hétfőig meg
kívánja hallgatni Medgyessy Péter miniszterelnököt és Orbán
Viktor volt kormányfőt. Orbán
Viktor meghallgatását a bizottság szocialista tagjai kezdeményezték. A volt miniszterelnöktől tájékoztatást kérnek a Kereszténydemokrata Internacio-

nálé (CDI) június 4-ei lisszaboni
ülésén elfogadott, Magyarországot az alapvető emberi jogok
megsértése miatt elmarasztaló
határozat beterjesztésének indokairól és céljáról. Orbán vállalja
a meghallgatást. Németh Zsolt, a
bizottság fideszes elnöke frakciója nevében Medgyessy Péter
meghallgatását kezdeményezte a
paksi Greenpeace-demonstráción történtek miatt. Medgyessy
nem vállalja a meghallgatást.

A PSZAF elnöke és a Pannonplast tulajdonosai

Rendőrök védelmezik
Szász Károly családját
Nyilvánosságra került annak a
két ccgnck a neve, amelyeket a
PSZÁF jelentős összegre büntetett, s amelyek kapcsolatba
hozhatók az elnök elleni támadással.
BUDAPEST (MTI)

Rendőri védelmet kapott a hétfőn megvert Szász Károly családja. "„Megfelelő módon gondoskodott a rendőrség a Pénzügyi Szervezetek
Állami
Felügyelete
(PSZÁF) elnökének körházi biztonságáról, és a családtagjai védelméről" - közölte lakab Géza
dandártábornok. Hozzátette: a
rendőrség keresi azt a három ismeretlen férfit, akik bántalmazták Szász Károlyt hétfőn kora
reggel a II. kerületi Dénes utcában. Szász Károly tegnap elhagyta a kórházat, ahol a brutális
bántalmazás után kezelték.

Kedden reggel megjelent a Magyar Tőkepiacban, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságban történt befolyásszerzés
szabályainak megsértése miatt a
Britton kft.-t 6 millió forintra, a
Pcvdi kft.-t 5 millió forintra büntette a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. A határozat
szerint a két nevezett cég tagsági
jogait nem gyakorolhatja a Pannonplasttal szemben, és két napon belül be kell jelenteniük valós tulajdonrészüket. Szász hétfőn azt mondta, hogy a mai nap
folyamán készülő felügyeleti határozattal függ össze a személye
elleni fizikai támadás. A Britton
kft. tagadja, hogy bármi köze
lenne a Dénes utcai eseményekhez, emellett jobbulást kívántak
Szász Károlynak. Medgyessy Péter kormányfő bejelentette: vizsgálatot kezdeményezett a Szász
Károlyt ért támadás ügyében.

RÖVIDEN
RÁKÓCZI EMLEKE
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Rákócziszabadságharc kezdetének 300.
évfordulója alkalmából kedden
Budapesten, a fejedelem Kossuth
téri lovas szobránál. Az eseményen - amelynek fő szervezője a
Nemzeti Kegyeleti Bizottság volt
- koszorúval tisztelgett II. Rákóczi Ferenc emléke előtt Mádl Ferenc köztársasági elnök, Medgyessy Péter miniszterelnök és
Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke.
A PAKSI HELYZET
Az erősen szennyezett kazettákat tisztítás helyett új fűtőanyagra cserélik a Paksi Atomerőmű
l-es blokkjának hamarosan elkezdődő nagy karbantartása során. A négyévenként sorra kerülő

művelet június 28-án kezdődik
az l-es blokkon és két hónapot
vesz igénybe. A nagy karbantartások alkalmával teljesen kiürítik a reaktort és a negyedik éve
használatban lévő kazettákat
újakra cserélik.
CSEHÁK FELAJÁNLÁSA
Csehák Judit egészségügyi miniszter a Köztársasági Elnöki Hivatalon keresztül felajánlotta
Mádl Ferencnek, hogy - ha
igényt tart rá - minden kérdésére
választ ad a hétfőn elfogadott
kórháztörvénnyel kapcsolatban.
A szakminiszter elmondta: a
szociális törvény decemberi szavazását követő előzetes normakontroll kapcsán azt érzékelte,
hogy a köztársasági elnök és
munkatársai „talán nem rendelkeztek minden információval".
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Erőltetett menetben dolgoznak az országgyűlési képviselők

Törvénymódosító nagyüzem
Több fontos törvényt, így a hitelintézeti, a
tőkepiaci és a felsőoktatási jogszabályt módosította az országgyűlés; számos előterjesztés esetében a benyújtott módosító indítványokról szavaztak a képviselők. A Ház
megemlékezett az utolsó idegen megszálló
katona Magyarországról való távozásának
napjáról is.
BUDAPEST (MTI)

gyarországon a külföldi ügyfelek is ugyanolyan elbánásban részesülnek majd a végelszámolás és a felszámolás során, mint a hazai ügyfelek. A tőkepiaci törvény változtatása
a magyarországi befektetési szolgáltatók számára lehetővé teszi, hogy az unió belső piacán határon átnyúló szolgáltatásokkal is jelen legyenek. Ugyanez vonatkozik a magyarországi székhelyű hitelintézeteke is.

Záróvizsga, korlátozás nélkül

Több fontos törvényt, így a hitelintézeti, a tőkepiaci és a felsőoktatási jogszabályt módosította kedden az országgyűlés. Számos előterjesztés esetében a benyújtott módosító indítványokról szavaztak a képviselők, valamint a
Ház megemlékezett az utolsó idegen megszálló katona Magyarországról való távozásának napjáról is.

Hitelintézet és tőkepiac
A hitelintézeti, valamint a tőkepiaci törvényt az uniós jogharmonizáció és az ügyfelek védelmének erősítése érdekében változtatta meg a törvényhozás. Az egyik legnagyobb horderejű módosítást az összevont alapú felügyelet újraszabályozása jelenti. Fontos, hogy a törvényi változtatás révén Ma-

Tizenhárom
éves rablók

A felsőoktatási törvény módosítása révén
Károly Róbert Főiskola elnevezéssel szeptember l-jétől önálló intézményként folytatja az oktatást a gyöngyösi mezőgazdasági és
gazdálkodási főiskola, amely eddig a gödöllői
központú Szent István Egyetem (SZIE) karaként működött. A törvénymódosítás értelmében kiterjesztik az államilag finanszírozott képzéseket meghatározott másoddiplomákra. Emellett 40 év felett nem lesz szükség a diplomához nyelvvizsgára. Az államilag
elismert nyelvvizsga követelményeinek teljesítése az oklevél kiadásának feltétele lesz a
jövőben. Újdonság az is, hogy a felsőoktatási
végbizonyítvány, abszolutórium megszerzését követően a hallgató időbeli korlátozás
nélkül teheti le záróvizsgáját. A felsőoktatási

intézményekben 2005-től megszűnik a felvételi vizsga azáltal, hogy az érettségi vizsgán
elért eredmény jogosít majd a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az egyetemeknek, főiskoláknak a követelményeket a felvételi kérelmek benyújtási határideje előtt legalább két évvel nyilvánosságra kell hozniuk.
A diákoknak lehetőségük lesz panasszal, felülbírálati kérelemmel élni, bírósági eljárást
kezdeményezni.

Választás az európai parlamentbe
Az országgyűlés megkezdte a magyar európai parlamenti képviselők választásáról szóló
törvényjavaslat tárgyalását, a legnagyobb vita
a körül bontakozott ki, hogy milyen módon
szavazzanak azok az állampolgárok, akik a
voksolás idején külföldön tartózkodnak. A
szabályozás a választásban való részvételt lehetővé teszi azoknak az uniós polgároknak,
akik Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek - mondta expozéjában Lamperth Mónika belügyminiszter. Szintén lefolytatta az országgyűlés a parlamenti képviselők választásáról szóló törvény módosítását, amely kimondja: az időközi választást a mandátum
megüresedésétől számított négy hónapon belüli időpontra kell kitűzni.

Ragaszkodnak a munkahelyükhöz

BALATONFÜRED (MTI)

Tíz-tizenhárom év körüli fiúk raboltak ki egy pénzváltót Balatonfüreden kedd délután - közölte a
rendőrség.
Mindez az előszezonban, az általános iskolákban a tanítás befejezése után történt.
„Két gyerek berontott a 7l-es
főút mellett lévő belvárosi pénzváltóba, és az üzletben egyedül
lévő alkalmazottat fellökve, belenyúltak a pénztárba, ahonnan
mintegy 600 ezer forintot sikerült elvinniük" - tájékoztatta az
MTI-t a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Tóth Zoltán százados hozzátette: a két gyerek gyalogosan távozott. A rablás során a pénzváltó fellökött alkalmazottja nem
sérült meg. A Balatonfüredi
Rendőrkapitányság egyelőre nem
találja a két kiskorú rablót, akik
viszonylag jó terepismerettel
rendelkeztek.

A szöuli C h o h u n g Banknál dolgozó szakszervezeti tagok a munkahelyük iránti „erős szolidaritásuk"
kifejezéseképpen leborotváltatják hajukat. A rítusban négyszázan vettek részt, ilymódon tiltakozva
egy másik pénzintézettel való tervezett egyesülés ellen.
MTI Telefotó/AP/Kaszahara Kacumi

A szerb politikusok alvilági kapcsolatai
BELGRAD (MTI)

Váratlan és meghökkentő fejlemények merültek fel kedden Zorán Gyingyics halálával
kapcsolatosan: a belgrádi központi börtön
egyik dolgozója azt állította, szemtanúja volt
annak, hogy a meggyilkolt miniszterelnök

Silvio Berlusconi így gesztikulál

személyesen járt a merényletért felelősnek
tartott zimonyi klán vezetője, Dusán Szpasojevics Siptar zimonyi villájában.
Szlavomii Bandjur a Szerbiai Demokrata
Párt (DSS) által szervezett sajtótájékoztatón
azt is elmondta, hogy amikor Siptar egy másik klánvezetővel együtt a börtönben ült,

több alkalommal járt nála Csedomir Jovanovics miniszterelnök-helyettes a maffia harmadik, még szökésben lévő vezetője, Milorad
Lukovics Legija társaságában. Bandjur szerint a látogatásokat hivatalosan rögzítették a
börtön bármikor ellenőrizhető nyilvántartásában.

Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményeznek Magyar Bálint ellen

Vagyon, nyilatkozat és a valóság
Ibvább is napirenden van a Fidesz kontra oktatási miniszter vita. A
felek különböző alapállásban beszélnek ugyanarról - Magyar
Bálint perrel szeretné lezárni az ügyet.
BUDAPEST (MTI)

Silvio Rcrlusconi olasz kormányfő a bírósági tárgyaláson tagadja a korrupciós vádakat.

Összeférhetetlenségi eljárás lefolytatását kezdeményezték fideszes képviselők Magyar Bálinttal
szemben; Nyitrai Zsolt és Répássy Róbert keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt is közölte: a
házelnöknél indítványozzák az
oktatási miniszter, szabad demokrata képviselő vagyonnyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzését. Az
Országgyűlés
mentelmi bizottságának ki kell
vizsgálnia, hogy Magyar Bálint, a
kormány tagjaként, rendelkezett-e bizalmas információval 30
MTI Telefotó millió forintos államilag támoga-

tott kedvezményes lakáshitelének kérelmezésekor arról, hogy a
kabinet módosítani fogja a vonatkozó kormányrendeletet hangzott el. Az oktatási miniszter vagyonnyilatkozatának valóságtartalmát azért kell megvizsgálni, mert a bevallott vagyonból
nem vezethető le egy nagy értékű
ingatlan megvásárlása - közölték
a képviselők.
•
Magyar Bálint kedden levélben
fordult Szili Katalinhoz, hogy a
házelnök kérje fel a mentelmi bizottság elnökét: tekintse át, és
foglaljon állást vagyoni helyzete
és lakásviszonyai alakulásának

törvényességét illetően - értesítette közleményben az Oktatási
Minisztérium az MTI-t. Magyar
Bálint, keddi parlamenti bejelentésének megfelelően, vagyoni
helyzetének
törvényességéről
1990-től kezdődően kért állásfoglalást - áll a közleményben.
Az oktatási minisztert Répássy
Róbert fideszes képviselő szólította meg a napirend előtt vitában, megvádolva azzal, hogy Magyar Bálint kifizettette a maga és
barátai amerikai útját egy céggel.
Répássy Róbert kitért a politikus
ingatlanvásárlására és kedvezményes hitelére is.
Az oktatási miniszter ugyanott
közölte: Répássy Róbert felszólalása alkalmas lesz a következő
személyiségi jogi per elindítására.
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Leváltották a világhírű szegedi húsipari cég vezérigazgatóját

Bihari 34 év után búcsúzik

A Pick a tét
KOVÁCS ANDRÁS

A híres termék.

Még együtt. Leisztinger Tamás, az Arago Rt. elnöke és Bihari Vilmos.
Folytatás az 1. oldalról

Tegnap a hírt követően hiába kerestük a Pick Szeged Rt. vezetőit,
nem találtuk őket és nem hívtak
vissza bennünket
telefonon.
Pickhez közelálló forrásokból
azonban annyit megtudtunk, folyamatosan tárgyalnak az eladásról, a potenciális partnerek az
utóbbi időkben Szegedre látogattak, ám a megbeszélések jelenlegi szakaszában még „korai és hiteltelen" lenne kiadni az érdeklő-

dőket. A Figyelő által megnevezett Danish Crown nem szerepel
a legnagyobb dán befektetők hazai top tízes listáján - tájékoztatta lapunkat az ITD Hungary.
»
Az 1946-ban született Bihari Vilmos 34 esztendő után távozik attól a vállalattól, amely első munkahelye volt. A budapesti közgazdaságtudományi
egyetemen
1969-ben szerzett
diplomát,
majd rögtön a Pickhez került és
ott bejárta a vállalati ranglétrát.

Volt ügyvitelszervező, számviteli
osztályvezető, pénzügyi főosztályvezető-helyettes - közben okleveles könyvvizsgáló képesítést
szerzett - , 1986-tól gazdasági,
1990-től pedig vezérigazgató. Ő
vezényelte le a Pick 1992-es részvénytársasággá alakulását és
tőzsdei bevezetését. Az ezt követő esztendők egy sikertörténet
lapjaira kívánkoznak: 1994-ben a
Pick megvásárolta a Herz szalámigyárat, 1994-ben a Ringa Húsipari Rt.-t, 1998-ban a Szegedi

Fotó: Gyenes Kálmán

Paprika Rt.-t. A cég 1999-ben
megkapta a Magyar Nemzeti Minőségi Díjat. A vezérigazgató az
Arago Rt. 2000-től bekövetkező
fokozatos tulajdonszerzését követően
is
helyén
maradt,
2002-ben megérte a cég részvényeinek
tőzsdei
kivezetését.
2000-ben neki ítélték a Szegedért
Alapítvány fődíját azért a munkáért, amelyet a város kulturális
és sportéletéért tett magánemberként, szponzorként egyaránt.
F. K.

Még kérdéses a kismamák pótléka
Csongrád megyében mintegy
hárommilliárd forintot kell kifizetnie az államnak, ha a Legfelsőbb Bíróság június 25-én
úgy dönt, hogy visszamenőlegesen jár a k i s m a m á k n a k a jövedelempótló támogatás.
Emlékezetes, hogy március elején a Somogy Megyei Bíróság jogerős ítéletében elismerte három
volt kismama több évre visszamenőlegesen támasztott igényét
a gyes mellett járó, havi 6 ezer
700 forintos jövedelempótlék
iránt. lóllehet a precedens értékű
ítélet kötelezte az Államháztartási Hivatalt (AH], hogy fizesse

meg a kismamáknak a jogtalanul visszatartott támogatást és
annak kamatait, a kormány és az
ÁH a Legfelsőbb Bíróság állásfoglalását kérte az ügyben.
Siket Judit, a Csongrád Megyei
Területi Államháztartási Hivatal
(TAH) vezetője tegnap lapunk érdeklődésére elmondta: a Legfelsőbb Bíróság június 25-i döntésétől függ, hogy kifizetik-e az 1998
és 2002 között gyesen lévő kismamáknak a havi 6 ezer 700 forintos jövedelempótló támogatást. Lapinformációk szerint az
LB határozata nyomán több mint
félmillió kismama lehet jogosult
a fejenként mintegy 200 ezer fo-

rintos jövedelempótlékra, ami
egyes számítások szerint 80-100
milliárd forintra rúg.
A Somogy Megyei Bíróság ítélete után a kismamák megrohanták a területi államháztartási hivatal szegedi központját, a hódmezővásárhelyi és szentesi kirendeltségét. Siket Judit elmondta,
hogy márciusban százasával fogadták be és iktatták a kérvényeket, de még most is érkezik postai
úton napi négy-öt kérelem. Eddig
Csongrád megyében mintegy 15
ezer kérvényt regisztrálták. Kérdésünkre, mennyit kellene fizetni
visszamenőlegesen a megyében
élő volt kismamáknak, a TÁH

megyei vezetője azt válaszolta,
hogy ezt nem számolták ki. Kalkulációnk szerint a megyében beérkezett kérelmek alapján több
mint hárommilliárd forintot kellene kifizetnie az államnak.
Szakemberek szerint ha a Legfelsőbb Bíróság a szoros jogértelmezést veszi alapul, akkor a kismamák megkaphatják pénzüket.
Ugyanakkor, ha az LB azt is mérlegeli, hogy a kismamák emelt
összeget kaptak a kérdéses időszakban, s a jövedelempótlék beépült a gyesbe, úgy várhatóan elutasítják a keresetet. Döntés június 25-én várható az ügyben.

sz. c. sz.

„Az Arago Rt. vezetői június 30-ig kértek türelmet.
Elképzelhető,
hogy addigra lezajlik a Pick Szeged Rt. eladása, de az is elképzelhető, hogy nem jön össze ez az üzlet, marad a jelenlegi tulajdonos. " Ezt írtuk tegnap a sportoldalon. Kővári Árpád, a Pick kézilabdásainak elnöke nyilatkozott
lapunknak a sporttámogatás
ügyében folyó tárgyalásokról. Valószínűleg idő előtt
kikottyantott
valamit, ugyanakkor tény, jártak vevőjelöltek a Picknél. A dánokkal szinte egészen biztosan tárgyaltak, sőt maguk is nyilatkoztak
arról: elkezdődött a stratégiai partnerkeresési program. És valószínűleg be is feleződött, legalábbis erre utal, hogy Bihari Vilmos
felállították székéből.
Vagy maga állt fel. Hosszú évtizedek után. úgy, hogy neve egyet
jelentett a Pickkel. Nem kizárt, hogy akkor már nem akart vezérigazgató lenni, amikor újra tulajdonost vált a magyar húsipar
zászlóshajója. Az első tulajdonosváltás, a Pick tőzsdére vitele, a
privatizáció diadalmenet volt, a második, az Arago birtokon belülre kerülése már kevésbé. Tény, ő és vezető kollégái is hibáztak,
amikor abban bíztak, hogy az ötszázalékos szavazati korlát megvédi a Pick-menedzsmentet
a meglepetéstől, s nyugodtan irányíthatják a szétszórt tulajdonosi szerkezetű céget. Amikor észrevették, hogy elkezdik felvásárolni a papírt, már késő volt, pedig már
jegyben jártak egy külföldi szakmai
befektetővel.
Semmi meglepő nem lenne abban, ha az Arago eladná a Picket,
pénzügyi befektetőről van szó, olyanról, amelyik olcsón szeret vásárolni, s drágábban továbbadni. A társaság az első Pick-részvényeit még tízezer forint felett szerezte meg, a terror napja, 2001.
szeptember 11 -e után háromezerért is lehetett iíyen papírt venni.
Ma, így, egyben sokat ér Magyarország legnagyobb - talán egyedüliként európai méretű - húsipari cége, olyan sokat, hogy nem is
nagyon akad rá hazai vevő.
A mértékadó gazdasági napilapok keveset írnak mostanában a
Pickröl, legutóbb talán akkor volt erős pénzügyi sajtója a cégnek,
amikor a tulajdonos az újkori tőzsdetörténetben
eddig példa nélküli, százszázalékos
osztalékot
szavazott
meg magának a
2002-es esztendőre. Az Arago akkor tőkeátcsoportosításról
beszélt, „belső és külső ellenzéke" pedig azt emlegette: viszik ki a
pénzt a Pickból.
Hivatalos nyilatkozatot szerezni gyakorlatilag lehetetlen a tulajdonosváltás ügyében, ami nem is csoda, ez nem az az üzlet,
amelyről időről időre sajtótájékoztatón számolnának be az érintettek. Igaz, heves cáfolatok sincsenek. És a Pick egy ideje már
nem szerepel a tőzsdén, sokkal kevesebbet köteles közölni saját
dolgairól, mint korábban. Az utóbbi napok hírei így kimerülnek
abban, hogy mennyiért veszi át a túlsúlyos sertéseket a társaság.
Tegnap ez azzal bővült, hogy Bihari Vilmos távozik - igaz, a hírt
hivatalos forrásból nem erősítették meg.
Eközben persze a tulajdonosváltás zavartalanul
folytatódhat.

Tiltakozó fuvarozók
BUDAPEST (MTI)

Négy közúti közlekedési szolgáltató érdekképviselet a miniszterelnökhöz fordul az 5-ös út felújítása által okozott helyzet miatt.
A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége (Fuvosz), a Közúti
Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (KKVSZ), a Magánvállal-

kozók Nemzetközi Fuvarozó
Ipartestülete |NiT-Hungary) és a
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) kedden a kormány érdemi intézkedését várják
arra vonatkozóan, hogy az 5-ös
főút karbantartása miatt a 7,5
tonna össztömeg feletti járművek az M5-ös autópályára kényszerülnek.

A jogszabály semmire nem kötelezi az önkormányzatokat

Július elsejétől már él az új, vitatott kórháztörvény
Folytatás az 1. oldalról

Lényeges pontja a szegedi egészségügygyei kapcsolatos elképzeléseknek az
egyetemi klinikák és a városi kórházak,
valamint a rendelőintézet munkájának
összehangolása, az intézmények együttműködése érdekében megtett kezdeményezés folytatása. Botka László fontosnak tartotta elmondani: Szegeden nagy
fejlesztésekre készülnek a város egészségügyi intézményeiben: félmilliárd forintos orvosi gép-műszer céltámogatásra pályáztak, amiről a napokban születik - a polgármester reményei szerint kedvező döntés. Továbbá 1,3 milliárd forintos céltámogatásra nyújtottak be pályázatot a kórház Kálvária sugárúti épületének felújítása érdekében.
A város és az egyetem által nemrégiben aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítettek összhangban
vannak a most született törvénnyel mondta el a szegedi egészségügyi bizottság elnöke, Ványai Éva. - A város intézményei és az egyetemi klinikák nyújtotta ellátásban tapasztalható párhuzamosságok megszüntetését célul kitűző
együttműködés során egységes egészként szeretnénk kezelni Szeged egészségügyét. Az első lépésben a városi kórházak, a rendelőintézet átalakítása történik meg, amihez az egyetem orvoskari
centruma később csatlakozhat.
- Helyi politikusként nehéz nyilat-

kőzni ebben az ügyben akkor, amikor a
szakma azaz, az orvosi kamara is megosztott bizonyos kérdésekben - felelte
kérdésünkre Simicz József, a Csongrád
Megyei Közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke. - Addig, amíg nem jelenik meg a törvény végrehajtási utasítása, nem lehet megmondani azt sem,

ez mennyiben érintheti a megyei közgyűlés által működtetett deszki, makói
és szentesi kórházat. Nekem az a véleményem, hogy a privatizáció pozitív
hatással lesz az egészségügyre. Szerintem itt nekünk n e m kell erőltetnünk a
magánosítást, nem kívánatos sietni vele. Csak úgy szabad ezzel kapcsolatos

döntést hozni, ha biztosítékokat kapunk arra, hogy a betegellátás színvonala javul, a folyamat szakmai szempontból n e m jelent visszalépést. Egyébként pedig ebben a jelenlegi formában
is lehet jól működtetni ezeket az intézményeket."
- N e m látom be, hogy az egészség-

ügy problémáját a privatizáció oldaná
meg - fogalmazott Kószó Péter, Vásárhely alpolgármestere, aki egyébként maga is gyermekorvos. - Attól
tartok ugyanis, hogy bizonytalanná
válhat az orvosok egzisztenciája, s ha
profitorientálttá válik az ellátás, lehet, hogy lesznek olyan csoportok,
amelyek kiszorulnak belőle. Kószó
Péter hozzátette: szerinte ilyen tiltakozáshullám u t á n n e m lett volna szabad áterőltetni a törvényt.
A vásárhelyi Erzsébet kórház és rendelőintézet jövőjéről szólva pedig az alpolgármester kifejtette: a városnak fel kell
kutatnia, milyen egyéb finanszírozási
forrásokat találhat és milyen szerkezeti
átalakítással hidalható át ez a helyzet.
- Nagyon komoly kérdés merül fel a
magánosítással kapcsolatban - mondta
Grezsa István, a vásárhelyi egészségügyi
bizottság elnöke, aki szintén orvos - ,
mégpedig hogy a profitorientált vállalkozások bevonásával hogyan garantálható az ellátás színvonala.
A szakember úgy véli, az Erzsébet
kórház jól m ű k ö d ő intézmény, amely
viszont az ellátás szűkítését n e m engedheti meg magának. Egy-egy osztály bezárása ugyanis súlyos következményekkel járhat, hiszen ebben
az esetben a nagy m ú l t ú intézmény
n e m t u d j a ellátni a városi kórház feladatkörét.
A kórháztörvény csak lehetőséget ad a kórházak működtetésének átalakítására. Deszken is ez a helyzet. Fotó: Gyenes Kálmán
B.A.-K.K.-SZ.A.K.
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A Kortárs balettnek európai színvonalú helye lesz

Kisszínházi háztűznéző
A Szegedi Kortárs Balett helyzete megoldódik. Az együttes az
újjáépített kisszínházban kap
helyet, amelynek rekonstrukciója 2005 tavaszára fejeződik
be. Ez egy tegnapi színházbejáráson és az azt követő tanácskozáson végleg eldőlt.
Pászti Ágnes kulturális tanácsnok kezdeményezésére tegnap a
helyszínen tekintette meg a kisszínház rekonstrukció terveit a
Szegcdi Nemzeti Színház főigazgatója, Székhelyi József, a Szegedi Kortárs Balett vezetői, Juronics Tamás és Pataki András, valamint a tervező mérnök és a beruházó önkormányzat illetékesei. Mint Pászti Ágnes elmondta,
a jelenlegi városvezetés Szeged
művészeti életének meghatározó
együtteseként tartja számon a
Kortárs balettet és azon van,
hogy biztosíthassa működéséhez
a megfelelő feltételeket. Kiemelte, az új színházvezetés ugyanígy
gondolkodik, amelynek egyik első bizonyítéka, hogy Székhelyi és
Juronics megállapodott: az újjáépülő kisszínházban a tetőtéri
nagy próbatermet a balett használhatja.
juronicséknak
most
nyílt
módjuk rá, hogy a már korábban
elkészült építési terveket áttekintsék és konzultáljanak a tervezővel. Mint kiderült, apróbb
átalakítások árán a balett végre Juronics szavával - „európai infrastruktúrához" jut a megújult
kisszínházban.
- A reményeim megnőttek kommentálta juronics a tegnapi
megbeszélést. - Egyrészt azt tapasztalom sok jelből, hogy ez a
városvezetés hangsúlyosan törődik az együttesünkkel, ami arra
ad reményt, hogy idővel a művészeti rangjához méltó helyzetbe
kerülhet Szegeden a társulat. A
város polgárainak, a közönségünknek a támogatását mindig is

Több hónapos előkészítő munka
előzte
meg
a
Védelem
2003-Csongrád elnevezésű válságkezelési gyakorlatot, amelyen
kétezren vesznek részt. A Csongrád Megyei Védelmi Bizottság
koordinálása mellett „feszült ka-

Márai Sándor könyve az európai
Fotó: Schmidt Andrea kultúra egyik alapműve, aki
megismeri, tudni fogja, miért
A kisszínházi rekonstrukció a fontos életfeltétel a gondolkotervek és remények szerint 2005 dás szabadsága - hangzott el
tavaszára fejeződik majd be. Ad- tegnap a vásárhelyi N é m e t h
dig a balett és a színház vezetői László gimnáziumban. Az érettideiglenes próbatermet keresnek ségizők Márai-kötetet kaptak
az együttes számára a városban. ajándékba a polgármestertől,
Juronics Tamás egy használaton bizonyítványuk mellé.
kívüli, tágas tornacsarnokra gondol.
Az érettségi bizonyítványuk melS. E. lé Márai Sándor Egy polgár vallomásai című művét kapták ajándékba tegnap délután a vásárhelyi Németh László gimnázium
végzős diákjai. A kötetet a város
polgármestere adta át a 1 l/A oszSZEMKÖZT A VTV-BEN
Ma este 19.10-kor Bartha László tály tanulóinak. Lázár János elországgyűlési képviselő lesz a mondta: az európai kultúra egyik
VTV és a Délmagyarország kö- alapművének olvasása hozzásezös műsorának vendége. Szeged gíti a fiatalokat ahhoz, hogy euvolt polgármestere hivatali ideje
alatt élharcosa volt a város egészségügyi rendszere magánkézbe
adásának. A napokban elfogadott kórháztörvány kapcsán Márok Tamás és Oláh Zoltán arról
faggatják a politikust, hogy
egyetért-e a privatizáció mostani
formájával. A beszélgetés szerkesztett változatát elolvashatják
lapunk szombati Szieszta mellékletében.

Mozart Rcquiemjére készült művét próbálja az együttessel Juronics Tamás.
élveztük cs éreztük; ha most a város- és színházvezetők is úgy
akarják, talán ismét közvetlen és
élő lehet ez a kapcsolat. A kisszínházban végre normális, európai
körülmények között folytathatjuk majd a munkánkat. Ne tessék
semmi extrára gondolni, lesz saját próbatermünk, öltözőkkel. De
az önmagában nagyon biztató,

hogy évek óta most tapasztalom
újra: az önkormányzati vezetők
mellett a színház igazgatója is úgy
áll hozzá az együttessel kapcsolatos témákhoz, mint egy művészember, aki látja a balett művészeti
erejét, értékét és fontosságát.
Ezért - minden egyéb gondja mellett - a mi problémáink megoldásában is segítőkész.

tonai viszonyok között bekövetkezett terrorcselekmény" és az
ahhoz kapcsolatos várható események, azaz járványhelyzet,
menekültáradat elhárítását és
kezelését modellezik.
- Minden lehetőségre fel kell
készülnünk, hiszen a veszélyhelyzetek a globalizáció hatására
nem önmagukban lépnek fel, hanem egymást gerjesztik - fogalmazott Kaszás Mihály főtanácsos, a gyakorlat igazgatója, a védelmi bizottság titkára. A szakemberek úgy állították össze a
programot, hogy abban másfél

hónap eseményeinek legfontosabb mozzanatait sűrítették öszsze. Az új idők kihívásának megfelelően informatikai fenyegetésre is felkészültek.
Ma Algyőn a terrortámadást és
annak elhárítását mutatják be. A
vezetési munka és a bemutató
mellett számos, kapcsolódó részfeladatot is elvégeznek: áruházakban, gyárakban, közintézményekben fellépő veszélyhelyzet
elhárítását is gyakorolják.
A Védelem 2003 Csongrád
költségvetése egyébként ötmillió
forint.

Villany nélkül Baktóban
- A környékünkön vagy ötven
vállalkozóról tudok, akik otthon
dolgoznak, de lehetetlenné teszi
a munkájukat az egész napos
áramszünet - nyilatkozta lapunknak S.-né Márta, aki férjével baktói házukban rendezte be
irodáját. Az épületben napközben nincs áram, telefon, számítógép, telefax nélkül pedig nem
tudnak dolgozni. Mint kifejtette,
ha előre tudják, mikor lesi és
meddig tart a tíznapos villanykimaradás, másképp szervezik a
munkájukat.
Az érintettek nem vonják kétségbe, hogy a Démász Rt. közzé-

hogy csökkenjen a városi orvosi ügyelet színvonala. Hűvös
szerint a közalkalmazotti béremelés fedezetét az OEP n e m
biztosítja, így az ügyeletet ellátó mentőszolgálat számára az
ö n k o r m á n y z a t n a k kell kifizetnie a különbözetet. Ezért azt
tervezik, hogy egy gépjárművel
kevesebb áll készenlétben napi
nyolc órában és h á r o m órával
csökken a gyermekügyelet időt a r t a m a hétköznapokon. A Fidesz arra kéri az önkormányzatot, hogy kezdjen tárgyalásokat a k o r m á n n y a l a hiányzó
összeg pótlására.
Kohári Nándor, a Fidesz-frakció tagja szerint nem járható út a
színház gazdasági helyzetének
stabilizálására, hogy az intézmény az önkormányzat kérésének megfelelően csökkentse az
előadások számát, miközben az
emiatt keletkező bevételkiesést
most is 244 millió póttámogatással kell fedezni. Kohári javasolja: a közgyűlési frakciók részvételével ad hoc bizottság vizsgálja meg az intézmény helyzetét.
KÉRI BARNABÁS

Márai Sándor művei
európaivá nevelnek

A Démász Rt. meghirdette az áramszünetet és megértést kér

Az elektromos hálózat fölújítása miatt tíz napon át reggeltől
délutánig nincs áram a szeged-baktói Hídverő utca környékén. Az otthonukban dolgozó vállalkozók neheztelnek a
Démászra.

Az önkormányzati lakások értékesítésének tervezett módosítása, a színház működése és az
egészségügyben várható változások miatt a szövetség szegedi
önkormányzati frakciója bírálta a pénteki közgyűlés ezekre
vonatkozó előterjesztéseit.

Lázár János ajándéka az érettségizőknek

Vizsgázik a megyei védelem

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szövetség bírálja
a város elképzeléseit

Nem ért egyet az önkormányzati
tulajdonú lakások értékesítési
feltételeinek tervezett módosításával a Fidesz-MPSZ szegedi
frakciója. Szöllősi Béla frakcióvezető-helyettes egy általa vélt ellentmondásra hívta fel a figyelmet tegnapi sajtótájékoztatóján.
Szerinte hiába akarja a városvezetés értékesíteni az önkormányzati lakásokat és megszüntetni a
vegyes tulajdont, ha közben
rontja az eladások feltételeit. Növekszik ugyanis az értékesítési
ár, miközben kevesebb kedvezmény jár majd azoknak, akik
készpénzért vásárolják meg a lakást, ugyanakkor a részletfizetés
esetén nő a kamat, amennyiben
a közgyűlés pénteken elfogadja
az előterjesztést.
Hűvös László képviselő megengedhetetlennek
nevezte,

Kétezer embert mozgatnak

Kétnapos válságkezelési gyakorlat kezdődött tegnap Csongrád
megyében. Ma Algyőn „élesben" vizsgázik a védelmi bizottság, valamint a rendvédelmi
szervek és 48 szervezet.
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tette az üzemszünetről szóló fölhívást, de az ominózus lapszámot sokan nem olvasták, vagy
legalábbis nem tűnt föl benne a
hirdetés. Plakátot, falragaszt sehol sem láttak, pedig, mint
mondják, ha a boltajtóra, néhány kerítésre, vagy más, forgalmasabb helyre kiírják az áramszünet tervezett idejét, kevesebben mérgelődnek. A környékben
olyanok is akadnak, akik nem
vezették be a gázt: ők délutánig
nem főzhetnek, fürödhetnek.
S.-né elmondta, panaszukkal
sehol sem foglalkoztak: a Démász tájékoztatása szerint az
áramszolgáltató szabályosan járt
el ; a városházán megtudták,
hogy az önkormányzatnak közvilágítást és ivóvizet kell biztosítania, áramot nem ; a fogyasztóvédelmi felügyelőségre nem tartozik a dolog (az ügyfél legföljebb
beperelheti a szolgáltatót); a te-

rületi képviselő annyit mondott,
hogy őt is érinti az átalakítás miatti áramkimaradás.
Kecse

Nagy

Sándor,

a Démász

Rt. kommunikációs osztályvezetője megérti, hogy az ott lakóknak kellemetlenséget okoz az
áramszünet, de a fejlesztés éppen a körzetben élőket szolgálja.
A Tölgyfa, Völgyérhát, Hídverő,
Bognár és Forradalom utcák környékén korábban többször volt
feszültségingadozás.
A munkavégzés
idejének
megválasztásakor
igyekeztek
olyan időszakot találni, amelyben viszonylag kevesen tartózkodnak otthon. Az áramszünet
szakaszos, a terület egy-egy
szűkebb körzetére vonatkozik:
arra, amelyen éppen dolgoznak; tíz napon át tehát sehol
sem kapcsolják ki egész napra
a villanyt.
NY. P.

NAGY BANDÓ KÖNYVE
Elkészült az ismert humorista,
Nagy Bandó András tavalyi
könyvhétre megjelent művének, az András könyvének
folytatása. A szerző szerint az
András II. könyve az első kötet
utóéletének tekinthető. A tavalyi könyv sokakban - főleg egyházi körökben és a hívők között - megrökönyödést, felháborodást keltett témája, az istenkeresés miatt. A szerző holnap este 7 órától a szegedi Bartók művelődési központban találkozik az olvasókkal.

Hódmezővásárhely polgármestere az érettségi bizonyítvány mellé
Márai-kötetet ajándékozott a végzősöknek.
Fotó: TésikAttila

Légből kapott hírek
a szegedi repülőtérről
Folytatás az 1. oldalról

PÁLYÁZATÍRÁS SZEGEDEN
Hétfőn tévesen írtunk arról,
hogy n e m oktatnak pályázatírást
a szegedi egyetemen. A Felvételi
Információs Szolgálattól kapott
hír, amely szerint nincs ilyen
szak és képzés Szegeden igaz
ugyan, ennek ellenére mégis oktatják ezt a fontos szakmát. A
Gazdaságtudományi Karon, a
vállalkozásfejlesztés szakirányos
hallgatóknak ugyanis ötödévben
tartanak „Pályázatkészítés" címmel kurzust, amelyen a pályázatírás alapjait sajátíthatják el a
hallgatók. A tévedésért elnézést
kérünk.

rópai polgárokká váljanak. Hozzátette: Márai Sándor fontosnak
tartotta a gondolkodás szabadságát, s az ehhez, illetve a cselekvéshez való jogot. Ezek az érettségiző fiatalok életében is lényeges szerepet töltenek be.
A polgármester a bizonyítvány és a kötetek átadása előtt
megjegyezte: a könyv bukásfüggetlen, mindenki
megkapja.
Elégtelen osztályzatok azonban
nem fenyegették a gimnázium
diákjait, mindenki sikeresen
túljutott élete első nagy megpróbáltatásán.
Az útmutatásnak szánt Márai-kötetet a városban tanuló
minden diák, így közel félszáz
végzős megkapja a szóbeli érettségi vizsgák befejeztével.
T.A.

- Magnószalag rögzíti az irányítótoronyban folytatott beszélgetéseket, így bizonyítható, hogy
légből kapott a történet, amely
szerint onnan figyelmeztettek,
hogy álljak meg az árok előtt.
Ráadásul jó 1300 méternyire
voltam a pálya végétől - emlékszik a történtekre Ványai László. A pilóta, aki másodmagával
repült a Dimona típusú, motoros vitorlázógépen, harmincéves gyakorlattal rendelkezik.
Mint mondta, „dobálós, termikes" időben előfordul, hogy a
szokásosnál durvábbra sikerül

egy leszállás. - N e m értem, miért állítja bárki is, hogy n e m jelentettük az ügyet, hiszen közvetlenül az eseményt követően
értesítettem a reptér vezetőjét,
aki pedig megtette a szükséges
intézkedéseket. Én is kitöltöttem a hivatalos jelentéshez
szükséges, tízoldalas nyomtatványt. A hatóság vizsgálata nélkül a biztosító nem is foglalkozna az ügyel - mondta Ványai
László.
A pilóta szerint a repülőgép sérülése csekély. Ványai hozzátette: a gép és az ő papírjai is rendben voltak.
K.B.
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Szeged expó: akikre építünk és akikkel építünk

Hiba hiba hátán a Radnóti tornacsarnokában

Vásárváros, helyi
főszereplőkkel

A javítás javítása zajlik

Rózsák
fesztiválja
Szőregen
Ötödik alkalommal rendeznek
Szőregen rózsafesztivált. Június
20-a és 22-e között számos műsor, b e m u t a t ó várja az érdeklődőket. Most már ú j helyszínre, a nemrég felújított szabadidőparkba is szerveztek programokat.

...

Az idén Szeged lesz a főszereplője a Szeged expónak. A vásáron
bemutatkozik a helyi önkormányzat és számos szolgáltató, valamint különböző pénzintézetek.
Július 2. és 6. között rendezi meg a Szeged expót, a hagyományos fogyasztói cikkek vásárát a Gellért és Fiai Consulting Kft. A Gellért kft.
tavaly magánerőből és hitelből építette meg a régió legkorszerűbb vásárközpontját a Kereskedő közben, idén pedig - a korábban vásárszervezésre létrehozott Kamara Expo Kft. folyamatban lévő felszámolása
miatt - a vásárt is megrendezi.
Gellért Ákos, a kft. tulajdonosa elmondta, a fogyasztói cikkek vására két fő téma köré csoportosítja a közel száz kiállítót: „akikre építünk és akikkel építünk" szlogen mentén. Szeged pillérei címen a város legnagyobb, meghatározó intézményei - akikre építeni lehet - állítanak ki az idei expón. Önálló standon mutatkozik be a városháza,
az egyetem, a szolgáltatók közül a Vfon, a Démász, a Dégáz, a Tisza
Volán és vízmű kft. De közelebb szeretnének kerülni az érdeklődőkhöz a bankok is. A standokon a látogatók információkat kérhetnek a
szolgáltatóktól, sajátos fogadóórákon pedig a polgármesterrel és az alpolgármesterekkel, valamint a hivatal irodavezetőivel találkozhatnak.
A vásár másik fő „pillére" a Baukonstrukt fantázianevű blokk, az
építőipart megjelenítve. Mindazon Csongrád megyei vállalatok bemutatkoznak, amelyek építőanyagot, tartozékokat, szerelvényeket
állítanak elő, s amelyek fő szerepet játszhatnak helyi beruházásokban. A Szeged expóra a rendezők várják a környék polgármestereit,
hogy lássák, milyen feladatok ellátására képes a helyi építőipar.
Idén is ingyenes buszjáratok szállítják majd a szegedieket a Mars
térről a Kereskedő közbe és vissza. A vásárváros színpadán szegedi
együttesek és művészek lépnek fel. Az ételekből helyi vendéglátók
traktálják majd a látogatókat. A Tisza Volán a falvakból ezerforintos
részvételi jegy megváltása ellenében szállítja az érdeklődőket Szegedre: a jegy az útiköltségen kívül a belépő és egy ebéd árát tartalmazza.
FEKETE KLÁRA

Csongrád megyében megkezdődött az aratás

Megégett az árpa

MUNKATÁRSUNKTÓL

Biztonsági őr vigyázza az intézményt.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Noha a fővállalkozó június 4-én
már átadta, az önkormányzat pedig átvette a szegedi Radnóti
Miklós gimnázium tornacsarnokát, még mindig őrzi a létesítményt egy biztonsági őr. A műszaki átadás-átvételi eljárást úgy
zárták le, hogy a Maszer Rt. vállalta: június 15-éig kijavítja azt a
tíz kisebb hibát, amit az utolsó
bejáráson fedeztek fel a műszaki
ellenőrök. így például rögzíti a
csarnokban a parketta szegőléceit, védőborítással látja el a küz-

Schmidt

dőtéri szellőzőrendszer csöveit,
valamint kijavítja a lapos tetőt,
amely közvetlenül az átadás
előtt beázott.
Borgói Alán, a polgármesteri
hivatal beruházási referense tegnap lapunknak elmondta: a Maszer Rt. csak a hibák felét javította ki a megadott határidőig.
Borgói közölte, bár dolgoztak a
lapos tetőn, n e m javították ki a
hibákat, így azt n e m veszik át.
Horváth Zita, a kivitelező Maszer Rt. kommunikációs igazgatója megkeresésünkre elmondta: őt úgy tájékoztatta pénteken

Andrea

az építésvezető és az alvállalkozó, hogy elvégezték a javításokat. Megtudtuk, Horváthot hétfőn hívta telefonon Balla Béla
műszaki ellenőr, aki tájékoztatta a kommunikációs igazgatót
arról, hogy n e m mindenben teljesítették vállalásukat. Horváth
Zita ígérte, hogy június 18-ára
minden hibát kijavítanak. A
Maszer Rt. azzal kapta vissza a
létesítmény kulcsát, hogy pótolja a hiányosságokat. Ez idő alatt
a kivitelező cégnek kell gondoskodnia a tornacsarnok őrzéséről.

Nyugdíjasok művészeti
randevúja, bemutatója Deszken
Hatodik alkalommal rendezik
meg Deszken a nyugdíjasok
amatőr művészeti fesztiválját.
MUNKATÁRSUNKTÓL

mm.
mm

ggfjgiP "

Mím
%mk

Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégiós fesztiválra invitálják a
nyugdíjas amatőr művészeti csoportokat a deszkiek. A rangos esemény szervezője az idén is a nyug-
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Újszentiván határában is aratnak.
Csongrád megye homokhátsági
részein megkezdődött az árpa
aratása.
Mivel májusban mindössze 24
milliméternyi csapadék esett
Csongrád megyében, a június eddig eltelt heteiben pedig csak néhány milliméternyi, nem lehetett tovább várni az árpa aratásával. Az első kombájnok a homokhátsági hektárokon kezdték
el róni a kilométereket, mára
azonban már az egész megye területén aratnak.
Cserjési Lajos, az FVM Csongrád megyei hivatala osztályvezetője elmondta, az árpa aratását a
korán jött nyár, a tomboló

Fotó: Miskolczi Róbert

aszály miatt kezdték el. A gabona megégett, a táblák kisültek.
Az árpát különben már a fagy is
pusztította, emiatt is gyenge
termésre, hektáronként mindössze 2,5 tonnára lehet számítani. A búzatáblák ugyan szemre
szép zöldek, de a szárazság és a
nagy meleg miatt a növény kicsi
maradt, a kalász n e m „bokrosodott", a szemek pedig nem tudtak kifejlődni. A becslések szerint gyenge termésre van kilátási idén, a jobb évek 4,5 tonnás
átlaga helyett örülhetünk, ha
hektáronként 3,3-3,4 tonna kenyérgabona terem meg a földeken.
F. K.

díjasklubok „Életet az éveknek"
Csongrád megyei szervezete és
Deszk község önkormányzata. A
június 19-én reggel 9 órakor kezdődő egész napos eurorégiós fesztiválra, amelynek Deszk sportcsarnoka ad otthont, Csongrád,
Békés, Bács-Kiskun és Baranya
megye számos településéről érkeznek zenakarok, népdalkörök,
kórusok, hagyományőrző csopor-

Rendőrre támadt egy
francia férfi Szegeden
Valószínűleg még szomjas volt az
Etelka sori sörfesztivál zárása
után az a francia állampolgárságú férfi, aki magyarbarátjával betért a közeli, éjjel-nappal nyitva
tartó kocsmába. Szó szót követett, a kocsma közönsége vitatkozni kezdett, egyikük kihívta a
rendőröket. Hamarosan megjelent két járőr. Az egyenruhások
egymás után igazoltatták az ivó
közönségét. A szemmel láthatóan már erősen ittas francia állampolgárságú férfi azonban
nem várta meg, hogy a valamelyik rendőr megszólítsa, felugrott
és váratlanul ököllel a járőr arcába vágott.

A kiskocsmában még tegnap
délután is az előző napon történt
esetről beszéltek. - Az ütés miatt
a járőrnek a szeme alatt felszakadt a bőre, s vérzett - mesélte
egy szemtanú. Az áldozat egyébként nyolc napon belül gyógyuló,
könnyű sérüléseket szenvedett.
A tettét beismerő verekedő
franciát nem vették őrizetbe, a
férfit várhatóan a napokban bíróság elé állítják. A támadó arra
még nem adott magyarázatot,
hogy miért ütötte meg a járőrt.
Szerettük volna, ha az áldozat,
a rendőr is mesél a történtekről,
de ő elzárkózott a nyilatkozattól.
A. T. J.

Tizenöt ország az exportkontroll-konferencián

Diplomáciai nagyüzem a Tisza partján
Tégnap kezdődött a Tisza Szállóban az a
kétnapos konferencia, amely az export ellenőrzésének szükségességével és lehetőségeivel foglalkozik.
Tizenöt ország - a délkelet-európai térség államain kívül még az USA, Nagy-Britannia,
Kanada és Németország - kormányzati tisztségviselői, diplomatái, a gazdasági, belügyi,
nemzetbiztonsági és vámszerveinek vezető
munkatásai vesznek részt azon a konferencián, amelyet az Egyesült Államok és a Magyar
Köztársaság kormányának támogatásával a
Szegedi Biztonságpolitikai Központ rendezett meg. A cél, hogy a nyugati államok meg-

osszák a térség országainak illetékeseivel az
exportellenőrzésben és -engedélyezésben
szerzett tapasztalataikat.
A két évvel ezelőtti, szeptember 11-i, a világkereskedelmi központ elleni merénylet arra is felhívta a figyelmet, hogy legális exportszállítmányokkal veszélyes anyagok, akár tömegpusztító fegyverek tartozékai is bejuttathatok egy-egy országba. Emellett a tapasztalatok szerint gyakran előfordul, hogy a terrorizmust támogató országokba olyan anyagok
és eszközök is eljutottak a normál külkereskedelmi forgalom keretén belül, amelyek alkalmasak lehettek vegyi vagy biológiai fegyverek előállítására. A konferencia mintegy

hetven résztvevője ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, illetve azzal, hogy az export ellenőrzésében és engedélyezésében milyen eszközökkel élhetnek az egyes kormányok.
Magyar részről többek közt Bródi Gábor
nagykövet, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára és Gilián György, a gazdasági m i n i s z t é r i u m helyettes államtitkára, export-ellenőrzési vezérigazgató,
amerikai részről pedig Strauss Harlan, az
USA Védelmi Hivatala nemzetközi ellenőrzési programigazgatója és
Andrew
Church, az US D e p a r t e m e n t of State helyettes igazgatója tartott előadást a rendezvi ven.

tok, de színpadra lépnek külföldről meghívott amátőr művészek
is. így például a sepsiszentgyörgyi
Reménység nyugdíjasklub énekkara, a horgosi asszonykórus és citerazenekar, valamint a temeriíVi
népdalkör is színvonalas műsorral készül a deszki fesztiválra. A
Magyarországon élő nemzetiségieket a Békés megyei szlovák
amatőr művészek képviselik.

Szőregen a XIX. század második
fele óta foglalkoznak rózsával.
Napjainkban már Magyarországon termelt rózsatövek kilencven százalékát itt nevelik. Emiatt immáron ötödik éve rendeznek fesztivált a remények szerint
hamarosan hungaricummá váló
szőregi rózsának.
A termelőket és elsősorban az
érdeklődőket június 20-a és 22-e
között várják Szőregen. A rendezvény fővédnöke Szili Katalin,
az országgyűlés elnöke, házigazda Újhelyi István szocialista országgyűlési képviselő, védnökök
Botka László szegedi polgármester, valamint Szanyi Tibor államtitkár, Schmidt Gábor egyetemi
tanár és Iványi Aurél Szőreg önkormányzati képviselője.
Pénteken szakmai napot rendeznek a Kossuth Lajos Általános Iskolában, amelyen számos
előadást hallgathatnak meg a
résztvevők. Többek között szó
lesz a rózsanemesítésről, a virág
európai helyzetéről és a környékbéli gazdák földjeit is meg lehet
nézni. Este 8 órától pedig a nemrég felújított szabadidőparkban
hajnalig zenélnek és folyik a sör.
Szombaton Szőreg utcáin rózsával díszített lovas kocsik,
traktorok vonulnak fel, valamint
megnyitják az ország első rózsamúzeumát. A szabadtéri színpadon egymást váltják a fellépők.
Az est sztárvendégei Lagzi Lajcsi
és barátai. A szombatot tűzijáték
és utcabál zárja.
Az utolsó napon, vasárnap rózsaünnepi szentmisét tartanak.
A szabadidőparkban a családok
közösen főzhetik meg az ebédjüket. Kísérőrendezvényként Szegeden, a Mediterrán Teraszon
Boban Markovic-koncert kezdődik este fél kilenckor.

HÍREK
KULTURA SANDORFALVAN
Képviselő-testületi ülést tartanak csütörtökön délután 3 órakor a sándorfalvi művelődési
házban. Ezen többek között Pataki Zsuzsanna igazgató beszámol
a művelődési ház és a könyvtár
munkájáról, Nógrádi Erika igazgató pedig az általános iskola idei
tanévét értékeli.

6-ig nézhetik meg az érdeklődők.
Európai és amerikai modellek
tucatjait tették ki a tárlókba.
Még olyan kisautókat is láthat a
közönség, amelyeknek forgatható a kormánya, a motortérben
benne van az akkumulátor, valamint ugyan olyan festékkel festették le a karosszériáját, mint
valódi társának.

KISTÉRSÉGI IFJÚSÁGI
ÖNKORMÁNYZAT
A bordányi faluházban holnap
megalakul a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, amely kilenc település fiatalságát fogja össze. Az országban ez lesz az első kistérségi
ifjúsági szervezet. A kilenc település ifjúsági vezetőit délután 4
órára várják, majd az ünnepi köszöntő után aláírják a szervezet
működési alapokmányát.

A KÖNYVHÉT
MAI ESEMÉNYEI
Nyitott könyv - nyitott műsor.
Játékos vetélkedővel egybekötött
színpadi műsor fiatal szegedi tehetségek részvételével a Dugonics téren, egész délután. Műsorvezető: Pleskonics András. 17.30
óra:Jókai Anna bemutatja A
mérleg nyelve II. című könyvét a
Somogyi-könyvtár folyóirat-olvasójában. 18 óra: Valentini Zsuzsa: Lábad nyomába ha lépnék
című regényéről a szerzővel Hámori György beszélget a Bartók
művelődési központban

SEGÍTSÉG
AGYEREKKOLDUSOKON
Koldusokkal foglalkozó, tegnap
megjelent cikkünk hatására az
ADRA Hungary, vagyis az Adventista Segélyező és Fejlesztési
Alapítvány 150 kilogrammnyi
konzervkenyeret ajánlott fel a
Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az
adományt olyan gyermekek között osztják szét, akik az utcán
kéregetnek.
AUTÓMODELLEK
A PLAZÁBAN
A „valóságos" autók kicsinyített
másaiból nyílt kiállítás a Szeged
Plaza főterén. Az 1920-as évektől kezdve egészen napjaink márkáit felvonultató kiállítást július

ÓVODÁT FESTETTEK
AVÁROSŐRÖK
A szegedi Rókusi körúti óvoda
csinosításába beszálltak az önkormányzati városőrség tagjai,
az óvoda kerítését és padjait festették le. A festéket, hígítót,
ecseteket a terület önkormányzati képviselője, Ménesi Imre segítségével vásárolták. A kerítés
festés a múlt hétvégén készült el
Az óvoda és a városörség kapcsi
lata nem új keletű: a rend civ
őreinek gyermekei közül többi
is a Rókusi körúti kisdedóvi
jártak, s ennek kapcsán már töl
alkalommal segítettek.
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A megyei építőipari cégek a szomszédban dolgoznak

Lana és Batu sikere

Hazai pályán kevés a babér

Vásárhelyi arany
a kutyakiállításon

Szegeden új önkormányzati beruházás nem indult, zömmel a
ntegye kisebb településcin és az
ország más területein jutnak
munkához a helyi építőipari cégck.

Batu, a világgyőztes kan és Lana, az ezüstérmes szuka - két
vásárhelyi születésű drótszőrű
német vizsla, akik a dortmundi
kutyakiállításon
utasították
maguk mögé a világot.

Az országban az állami megrendelések drasztikus visszaesése
következtében idén az építőipari
termelés 20-25 százalékos csökkenése várható - nyilatkozta
nemrégiben Tolnay Tibor, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Míg
tavaly csúcsra járatták az építőmunkásokat - a társasházépítések felfutása miatt is - , idén a
böjt következik. Szegeden is csak
olyan beruházásoknak lehetünk
szemtanúi, amelyek az elűző önkormányzati ciklusban kezdődtek el.
Úgy tűnik, hiába ígérte meg az
lij városvezetés az év elején legnagyobb adófizetőinek, hogy segít nekik helyi munkához jutni,
egyelőre nincs is olyan építkezés,
amelynek fő- vagy alvállalkozói
lehetnének.
Amikor az év elején a szegedi
városvezetés a párbeffzédre való
törekvés jegyében meghívta a
legnagyobb cégek vezetőit a városházára, Szabó Ödön, az Első
Beton Kft. ügyvezető igazgatója
felvetette: az önkormányzat a
maga eszközeivel segítse a helyi
vállalkozásokat abban, hogy beruházásaik során megbízásokat
kapjanak. Fél év elteltével megkérdeztük Szabó Ödönt, tapasztalt-e elmozdulást.
A vezető most úgy látja, még
mindig az előző ciklusból áthúzódó beruházások zajlanak. Cége
dolgozott a már átadott parkolóházon, betonacélból beszállítója
az Ady téri könyvtárnak, más induló munkáról pedig nem tud.

Citibank
Személyi
Kölcsönök

Daruerdő a legnagyobb megyei építkezésen, a szegedi, Ady téri könyvtárnál.
Készen állnak arra, hogy a Széchenyi téri díszburkolat elhelyezésénél közreműködjenek. Helyi
megbízás híján az ország más
megyéiben, valamint Jugoszláviában és Boszniában is dolgoznak.
A Ferroép Fővállalkozó és Szerelőipari Rt. vezérigazgatója, Nemesi Pál elmondta, dolgoznak
helyi beruházásokon, de nem a
szegedi önkormányzat közreműködésével. Részt vesznek az
egyetemen zajló energetikai rekonstrukcióban, valamint a bölcsészkar épületének felújításában.
Ugyanakkor fájó pont számukra, hogy az egyetem épülő Ady téri könyvtárának alvállalkozói
nem itteni cégek, ám ezt nem ró-

6722 Szeged. Gutenberg u. 5.
0 (62) 554-772
Nyitva tartás: H-P 8-16

ják fel az önkormányzat hibájául. Mórahalomról kaptak megrendelést, de a többi, most folyó
munka már megyén kívüli - tette hozzá a vezérigazgató. Abban
bíznak, hogy a jövőben segít az
önkormányzat, hiszen Szegeden
fizetik az adóforintokat.
A Délépítő Rt.-t viszont a városvezetés ajánlotta be az Anna-fürdő kivitelezőjének, a zalaegerszegi ZAÉV Rt.-nek.
A vezérigazgató, Koreck Ferenc
elmondta, tető- és homlokzat-felújításban vesznek majd
részt. Sajnos, e munka nagyságrendben nem számít jelentősnek
egy 6 milliárd forintos éves forgalmat elérő rt.-nél - tette még
hozzá. Mindemellett a Délépítő
Rt. építi közel százmillió forin-

A genetikai adottságokon változtatni nem lehet, a tápláláson és a
mozgáson azonban sok minden
múlik - vallja a vásárhelyi Megyesi László, akinek drótszőrű
német vizslái nem mindennapi
sikert könyvelhettek el a közelmúltban a dortmundi kutyakiállításon. Batu, a kan ugyanis világgyőztes, míg Lana, a szuka a
„hölgyek" közt második lett a
fiatal osztályban. A kutyatenyésztéssel húsz éve foglalkozó,
most épp tizenöt ebet tartó Megyesi házaspár sem számított ekkora sikerre, hiszen a rendezvényen a világ minden tájáról közel
19 ezer kutya vett részt. Az ebek
úgynevezett küllemi bírálaton
Fotó: Schmidt Andrea estek át, ahol a szakemberek azt

tért a szegedi Radnóti gimnázium új éttermét, konyha- és
könyvtárépületét.
Nincs viszont munkája Szegeden sem a Monolit Művek
Kft.-nek, sem a Főszer-Elektroprofilnak. Kakuszi Attila, a Monolit Kft. ügyvezetője szerint róluk azt sem tudják, hogy a világon vannak, s úgy látja, Szegeden
mindig ugyanazok a vállalkozások jutnak munkához.
Lakatos fenő, a Főszer-Elektroprofil Kft. ügyvezető igazgatója
arról tájékoztatott, próbálnak információkhoz jutni, több beruházáshoz
adtak
árajánlatot,
eközben azonban nem észlelték,
hogy az önkormányzat őket támogatta volna.
FEKETE KLÁRA

LOMBARD
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A Citibanlk sohasem pihen
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7 5 ezertől
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Itt a hét híre: ismét hét
százalék feletti betéti
kamat az Erste Banknál!

7,15%*

Három hónapos ismétlődő betét

"

Kedves régi és új

vásárlóink!

Szeretnénk meghívni Önöket
új üzleteinkbe (Lady Moletti, Lord
XL| a Marostói u. 4/B alá, ahová
most költöztünk a Bal fasor 4.
szám alól. Itt igényes környezetben, nagyobb alapterületen kívánjuk kiszolgálni az átlagon felüli
méretekkel rendelkező, öltözködésükre igényes hölgyeket és urakat. Szeretnénk egy új ruha vásárlását számukra is kellemes élménnyé tenni. Célunk, hogy kedves vendégeink egy átlagon felüli
helyen, átlagon felüli színvonalú
kiszolgálásban részesüljenek minden területen, amit a divat kínál.
Ezért különlegesen széles választékot kínálunk az extra méretű
ruhákból, figyelembe véve az aktuális divattrendeket, melyek speciális szabásvonalakkal karcsúsítják az átlagon felüli mérettel rendelkezőket.
Üzleteink egymás mellett, de
szeparáltan vannak, hogy ne zavarják egymást a hölgyek és az
urak a vásárlásban.
A Lord XL-ben mindent kínálunk (2XL-7XL), amire szüksége lehetne a tekintélyes méretekkel rendelkező uraknak. Az elegáns öltözködés mellett a sportos

viselet híveit is várjuk. Nyári
slágereink a vászonbermudák és
lenes alapanyagból készült nadrágok és ingek. Egész évben megtalálható nálunk a farmer különböző színben, maratott és koptatott változatban.
A Lady Moletti üzletünkben
a hölgyeknek kínálunk választékot
a fiatalos, vagány stílustól a sportosan elegáns és a klasszikus divaton át egészen a szabadidő-ruhá-

zatig. Szakképzett eladóink szívesen látják el stílus- és színtanácsadással a bizonytalan vendégeket.
A kellemes, diszkrét, családias légkörben könnyű kiválasztani extra
méretű fehérneműinkből és fürdőruháinkból is a legelőnyösebbet.
Kollekcióink eleganciájáról iparművész tervezőink gondoskodnak,
ötvözve az előnyös szabásvonalat
a legfrissebb divattrendekkel és
színekkel. Nyári slágerünk a 100%
pamutból készült, többrészes, tengerész stílusú összeállítás. Nyaraláshoz ideális.
Nyitva t a r t á s : h.-p.: 10-18,
szo.: 10-13-ig. Tel.: 62/432-738.
Szeretettel várjuk Önöket egy
jeges teára és egy kellemes divatszemlére.

TÁBOR

a Tisza-tónál, gyermekek
részére 2003. JÚNIUS 29-tői,
VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG.
• Vízi túra, gyalogtúra
• Napi 5-szöri étkezés
• Szállás családi házban
• Utazás: busszal

ERSTE 1

06-30/56-00-711

_

LOMBARD LÍZING Rt.
az alábbi munkakörökbe keres
önállóan dolgozni tudó,
pontos, nagy munkabírású,
jó kommunikációs készséggel rendelkező
munkatársakat:

Lady Moletti és Lord XL
méretű

NYÁRI

Érd.: Sztankó Georgina,
06 40 555 444

Ahol minden átlagon felüli!
(az eggyel nagyobb
ruhák
üzlete)

SZ.A. K.

ABÁDSZALÓK, ¡hol programt nyír...

t

THM: 26,76% - 37,12%

• FIZETETT HIRDETÉS

Megyesi László elmondta: a
két kutyust elviszik még néhány
küllemi kiállításra, aztán azonban komoly munka következik.
Képességvizsga, majd az őszi tenyészszemle és -vizsga után kiderül, alkalmas-e a két eb arra,
hogy később versenyeken is részt
vehessenek, ahol már nem elég
szépnek lenniük, hanem ügyességüket is bizonyítaniuk kell.

Lana és Batu, a két drótszőrű német vizsla tarolt a dortmundi kiállításon.
Fotó: Tésik Attila
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vizsgálták, vajon mennyire hasonlítanak a kutyusok a tenyésztési célkitűzéshez, a standard leíráshoz, azaz a fajta ideális egyedéhez. Górcső alá vették tehát a
méretüket, szőrüket és alakjukat, fogaikat, sőt szájpadlásuk
pigmentjét is, majd megszemlélték az állatokat mozgás közben
is. Lana és Batu - akik egyébként
alig múltak egyévesek és testvérek - minden rostán fennmaradtak, s a kan végül elsöprő sikert
aratott, bár Lana ezüstérme miatt sincs ok a szégyenre.

TITKÁRNŐ
>
•
>•
>•
>•

Elvárásaink:
középfokú, közgazdasági végzettség
gépírástudás
középfokú német- vagy angolnyelv-tudás
vezető mellett szerzett gyakorlat
számítógépes (Word, Excel, internet, Outlook)
felhasználói szintű ismeretek

VEZÉRIGAZGATÓI
ASSZISZTENS
Elvárásaink:
felsőfokú gazdasági végzettség
> közép- vagy felsőfokú németnyelv-tudás
>• hasonló munkakörben szerzett gyakprlat
> számítógépes (Word, Excel, internet, Outlook)
felhasználói szintű ismeretek
Előny.
> angolnyelv-tudás
Ha hirdetésünk félkeltette érdeklődését,
fényképes szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével
a megjelenést követően, egy héten belül az alábbi címre várjuk:

LOMBARD LÍZING RT.
6701 SZEGED, PF. 739.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

I K V

BT.

INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ RT.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján az

IKV RT. pályázatot hirdet
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
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 s
szerda:
8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig £
péntek:
8.00-12.00 óráig

MEGKERDEZTÚK VÁSÁRHELYI 0LVAS0INKAT

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

TAMADASOK
Napjainkra megszaporodtak a
belvárosi támadások Szegeden.
A 30/229-4086 telefon tulajdonosa szerint, ha lennének járőröző rendőrök a kritikus helyeken,
akár meg is szűnhetnének ezek a
gondok.
FESZTIVÁLOK
Jó lenne, ha a jövőben úgy szerveznék a sörfesztiválokat, hogy
gondolnának a környék lakóira
is. A hajnalig tartó iszonyatos
zaj miatt nem tudtak pihenni
az Etelka sor környékének lakói, mondta G. I.-né. B. S. pedig azt kifogásolta, hogy a rendezvényeken még az egészséges
embereknek sincs mindig illemhely, nemhogy a mozgássérülteknek, pedig azok is szíve-

PANNON GSM

TTTTT Az é l v o n a l .

ÜGYVÉDEK
Az utóbbi időben több ügyvédről kiderült, hogy kétes ügyekbe keveredett. Olvasónk a
20/5526-578-as telefonról úgy
véli, az ügyvédi kamarának
kellene valamilyen módon kiszűrni az ilyen kollégákat. Az
emberek bizalma megrendült
az ügyvédekben.
TEMPLOMÓRA
A Tátra téri templom óráját elfelejtették
átállítani,
jelezte
SMS-ben D. Á.
SZEMÉT
A MEDER SZÉLÉN
A Tisza alacsony vízállása miatt
sok szemét került a meder szélére. Némi juttatás mellett például
hajléktalanokkal is eltakaríttathatnák a szemetet, véli Kertészné.

kérdeztük:

Magánosítsák-e
a kórházakat?
Kővetkező

kérdésünk:

Lehet-e sztárlabdarúgó
Szabicsból?
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

• NEM

Az SMS számlázási normál tarili szerint történik.

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

www.delmagyar.hu

E - M A I L ÜZENET

Természettudományi
A Gábor D é n e s G i m n á z i u m ,
Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium fennállásának 50.
évfordulója alkalmából természettudományi versenyt hirdetett
az
általános
iskolák
7 - 8 . osztályos tanulói részére.
A diákok környezetismeret,
matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból
adtak számot tudásukról, olvasottságukról, valamint Gábor
Dénes életével és munkásságával kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. A versenyre 47 csapat nevezett be Csongrád megyéből. A döntőre m á j u s 20-án

verseny

került sor, melyen a négy írásbeli forduló után a hat legjobb
eredményt elért csapat vett
részt.
A verseny eredménye:
I. Béke Utcai Általános Iskola,
II. Németh Imre Általános Iskola és Atlétikai Sportiskola, III.
Tarjáni Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola és Művészeti Alapiskola, IV. Mindszenti Központi Általános Iskola, V Petőfi Sándor Általános Iskola, VI. Zákányszéki Általános
Iskola csapata.
Az első három helyezett csapat
tagjai értékes könyvjutalomban
részesültek.

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 érától
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,

Magánosítsák-e a kórházakat <2

sen részt vesznek a városi programokon.

Kommunikációs

Mára
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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!

NAGY PAL
nyugalmazott
mezőgazdasági
dolgozó:
- Lehet, hogy jobban járunk, ha
magánkézbe kerülnek a kórházak, de ez majd csak akkor derül
ki, ha már megvalósult. Remélem, hogy a betegellátás színvonala javulni fog. Talán a magánosítással az orvosok is jobb munkát végeznek majd.

•

DOMOTOR KATALIN
középiskolai
diák:
- Előre nem lehet tudni, hogy
változik-e majd valami a kórházak magánosításával. Csak remélni lehet, hogy jobb lesz például a betegek ellátásának színvonala. Arról sem lehet tudni, hogy
ez a változás érinti-e a páciensek
pénztárcáját, s ezután fizetni
kell-e az ellátásért.

POSTABONTÁS

LANTOS RÓBERT
személy- és vagyonőr:
- Nagyon remélem, hogy jobban
járunk a privatizációval. Az állam csak kevés pénzzel tudja támogatni az egészségügyi intézményeket, a magánosítással várhatóan több pénzből gazdálkodhatnak majd. Ez pedig meglátszik majd a betegellátás színvonalán is.

MEGJÖTTÜNK

Természetkedvelők
kék túrája
Csongrád megyében viszonylag sok természetjárót tartunk nyilván a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség 1000-1200 fő közötti
tagsággal rendelkezett az elmúlt években - , de ennek ellenére kevéssé
ismertek azok a túraútvonalak, melyeket a megyében használhat az
érdeklődő. Pedig szép számmal vannak ilyenek.
Ezek legfontosabbika a dél-alföldi kék túra, mely a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség aktivistáinak jóvoltából az elmúlt hetek, hónapok során megújult. A 143 km-es szakaszon friss festések
és útjelző táblák segítik a vándorokat. A legutóbbi két kormányzati
ciklusban pénzügyi támogatást élvező program lehetővé tette, hogy a
Petróczi-iskolától Gádoros határáig jó színvonalú turistaösvényen
koptathassa a bakancsot a sétálni vágyó.
Reméljük, a jó idő beálltával egyre több gyalogos és kerékpáros kap
kedvet a teljes útvonal, vagy egy-egy részének kipróbálásához. Ne feledjük el azt se, hogy ezen a jelzésen eljuthatunk a Nagy-Milicig vagy
akár az Irottkőig, ha kedvünk és időnk van hozzá. (Sőt az egészen kalandor lelkűek ezen a nyomvonalon elindulva az E-7 nemzetközi
hosszú távú vándorút jóvoltából Portugáliát vagy a Fekete-tengert is
megcélozhatják.)
Kezdetben persze helyesebb, ha megelégszünk az ásotthalmi erdő,
az ópusztaszeri tájvédelmi körzet vagy a nagymágocsi kastély látványa
adta örömökkel. Gyönyörködünk a tájban, élvezzük a jó levegőt. A mi
véleményünk szerint ezek - és nem a gyakran hirdetett energiaitalok frissítik a testet és a szellemet. Az utakat járva egyre otthonosabban
mozgunk majd a természetben. Megismerjük azt a világot, ami nélkül
az emberi élet sem lehetséges, megismerjük azt a földdarabot, amit
hazánkként tisztelhetünk. Otthon leszünk ezen a vidéken.
Ezekhez a célokhoz próbálunk segítséget adni a magunk módján.
Kérjük és ajánljuk, hogy vegyék igénybe. (Térképekkel, háttéranyagokkal és hasznos információkkal szerdánként 16.30-18.30 óráig állunk az érdeklődők rendelkezésére a Victor Hugó utca 1. sz. alatt.
Tel.: 548-095, e-mail: toboz kulcsoshaz@freemail.hu)
POCSAI SÁNDOR,
A CSMTSZ TECHNIKAI BIZOTTSÁGÁNAK
ELNÖKE

,Süketek éjszakák
A hétvégi vásárhelyi éjszakák a
belvárosi lakosok számára magát
a poklot jelentik. Este kilenc körül felbőgnek az ügyeletes „szelíd
motorosok" - az Oldalkosár utcán már a sebesség a 120
km/órát is meghaladja. Mindez
10 percenként ismétlődve. Irány
a belváros forgalmas, hosszú utcái. Senki nem látja, de nem is
hallja, a fülek zárva.
Az egyik étterem környékén -

KOVÁCS FERENC
biztonsági őr:
- A privatizációval sem lesz jobb
a helyzet. Már így is kiárusították az országot, a kórházak privatizációjára semmi szükség. Ezzel csak még jobban eladósodik
az ország, s kikerülnek az állam
irányítása alól az egészségügyi
intézmények. Nem tudom, hogy
minderre mi szükség van.

a belváros szívében, megannyi
lepusztult alak „bódult fejjel,
üres aggyal" támolyog és időközben jól elverik egymást. Több
száz ember hallja, látja éjjel 2 óra
körül, de senki nem mer telefonálni. Félnek! Sunyi emberek,
birka türelemmel, csak így tovább, de talán valaki meghallja
és tesz valamit ellenük.
SZÁNTÓ TIBOR,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

SZEGED

NEMETH LAZAR LEVENTE
Június 14., 22 óra 30 perc, 3380 g. Sz.:
Szokolai Szilvia és Németh Attila (Ásotthalom).

RIGÓ ALBERT

Autóbusszal utaztam Győrből Budapestre. Tatabánya felé haladva egyre változatosabb a táj. A sík terület hullámosodik, majd hegyes vidék
alján húzódik az autópálya betonszalagja. Tatabányához érve mindig
megcsodálom a város fölé magasodó Turul-hegyen a millenniumi emlékművet, Donáth Gyula madárszobrát, az óriási turulmadarat. Kiterjesztett szárnyakkal áll a hegy ormán. Az ember gondolatait messzi
múltba repíti a több mint százéves szobor. Dacol a szívtelen idővel lankadatlanul. Régi monda emléke sejlik emlékezetemben: Emese álma,
melyben a turulmadár megjósolja Almos nemzedékének folytonosságát, Magyarország fennmaradásának biztosítását. A soknyelvű és
-származású törzsek összefogásából létrejött nemzetünk a történelem
viharában is megőrizte létét. A turulmadár mai üzenete talán most is a
folytonosság, nemzeti karakterünk megőrzése e sivatagosodé, globalizálódó világban. Az emlékmű hagyományőrző szerepet tölt be. Figyeltem útitársaimat. Nem voltam egyedül a turul megcsodálásában. Több
utas kutató szemmel kereste ősi jelképünk szép példányát. Úgy érzem,
ebben az értékvesztett világban is sok ember lelke mélyén él a magyarságtudat, az ősi hagyományok tisztelete.
KARDOS MIHÁLYNÉ NYUGDÍJAS TANÍTÓ, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

MULVIHILL KELLY
ELIZABETH
Június 17., 3 óra 48 perc, 3880 g. Sz.: Varga Angéla és Mulvihill Richárd (Szeged).

Június 16., 10 óra 15 perc, 3090 g. Sz.: Domoki Mónika és Rigó Gábor (Szeged).

SZENTES

JUHÁSZ ERIK GÁBOR

ÁGOSTON GERGŐ

Június 16., 12 óra 35 perc, 2700 g. Sz.: Németh Mária és Juhász Gábor (Üllés).

HUSZKA GERGŐ BENEDEK

Június 16., 10 óra 8 perc, 3710 g. Sz.: Győző-Molnár Andrea és Ágoston Zoltán (Derekegyház).

Június 16., 15 óra 30 perc. 2720 g. Sz.:
Czvetanay Mónika és Huszka Péter (Szeged).

Június 16., 14 óra 50 perc, 3350 g. Sz.: Nóvák Gabriella és Takács Pál (Tiszaföldvár).

TAKÁCS GABRIELLA OLGA

PETNEHÁZYADÉL

MADARASSY ZOLTÁN MÁRK

Június 16., 10 óra 35 perc, 3520 g. Sz.:
Nafradi Ágnes és Petneházy Zoltán (Ásotthalom).

Június 16., 16 óra 15 perc, 3630 g. Sz.: Hegedűs Katalin és Madarassy Zoltán (Kunszentmárton).

FARKAS PÉTER

Gratulálunk!

HETI POLLENJELENTES
A 24. héten a most virágzó növényeknél az előző héthez viszonyítva nem következett be jelentős változás, talán csak annyi, hogy már a
csalán virágporszemei a pázsitfüvekénél nagyobb mennyiségben
vannak a levegőben. A csalán pollenje nemigen okoz szénanáthát,
csak a vele rokon falgyomé. Falgyom azonban inkább csak a Dunántúl egyes helyein található nagyobb mennyiségben. A többi virágzó nyári gyom pollenszáma alacsony. A hét szenzációja volt, hogy
megjelent a levegőben az idei első
parlagfűvirágpor! Sőt, vasárnap

H0R0SZK0P
Qf^

KOS: Bár azt hiszi, Ismeri csa-

már egy virágzó példányt is láttam!
Az előző években is volt ilyenre példa, de utána - szerencsére - közel
egy hónapig csak elvétve találtunk
napi egy-két parlagfűpollenszemet
a pollencsapdában. Az idén mégis
félő, hogy a mostani nagy meleg és
az időnkénti esők hatására a parlagfű virágba borulása felgyorsul és
korábban megtelik a levegő e számunkra legveszélyesebb gyom súlyos allergiát okozó virágporával.
Bővebb információ: www.aeropollen.ini.hu
DR. [UHÁSZ MIKLÓS
EGYETEMI DOCENS, SZTE

m

MERLEG: Bármivel
elfoglalhatja
1 magát, ha úgy érzi, hogy elhanyamennyi mindenből kimaradt, ami a sze- golja a hitvese. Sportoljon, ússzon, járjon el
a kollégákkal moziba, színházba, koncertre.
mélyiségfejlődésük során megváltoztatta
. kapcsolódjon ki.
őket.
ládtagjait, meg fog lepődni, hogy

BIKA: Álmait nyugodtan odafigyel•
ive elemezze, mert ezáltal választ
kap azokra a kérdésekre, amik mostanában
foglalkoztatják önt. Kulcs lehet jelenlegi lelkiállapota megértéséhez is.
i IKREK: Simulékonysága

Mit üzen a turulmadár?

Június 16., 13 óra 25 perc. 3550 g. Sz.: Bagaméri Henriett és Farkas Jenő (Szeged).

az elő-

W

SKORPIÓ: Nagyobb

^>íkéne

fektetnie

ahhoz

energiákat
dolgokba,

hogy gyümölcsözővé váljanak. Megint kihátrált egy olyan helyzetből, amelyet könynyen tisztázhatott volna.

könyvelték a főnök kedvencének.

¿ s j NYILAS: Belevág egy tevékenyF e l s é g b e , amit már régóta tervez. Sikerre. elismerésre vágyik. Vigyázzon, mert
az aspektusok bizonytalanságra és zavarra
utalnak.

^ ¿ í RÁK: Jó erőben kell lennie mind fi^ ^ I z i k a i l a g , mind szellemileg. Nagy
feladatok várnak önre, melyekhez minden
energiájára szüksége lesz. Ezerrel a munkára koncentrál, családja kikészül ettől.

BAK: Túl sok stresszhatás éri és a
Z J Z . I kellemetlenségeket tetézi egy komoly lelki válság is. Orvosa túllépi azt a határt, amit pedig nagyon tiszteletben kellett
volna tartania.

A j á j OROSZLÁN: Reumás megbetege* ^ i d é s esetén érdemes kipróbálni a
vegetáriánus táplálkozást. Ez bizonyos esetekben csökkenti a szenvedést, és zsémbeskedni is kevesebbet fog.

: VÍZÖNTŐ: Bizonytalansága abból
^ H I adódik, hogy még mindig nem érzi
biztonságban párkapcsolatát. Ha nem bízik
feltétel nélkül kedvesében, akkor ez az állapot fennmaradhat.

/ k
SZŰZ: Esetenként nagyon jó ötletei
^ ^ i t á m a d n a k . Mint most például. Több
érzelmet akar belevinni a mindennapjaiba?
Okosan teszi, nem lehet mindig kordában
tartani érzéseit. Kövesse időnként a szívét.

HALAK: Nem tudott egy jó nagyot
aludni? Mi bántja? Lehet, hogy a
munkahelyén nem becsülik meg? Hamarosan gyökeresen megváltozik az élete. Addig
is fel a fejjel!

1 nyére vált. Azon viszont ne csodálkozzon, ha egyes kollégái ezt a tulajdonságot inkább negatívnak tartják, önt pedig el-
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A BIKINI MA MAR SOKKAL NYITOTTABB ES IGÉNYESEBB

A hatalom és az ostobaság bírálói
Az öt év hallgatás után 1997-ben ismét életre hívott
Bikini rengeteg új stílust engedett be a repertorájába. A
hatalom és az emberi ostobaság kritikájának alapérzése
azonban megmaradt az utóbbi évek számaiban is. A
nemrég Szegeden fellépett együttes énekese, D. Nagy
Lajos és a zenekar-alapító basszusgitáros, Németh Alajos
egyebek mellett azt is elmondta lapunknak, miért nem
tudott befutni külföldön a Bikini.
- Új „hóbort" terjed a magyar
zenei palettán, az élő zene. A
Bikini több mint húsz éve
„foglalkozik ezzel", ennek ellenére nem az együttes számaival vannak tele a televíziók és rádiók.
D. Nagy Lajos: - Jól látod. A
kilencvenes években a közönséget a gagyi, playbacken alapuló tátogás érdekelte. Sokan
tudták, hogy átverés az egész,
mégsem érdekelt senkit. A
hozzánk hasonló zenekarok
egytől egyig válságban voltak,
hiszen mi nem vagyunk diszkóba valók. Ezért is szünetelt
az együttes öt évig.
Németh Alajos: - Meg azért,
mert szétkergettem a csapatot. Nem azért, mert haragudtam rájuk, hanem mert otthon
egyedül maradtam. Fel kellett
nevelnem a lányomat és ez az
állandó koncertezések közepette elég nehéz volt.
- 1997-től ismét együtt zenéltek.
D. N. L.: - A közönség hívta
újra életre a Bikinit. Nagyon
sok telefont, levelet kaptunk,
hogy kezdjük újra. Az igazi
visszatéréshez kellett egy év,
ezalatt kitaláltuk, hogy mit és
hogyan szeretnénk csinálni.
N. L.: - Egyik pillanatról a
másikra összeálltunk, annak
ellenére, hogy mindenkinek

megvolt a saját kis bulija.
Azonban mindnyájan vártuk,
hogy újrakezdjük.
D. N. L: - 1999-ben úgy
gondoltuk, hogy néhány év
múlva újra az élő zene felé
fordul a közönség. A '90-es
évek után, ami mind politikai,
mind érzelmi válságot okozott
az embereknek, most úgy tűnik, kezd minden újra a helyére kerülni.
N. L.: - Ha már egy fél mondattal kitértünk a politikára:
minden politikusnak el kellene jönnie a koncertjeinkre,
mert akkor végre megtapasztalhatnák, hogy mennyire
nem számítanak sem ők, sem
az, hogy melyik oldalon állnak. A minap játszottunk egy
elit közönség előtt, s a zártkörű rendezvényre bejöttek
olyan srácok, akik kívül rekedtek az Iron Maiden-koncerten. Maradhattak, együtt
énekelték az „öltönyösökkel"
a számainkat. Hihetetlen volt
látni és átélni ezt.
- A Bikini-számokban
hol
nyíltan, hol kódolva, de mindig benne van a hatalom bírálata, kritizálása. Nem tudtok vagy nem akartok kibújni
az örök ellenzékiség szerepéből?
D. N. L.: - Ebben az országban ötszáz év óta feszült
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D. Nagy és Németh Lojzi akcióban.
politikai hangulat uralkodik.
Ez lehet, hogy genetikai adottságunk nekünk, magyaroknak. Konkrét politikai dolgok
ellen vagy mellett soha nem
szólaltunk fel. A hatalmat viszont folyamatosan bíráltuk,
mert mindig önmagukért és
soha nem az emberekért dolgoztak. Legyen jobb- vagy baloldali hatalom az országban,
ha fel kell szólalnunk ellene,
akkor megtesszük. De nemcsak a hatalmat, hanem az
emberi ostobaságot is bíráljuk
a dalainkban. Ezzel be is biztosítjuk magunkat a különböző állami és egyéb kitüntetések és elismerések ellen.
N. L.: - Szerencsére...
- A nyolcvanas
években
mindenki arról beszélt, hogy

végre van egy
zenekarunk,
amelyik
valóban
befuthat
külföldön is, mert D. Nagy
Lajos anyanyelvi szinten beszél angolul Aztán ez mégsem jött össze.
D. N. L.: - Csináltunk egy angol nyelvű lemezt, ami - szerénytelenség nélkül mondhatom - bármilyen nációjú zenekar albuma lehetett volna. A
baj nem a zenével vagy velünk
volt. Nem volt egymillió dollárunk, hogy bevezessük a piacra. Akkor, 1990-ben ez hatalmas pénz volt. Ma egyébként
még több lenne. így maradtunk magyar rockzenekar.
-Az újraindult Bikini azonban mégis más, mint a korábbi. Bár az
alaphangzás
megmaradt, de rengeteg áj
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FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

stílust „engedtetek" be a zenétekbe.
D. N. L.: - Ez kezdetben nagyon nehéz volt, de a közönség ebben is segített. Ragaszkodtak a bikinis hangzáshoz.
Tudtunk volna teljesen új dolgokat is játszani, de nem „engedték".
N. L.: - A mostani zenénk
sokkal igényesebb annál, amit
a nyolcvanas években játszottunk. Nyitottabbak vagyunk. A
Világ végén című albumon
például acid jazz-elemek hallhatók. Ez tizenöt éve elképzelhetetlen volt.
- Ha már a lemezeknél tartunk: mikor jön ki áj korong?
• D. N. L.: - Egy Bikini-lemez
mindig akkor készül el, ami-

LAJCSI BULIJÁN FELFEDEZTÉK ŐKET, MÁR KÉSZ AZ ELSŐ LEMEZÜK

Lendületben a vokálötös
A napokban jelenik meg a
Fool Moon bemutatkozó nagylemeze. Az öttagú „a capella"
formáció tagjai szegediek.
Hosszú út vezetett odáig, hogy
a nagyközönség megismerhesse őket. Kisebb fellépéseik
már korábban is voltak, ám

egy televíziós szereplés adta
meg nekik az igazi lendületet.

A vokál nem költözik Budapestre, szeretnék bebizonyítani,
hogy Szegeden maradva is sikeresek lehetnek.

A Fool Moon szegedi vokálegyüttes. Korábban még soha
nem szerepeltek együtt, de
nem idegen tőlük a zenélés,
külön-külön szinte már mindannyian tagjai voltak együttesnek. A formáció Czutor Ignácból. Deák Andrásból, Molnár
Gáborból, Németh Miklósból
és Wodala Barnabásból áll.
A Fool Moon ötlete már
évekkel ezelőtt megszületett,
ám az ötszólamú a capella
formáció sokáig csak dicsé-

reteket kapott, lemezszerződést azonban nem. Ebben
közrejátszhat, hogy a műfaj
Magyarországon még nem
hódít, mindössze két ismert
képviselője van: a Four
Fathers és a Bolyki Brothers.
Az a capella lényege egyébként az, hogy az énekesek
több szólamban, zenei kíséret
nélkül adják elő dalaikat.
A szegedi fiúk - ha csak kisebb rendezvényeken is - felléptek az ország különböző
pontjain. Áttörést, pontosabban kitörési lehetőséget egy televíziós szereplés hozott számukra. Lajcsi Szuperbulijában
mindössze egyszer léptek fel, a
siker azonban óriási volt. Az
adás után több lemezkiadó is
konkrét ajánlattal kereste meg
őket. Végül a Warner Musickal
kötöttek szerződést, a héten
pedig már megjelenik első
nagylemezük. A Csillagok... című albumon tizenegy magyar
sláger átdolgozása hallható,

plusz egy meglepetésdal. Színvonalukat mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy az eredeti
előadók azonnal engedélyezték
a megjelenést, amikor meghallották az elkészült dalokat, többen pedig hangsúlyozták, még
soha nem készült számaikból
ennyire jó átirat. Nyolcadik lemezbemutató koncertjére a
Bon-Bon pedig meg is hívta
őket vendégelőadónak, ahol
hatalmas sikert arattak a Valami Amerika a capella átiratával.
A Fool Moon a fellépéseket
szervező iroda tervei szerint
„elitegyüttes" lesz, azaz nem
haknizik. Ennek legfőbb oka,
hogy a stílus előadása nagyon
nehéz, komoly technikai feltételek szükségesek hozzá, tehát
nem lehet vele akárhol fellépni.
Július végén a Fiúk részt vesznek
egy nemzetközi a capella-versenyen Grazban, ami reményeik szerint a külföldi ismertséget
is meghozhatja számukra.
T Í M Á R KRISZTA

A Beatrice megszűnése után,
1982-ben Nagy Feró alapította
az együttest Szűcs Antal Gáborral (gitár), Vedres Józseffel
(gitár), Németh Alajossal (baszszusgitár), Németh Gáborral
(dob) és Angyal Tivadarral
(dob) közösen. Egy évvel később Szűcs, két évvel később
pedig Nagy Feró is kivált a
bandából. A legendás felállás:
D. Nagy Lajos (ének), Németh
Alajos (basszusgitáros), Gallai
Péter (billentyűs), Daczi Zsolt
(gitáros), Hirleman Bertalan
(dobos).
1992. november
21-én, tíz év után az együttes
feloszlott, s 1997-ben alakult
újjá. Jelenlegi tagjai: Németh
Alajos, D. Nagy Lajos, Gallai
Péter, Makovics Dénes (szaxofon), Mihalik Viktor (dob) és
Daczi Zsolt.
. A napokban megjelent a Bikini két, eddig még CD-n ki nem
adott lemeze, a Ha volna még
időm és a Közeli helyeken. Ezzel
teljessé vált a zenekar összes
albumának cédésítése. A tíz
albumot kitevő zeneanyag a következő: XX. századi híradó, Hová lett..., Ezt nem tudom másképp mondani, Mondd el, A
szabadság rabszolgái, A világ
végén, Nem lesz ennek jó vége,
Álomból ébredve, Ha volna még
időm, Közeli helyeken.

kor összeáll hozzá az anyag.
Sosem nézzük a naptárt.
Szeptemberig folyamatosan
turnézunk, így csak valamikor októberben tudunk stúdióba vonulni. Ha az idén
nem is jön ki album, jövőre
biztosan kirukkolunk valamivel.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Te vagy a nyerő
Az egy héttel ezelőtt megjelent
zenei játékunkban feltett kérdésekre azok válaszoltak helyesen, akik azt írták, hogy a 1\i es
Foutu francia nyelvű megasláger előadója In-Grid, a Chart
Mix 2003 album neve onnan
ered, hogy 30 topslágert tartalmaz, amelyek egész Európában a dance chartok és a kislemezlisták élén állnak, az albumot pedig DJ Berry mixelte. Ezúttal is öt olvasónknak kedvezett a szerencse: Berkecz Dóra,
Mészáros Péter, Maródi Ágnes,
Tóth Anita és Karai Fruzsina
nyert egy-egy ajándékcsomagot, amit postán küldünk el.

Jacko 12 milliója
A napokban születik döntés
abban a peres ügyben, amelyben Michael Jackson egykori
pénzügyi tanácsadó cége követel 12 millió dollárt a popkirálytól, mondván, nem fizette
ki számukra a megbízásért járó pénzt. Az énekes viszont állítja: nem tartozik semmivel.
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Állíts sátrat!

A TÖBBSÉG PIHEN, SZÓRAKOZIK. DE NÉHÁNYAN TANULNAK

esetre, ha mindennap szednéd
Itt a jó idő, az érettségit is letet- a sátorfádat, jó, ha a könnyűszerkezetes,
alumíniumvázas,
ted, mi akadályoz még meg ab-pálcás fajtákból
választasz.
ban, hogy nekivágj a nagyvilág- Ezek három kilónál nem
nak? Az árak? A legegyszerűbb nyomnak többet a válladon.
és mellesleg a legbulisabb meg- Az iglut tudod a legegyösszeszerelni.
oldás úgyis a sátorozás. Ezt pe- szerűbben
dig a ballagásra rokonoktól ka- (Csak két hosszú, hajlékony
pálcát kell keresztben lebökpott pénzen meg is teheted, hinöd, ráaggatnod a belső vázat,
szen a felszerelés nem drága,
utána ráhúzni a külső napígy válassz:
sugárzás- és víztaszító vásznat, és körbekalapálnod.)
-Az iglukhoz azonban gyak- Ne legyen túl nagy a pakk. A
2-3 személyesek (tudod, ha a ran rossz minőségű sátorfákat
barátnőddel mész kétszemé- adnak. A vékony, esetleg könylyes, ha két nővel, akkor há- nyen hajló kampók mellé szerom...)
kisebb
nejlonsza- rezz be erős, agyagos, kavicsos
tyor-méretűre összehajtogat- talajba is jól leverhető pótkampókat.
hatók.
- A sátorhoz nem jár ka- Ne legyen túl nehéz. Arra az
lapács, azt is szorítsd ki a zsebpénzedből.
ZSÁKBAN
- Gondoskodj fekhelyről. A
laticel könnyű és kis helyen elHálózsáknál gondolj arra,
fér, de nem biztos, hogy a szőlőhogy a kapucnis hidegebb éjhegyi vadkempingezés során is
szakákon is jól jön. A becipkényelmes. Nem sokkal több
zározás pedig segít a csajohelyet foglal el - bár kicsit nezásban és megvéd a kíváncsi
hezebb - a gumimatrac (amitekintetek elől. Egyébként meg,
nek további hátránya, hogy
ha eltűnne a sátrad, még minminden költözéskor fel kell fújdig elég ahhoz, hogy nyaralj a
ni, előnye, hogy nappal a
szabad, csillagos ég alatt.
strandon is hasznosíthatod).

Bölcsészfelkészítés
A szegedi egyetemen működő Tehetségért Mozgalom bölcsész
ágazata egyetemi felvételi előkészítő tábort szervez július 9. és
18. között. A táborban két szakot hallgathatnak a középiskolások,
akik a következő tárgyak közül választhatnak: magyar, történelem, angol, német. Megfelelő létszám, legalább öt jelentkező esetén további szakokat is indítanak, így például olaszt, spanyolt,
franciát, latint vagy filozófiát. Az oktatás napi nyolc órában folyik
az egyetem oktatóinak közreműködésével. Érdeklődni a
62/454-128, vagy a 454-129-es telefonszámon lehet, illetve személyesen a Tisza Lajos krt. 103. szám alatti irodában.

Ha végre itt a nyár...
Kitört a vakáció. Szeptemberig
el lehet felejteni az iskolát. Indulhat a nyaralás vagy a hajnalig tartó mulatozás. A szünet első hete azonban sokak számára egyelőre semmi újat nem
hoz. Annyira friss még az élmény, hogy csak telnek-múlnak
a napok és nem történik semmi. Akadnak olyanok, akiknek
megvan a programja: készülhetnek a pótvizsgára.
- Fekszem, ha elfáradok. Kelek,
amikor sikerül. Hát nem erről
szól a nyár? - kérdezte Vágh
Péter. A harmadikos gimnazista a vakáció első hetében még
nem nagyon tud magával mit
kezdeni. Nyaralás, haverok,
szórakozás - még masszaként
kavarog a fejében. Konkrét elképzelése sincs, mivel teljenek
a nyári hónapok. Egyelőre marad a semmittevés. Júliustól viszont már meg akarja szervezni az idejét. - Azért nem szeretném szeptemberig lopni a napot. Valamiről csak kell majd
mesélni a suliban, ha megkérdezik, mit csináltam a nyáron
- t e t t e hozzá.
Pál János szinte percre pontosan tudja, mihez kezdjen a
nyáron. - Matematikából és fizikából visszatapsoltak, ezért
újból bújhatom a könyveket panaszolta. Most nagyon dühös magára, hogy korábban
nem tanult rendesen, így szeptembertől ismét hetedikes le-
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Akik a vakáció egyetlen percét sem szeretnék feleslegesen elvesztegetni, azok közül sokan már
időben megszervezték a nyaralásukat. (Képünk illusztráció)
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT
het. A téli hidegben vígan maradhatott volna a szobájában
és forgathatta volna a feladatgyűjteményt, ahelyett, hogy a
várost járta. Bezzeg most hihetetlenül zavarja, hogy minden
haverja a strandon bámulja a
gyönyörű csajokat, ő meg az
ágyán fekve magolhat.
A bölcsész Faragó Norbertnek összejött az államvizsgája,
így nehéz boldogabb embert
találni nála. - Sikerült. Igaz,
hogy kétszer rugaszkodtam
neki, de megvan és ez a lényeg
- lelkendezett. Az egyetem
mellett dolgozott is, ezért maradt még egy kis tartalékpén-

ze. Most ennek szeretne a fenekére verni, aztán október
elsejével irány a munkahely.
De addig is övé a világ! Két hét
múlva barátnőjével Horvátországba utazik. Több szigetet is
felkeresnek, mert nem szeretnek sokáig egy helyen maradni. - Mindent fel kell fedezni, meg kell tapasztalni,
mert enélkül dögunalom az
élet - mondta Norbi.
A két Horváth testvér, Anita
és Diána szegedi nagymamájuknál töltenek néhány hetet.
A dombóvári lányok közül a
fiatalabb, Anita most fejezte
be az elsőt. - Ilyet ritkán lát-

tam még. A kis unokám sírt,
hogy nem mehet iskolába és
nem találkozhat a társaival.
Bezzeg én már az elemiben is
azt vártam, mikor lesz végre
nyár - mesélte nevetve a nagymama. Az ötödikes Diána húgával ellentétben egyáltalán
nem bánta, hogy véget ért az
iskola. Szeretnek a nagyinál
lenni, mert nála akkor kelnek,
amikor akarnak és a szünetben nem kell elővenni a tankönyvet. A szülők ugyanis elvárják, hogy hetente legalább
néhány órát foglalkozzanak a
tananyaggal.
KORMOS TAMÁS

Férfiasan tökéletes

RANDI-rovat

Szerinted milyen a modern kor pasiideálja?
Erre kerestük a választ, a strandon, ahol meglepő válaszokat találtunk.

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

- A pasi 100 kg felett kezdődik, alatta karácsonyfadísz!
- Ideális pasi nincs, csak ideális méret.
- Nem kritizál, olyannak szeret, amilyen vagy.
- Olyan, mint a Hold. Este jön, reggel megy.
- A legokosabb és legszebb pasi valószínűleg
egy átoperált nő.
-Az igazi pasi csak téged szeret, és ezt nem fél
bevallani.
- A tökéletes férfit a képzelet szülte, nem egy
anya...
- A modern pasi szőrtelen, kölyökképű, müzlizabáló, biokretén, jól fizető állással.
- Az igazi férfi nem iszik, nem dohányzik,
nem kávézik, nem nőzik és nem is létezik!
-A macsó pasi csak addig jó, amíg nem mész
feleségül hozzá! Képzeld el férjedül Renátát!

Nokia 3 5 1 0 i

NYÁRI ESŐ

Szegedi, 26 éves, 172 cm magas fiú vagyok.
Megismerkednék olyan szegedi, vagy Szeged
környéki lánnyal, aki szintén társát keresi, és
tartós kapcsolatot akar kialakítani. Remélem,
akad ilyen lány és találkozhatunk. írj „Nyári
eső"
jeligére,
vagy
küldj
SMS-t a
30/454-8427-es telefonszámra.
LÁNY A BUSZRÓL

99ÜO Ft

Keresem azt a lányt, aki június 7-én, háromnegyed 2 körül a Széchenyi téren a 7l-es
buszra szállt fel, s Újszeged irányába tartott.
Rajtad fehér nadrág, fehér ujjatlan felső, a
válladon retikül volt. Én szürke pólót, drapp
térdnadrágot, napszemüveget viseltem, s a
padon ültem. Ha magadra ismersz, kérlek,
küldj SMS-t a 30/523-7069-es számra.

Java alkalmazások
támogatása

MÁJUS

33 éves, megbízható, komoly, csendes fiú keres
egy jó lelkű, szegedi lányt, aki szeretetteljes kapcsolatra
vágyik.
Várom
üzeneted
a
70/297-8149-re. Lala

A kés/ülők kijelzőjén látható kép csak illusztráció. Ajánlatunk 2003. június 4-tői az akciós készlet erejéig tart. és kétéves
előfizetői szerződés aláírása cselén érvényes. A készülékek csak Pannon GSM SlM-kártyával használhatók. Előfizetés, illetve
előfizetés és készülék együttes vásárlása esetén az első havi előfizetési díjat az értékesítés helyén be kell fizetni. A részletekről
és számos további készülékajánlatunkról érdeklődjön bemutatótermeinkben (Szeged, Széchenyi (ér 2/A; Szeged, Kárász utca 16.)
vagy az. Önhöz legközelebbi viszonteladónknál! Ajánlatunkat már honlapunkon, a
PannonNctShopban is igénybe veheti. Pannon GSM nonstop információs vonal: 173
G S m
(minden más hálózatból: +36 20 920 0200).
www.pannoRgim.hu

PANNON

Kedves Gyurmi baba! Ország, világ előtt kijelentem, hogy NAGYON IMÁDLAK TÉGED!!! Picurid

Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

1 06-20/9432-663

Ismét itt vagyok, a „Május" jeligéjű srác. Üzenem
annak
az egyetemista
lánynak
(25/165/50), hogy e-mailen nem lehetséges az
ismerkedés, két okból is: az egyik, hogy nincs
ilyen szerkentyűm, a másik pedig a hozzáértés
hiánya a részemről. Inkább küldj SMS-t a
20/570-5172-es számra, vagy add meg az
SMS-számodat.
SNIPER

Én egy 36 éves makóifiúvagyok. Szeretnék egy
társat találni magamnak. Egy kérésem van:
olyan lány írjon, aki komolyan gondolja és
ugyanolyan magányos, mint én. Várom a válaszokat a 30/90-66-916-os számra vagy „Sniper" jeligére.

•
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WORKS PROCUREMENT NOTICE

ÉPÍTÉSI KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

MAK6 BUSINESS AND SERVICE CENTRE FOR STRENGTHENING HUNGARIAN-ROMANIAN
CROSS-BORDER RELATIONS
MAK6, REGION OF THE SOUTHERN GREAT PLAIN, HUNGARY

MAKÓI ÜZLETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉRE
MAKÓ, DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ. MAGYARORSZÁG
1.
a
3.
4.
5.

Közzétételi hivatkozás: a CFCU honlapja, helyi napilapok,
Elérés: Helyi nyílt
Program: Phare
Finanszírozás: HU 01.07.
Szerződő halóság: a szerződés aláírásáig a Nemzet Regionális Fejlesztési Ügynökség. A kedvezményezeit: Makó Város Önkormányzata

1,
2.
3
4.
5.

Publication reference: Internet website of CFCU, Local newspapers
Procedure: Local open
Programme: Phare
Financing: HU0107
Contracting authority: National Agency tor Regional Development until the sign ot contract. The beneficiary: Local Government of Makó.

SZERZŐDÉS JELLEMZŐI
-

i

CONTRACT SPECIFICATION

J A » iiwmiSuSAjj L

hzerzooes ismenerese
I. csomag (LOT): A makói Korona épület részleges rekonstrukciója: 1730 nf alapterület a földszinten ésazetső emeleten, 509 irY belső udvar
burkolatépítés és leledés. parkosítás, térburkolat építés és rekonstrukció az epütet környezetében.
2 csomag (LOT)- U| kétszintes inkubátorház építése 297.9 m' alapteoiiettel, 181,16 m' alapterületű műszaki szárny és külső térburkolatok
7. A csomagok (LOT-ok) száma és elme:
1. csomag (LOT): Üzleti és szolgáltató központ (Korona épület)
2. csomag (LOT): Inkubátorház

6 Contract description:
1" Lot: PartiaBy reconstruction of the Korona building in Maro, 1730 m' area in the ground floor and intopfloor, 509 rrr interior ooutt paving and
toping, and parking, paving and reconstruction in external area around the building
2" Lot: Construction of a new two-floor Incubator house of 297,9 rrr and an annex floor area of 181.16 m" and external pavements.
7. Number and Sties of Lots:
Lot 1: Business and Service Centre (Korona building)
Lot 2 Incubator House

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

CONDITIONS OF PARTICIPATION

& Afcaimasság és származási szabály: a részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a Tagállamokból és a Szabályzat vagy egyéb, a szerződes
finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális okirata által szabályozott és.vagy meghatalmazott térségek országából és területeiről
szármázó minden |akár egyénileg, akár csoportosulás (konzorcium) keretében reszt vevő| természetes és jogi személy előtt (lásd még az
alábbi 21 pontot). A felen szerződés keretében szállított valamennyi árunak ezekből az országokból kell származnia.
8. Kizárási jogcím: az ajánlattevőknek nyilatkozatot keli benyújtaná* arra vonatkozóan, hogy esetükben nem áH lenn a Külföldi szerződésekre
vonatkozó Utasítások kézikönyve (hozzáférhető az alábbi interneteimen. http//europa.eu.int'comnvéuropeald'index„en.htm ) 2.3 pontja alatt
felsorolt helyzetek egyike sem.
10. Tenderek száma: az ajánlattevők (többek között az ugyanazon jogi csoporthoz tartozó cégek, ugyanazon konzorcium egyes tagjai és
alvállalkozói) egy vagy tobb csomagra (LÓT) csak egy tendert nyújthatnak be Egy csomag (LOT) valamely részére benyújtott tendereket nem
lehet figyelembe venni. Bármely ajánlattevő jelezheti aiánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha a tendere egynéltobbcsomag
(LOT) esetén nyerne. Az ajánlattevők változatot nem nyu|thamak be a tenderdossziéban igényelt munkákra vonatkozó tenderük mellett.
11. Tendergarancia: az ajánlattevőknek gondoskodniuk kell az 1. csomag (LOT) esetén 45 000 Euro. a 2. csomag (LOT) esetén 11 000 Euró
összegű, vagy ezekkel egyenértékű HUF összegű ajánlati biztosítékról ajánlatuk benyújtásakor Ezt a garanciát a sikertelen ajánlattevők a
tendereljárás lezárulása után. a sikeres ajánlattevőik) pedig a szerződés mindegyik fél áltau aláírása után kapták vissza.
12 Teljesítési garancia: a nyertes alánlattevő köteles teljesítési garanciát nyújtani a szerződés összegenek 10%-a erejéig euróban a szerződés
aláirasakor. Ezt 30 napon belül kell felmutatni azl kővetően, hogy az ajanlattevó kézhez veszi a szerződő hatósag által aláirt szerződési Ha a
kiválasztott ajánlattevő nem gondoskodik a garanciáról ezen Időszak alatt a szerződés semmisse válik, és lehetőség van ana. hogy új
szerződést készítsenek és küldjenek el annak az ajánlattevőnek, aki a soron következő gazdaságilag legelőnyösebb, a leltételeknek megtelelő
tendert nyú|totta be.
13. Tájékoztató értekezlet és/vagy helyszíni szemle:
helyszíni szemlére kerül sor 2003 július 24-én 11-00-kor a makói Városházán, 6900 Makó Széchenyi tér 22. sz alatt
14. A tender érvényessége: a tendereknek a tenderbeadási határidőt kévető 90 napig érvényben kell maradniuk.
15. Tel|esltésl határidő: maximum 12 hónap a szerződés aláirasától számítva.

A KIVÁLASZTÁS ÉS ODAÍTÉLÉS KRITÉRIUMAI
16. A kiválasztás kritériumai: a tenderdosszié t. Köteteben - Utasitasok az Ajánlattevők Számára - részletezett tormái és technikai kritériumok.
Az Ajánlattevők számára a minimális»! teljesítendő alkalmassági leltételek az alábbiak:
t Bejegyzett cég vagy természetes személy, amely a megadott Letesitmény kivitelezósére képes
2. Kozós Vállalkozás esetében a tagok egyikének kell teljesítenie a 7 tettételt. Az összes tag együttesen kell teljesítse a 3., 4., 5. és 6.
lettételeket
Minden esetben a közös vállalkozásnak, mint egesznek meg kell lelelnie az alább felsorolt minimális alkalmassági Igényeknek.
3 Az Ajánlattevő utolsó három évi építőipari munkái nettó értékének átlaga eléri, vagy meghaladja az Ajánlati Nyilatkozatban megadott Ajánlati
Arának a másfélszeresét (ÁFA nélkül).
4. Az Ajánlattevőnek kepesnek kell lennie arra. hogy a szerződött Létesítménynek legalább a 70%-át saját eszközeivel végezze el, ami alatt
az ertendő. hogy rendelkeznie kell annyi berendezesseí anyaggal, emberi és anyagi erőforrással, hogy képes legyen kivitelezni a
Szerződés lenti százalékos hányadát Egyetlen Alvállalkozó sem válafeazhat többre, mint a Létesítmény teljes szerződéses értékének 15%-a
5. Az Ajánlattevőnek rendelkezésre kell állnia pénzeszközöknek és vagy hitel hozzáférhetőséget kell biztosítania az Ajánlati Nyilatkozat
Függeléke .Közbenső Fizetést Igazolasok minimális értéke' rovatnál megadott pénzősszeg háromszorosának mértékében.
6. Az Ajánlattevőnek azonos természetű és összehasonlítható bonyolultságú megvalósított projekttel (pl. magasépítési munkát épületgépészén és komplett épületvillamossági munkakat beleértve) kelt rendelkeznie az eímútt 6 évben, az alábbiak szerint:
Az 1. szerződéses egységre benyújtott ajánlat esetén legalább egy projekt min. 1 400 000 Euro és legalább két másik projekt egyenként
min. 1 000 000 Euto értékben. A három referenciaprojekt közű legalább egy műemléki épület felú|itása kell legyen.
A 2. szerzódeses egységre benyújtott ajánlat eseten: legalább három projekt egyenként min. 350 000 Euro értekben
A Szerződő Hatóság fenntartja magának a jogot arra. hogy bekérje a vonatkozó projekteknek a Mérnök-Szerződő Hatóság által aláirt
megtelelő átvételi jegyzökönyve másolatát.
7. Az A|ánta!tevó kulcsszemélyzetenek legalább 5 év megfelelő tapasztalattal es igazolt képesítéssel keil rendelkeznie az ehhez a projekthez
hasonlo munkálatok vonatkozásában.
8 Ha az Ajánlattevő Vezető tagja egy Kozos Vállalkozasnak. akkor képesnek kell lennie arra hogy a szerződés szerinti Létesítménynek
legalább az 50% át saját eszközeiveltegyenképes elvégezni, mint az afenti4. alpontban olvasható. Ha az A|ánlattevó partner egy Közös
Vállalkozásban (azaz nem a Vezető tag), akkor képesnek kelltenniearra hogy a szerződött Létesítménynek legalább a 10%-at saját
eszközeivei végezze el, mint az a lenti 4 alpontban olvasható.
9 Az alvállalkozásba adott munkák aránya nem haladhatja meg a Szerződéses Ár 30%-át Egyetlen Alvállalkozó sem vállalkozhat többre,
mint a Létesítmény telies szerződéses értékének 15%-a.
A szerződést a legalacsonyabb árú megfelelő a|ánlatnak kell odaítélni.
17. Az odaítélés kritériumai: ar

6 Eligibility and rule of origin: Participation is open on equal terms to aH natural and legal persons (participating either individually or in a
grouping (consortium) of tenderers) of the Member States and the countries and territories ol the regions covered and/or authorised by the
Regulation or other specific instruments applicable to the programme under which the contract is financed (see also item 21 belowi. Ail goods
provided tor this contract must originate in these countries.
9. Grounds for exclusion: Tenderers must provide a declaration that they are not in any of the situations listed in Section 2.3 of the Manual of
Instructions tor External Relations contracts (availablefromthe following Internet address: httpv/europa.eu inVcomm'et*opeaid(home_en htm)
10. Number oltenders:Tenderers (Includingfirmswithin the same legal group, other members of the same consortium, and sub-contractors) may
submit only one tender for one or several Lots. Tenders lor parts of a Lot will not be considered. Arty tenderer may state in their tender that they
would offer a discount in the event that their tender is accepted for more thsn one Lot Tenderers may not provide a tender for a variant solution
In additiontotheir tender tortoeworks required in the tender dossier
11. Tender guarantee: Tenderers must provide a tender guarantee of EUR 45 000torLot 1. and EUR 11 000torLot 2. or HUF equivalent when
submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successfultenderers)upon signature of the contract by at parties
12. Performance guarantee: The successfultendererwill be requested to provide a performance guarantee of 10% of toe contract value in euro
when countersigning the contract. This must be delivered within 30 days after receipt by the tenderer of the contract signed by the Contracting
Authority. Iftoeselected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn
up and senttothe tenderer which has submitted the next lowest, compliant tender.
13 Information meeting and/or site visit: A site visit w« be held on 24" July 2003.. at 11 BO hours, in the city hall, 6900 Makó. Széchenyi tér 22.
14. Tender vaidity: Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: Maximum 12 months after signing the Contract.

SELECTION AND AWARD CRITERIA
16. Selection criteria: Financial and technical criteria as set up in Volume 1 - Instructions to Tenders ol the Tender Dossier
The minimum qualifying criteria for each Tenderer as follows.
1. He shal be a registeredfirmor natural person entitled of carrying out the specified Works.
2. In case ot a joint-venture tndwidually each of the partners in a Joint Ventura'Consortium shall fulfil the entena 7. All members together shall
fulfiltoecriteria 3., 4., 5.. 6.
In any case the Joint-Venture as a whole must reach the minimum Qualification as requested here below
3. Average oftoeTenderer's last 3 years' annual value of construction works equal or above of the 1.5 times value ol the Tender Price (with
out VAT).
4 The Tenderer shall have the ability to carry out at least 70% of the Contract Works by his own means, defined as meaning that he must
have the equipment materials, human arid financia resources necessary to enable to carry out percentage ot the Contract Any one
Sub contractor shall not carry out more than 15% of thetotalvalue of the Contract Works.
5. The Tenderer must have liquid assets and/or access to credit facilities and/or other financial means adequate to assure the required cashflow lor the duration of the Contract In any case the credit amount should exceed three times of the sum Indicated as •Minimum Amount of
Interim Certificates" in the Appendix to Tender
6. He shall have completed projects of the same nature and complexity (e.g. building construction works including compete sanitary
engineering and electrical installation) over the last 5 yeas with the following details:
When tendering for Lot 1: At least one project in a value of min. Euro 1 400 000 and at least two other projects in a value ot min. Euro
1 000 000 each At least one ol thetoroereference projects shall be the reconstruction of a monument building
When tendering for Lot 2; At least three projects in a value of min. Euro 350 000 each.
The Contracting Authonty reserves the right to ask for copies of the respective certificates of final reception signed by toe supervisors1
contracting authority ot the concerned projects.
7. All key personnel shall have at least 5 years of adequate experience and proven qualifications relevanttoworks ot a similar nature to this
project
8. If he is the Leading Partner in a Joint Venture he shall have the ability to carry out at least 50% oftoeContract Works by his own means,
as defined in Sub-Clause 4 above. It he is another partner in a Joint Venture/Consortium (I.e. not the Leading Partner) he shall have the
ability to carry out at least 10% of toe Contract Works by his own means, as defined in Sub-Clause 4 above
9. The total proportion of Sub-Contracted Works shall not exceed 30 percent of the Tender Price. None of the Sub-contractors shall carry out
more than 15 per cent ot the total value of the Works.
The contract shall be awarded to the lowest compliant tender.
17. Award criteria: Price.

TENDERING

AJÁNLATTÉTEL

18. How to obtain thetenderdossier? The tender dossier is available from Municipality of MAKÓ, H-6900 Makó. Széchenyi tér 22. ontoeGround
18. Hogyanteheta tenderdossziét beszerezni? A tenderdosszié beszerezhető Makó Város Önkormányzata H-6900 Makó. Széchenyi tér 22. Floor, room No. 13. at Mr. Barna BUCIN (Phone: +36/62/210-708) on working days between 0900 and 14:00 hrs. upon payment of HUF 80.000
+ 25% VAT, (paying is to be made into Local Government of Makó City account, (account No: OTP Bank Rt. 11735074-15354745) which
elmén, a földszint 13. sz. szobában. Bucm Barna úrnál (Telefon. +36(62/210-708), munkanapokon 9 00 és 14:00 óra között. 80 000 HUF +
excludes courier delivery. Tenders must be submitted using the standard tender form included in the tender dossier, whose format and
254» AFA ellenérték megtizetesót igazoló terhelési értesitó ellenében (az ellenértéket Makó Város Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett
instructions must be strictly observed.
11735074-15354745 sz. bankszámlájára kell alutalní). amely ellenértek az esetleges postaköltséget nem tartalmazza. A tendereket a tenderTenderers with questions regarding this tender should send them In writing to the VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság (National Agency tor
dossziéban található szabványostendertormátumbankell benyújtani, amelynek utasításait éstormaikövetelményeit szigorúan óe kell tartani
Az ajánlattevőknek a jelen tenderre vonatkozó kérdéseiket írásban a VATI Területfejlesztési Igazgatóság H-1016 Budapest. Gellérthegy u. Regional Development) H-1016 Budapest. Gellérthegy u. 30-32 Fax +36-1-488-7188 or +36-1-224-3215, e-mail address:
szathmarviSoriarereg hu at least 21 days before the deadline for submission of tenders given In item 19. The Contracting Authority must reply
30-32. Fax: +36-1-488-7188 vagy +36-1-224-3292, e-mai cim: szathmary@pharereg.hu címre kell elküldeniük legalább 21 nappal a
.19. pontban megadott tenderbeadási határidő előtt. A szerződő hatóság köteles a tenderbeadási határidő előtt legalább 11 nappal válaszolni vala-to all tenderers' questions at least 11 days before the deadlinetorsubmission of lenders.
19. Deadlne for submission oftenders:All tender must be received at VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, National Agency for Regional
mennyi ajánlattevő kérdéseire
Development, H-1016 BudapesL Gellérthegy u. 30-32. betore 1500 hre. (03:00 pm local timaCET) on 18r August 2003 by registered letter with
19. Tettderbeadási határidő: minden aiánlatnak 2003. augusztus 18-án, helyi idő szerint 15:00-ig meg kell étkeznie a VÁT1 Területfejlesztési
igazgatóság H-1016 Budapest. Gellérthegy u. 30-32. alatti címére térlivevényes ajánlott postai küldeményként vagy aláírt átvételi elismervény acknowledgement of recept or hand delivered against receipt.
Any tender received after this deadline will not be considered.
elleneben kézbesítés útjön. Ezen hatandó után beérkező tendereket nem veszik figyelembe
20. Tender opening session: Tenders shall be opened in a public session at 1530 hrs. (03:30 p.m. local tlme/CET) on 18* August 2003.. at VÁTI
20. Tenderbontási ülés: Az ajánlatokat nyilvános ülésen 2003. augusztus 18-án, helyi Idő szerint 15:30-kor a VÁTI Kht - Terütettejleeztesl
Területfejlesztési Igazgatóság, (National Agency lor Regional Development), H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Igazgatóság. 1016 Budapest Gellérthegy u. 30-32. alatti címén kell felbontani.
21. Legal basis: Council Regulation 3906'89.
21. Jogalap: 3906/89 Tanácsi rendelet.

TATRADOLTRAVEL

Utazási

Iroda

6721 SZEGED,
S Z E N T I S T V Á N T É R 6.

+50%

KENYELEM

Miért nem utazik 1. osztályon
2. osztályú menetjegy áráért?

Ehhez csak annyit kell tennie, hogy teljes árú,
menettérti InterCity jegyét legalább 10 nappal
a tervezett utazás előtt megváltja.
További részletek információs szolgálatainknál,
az (1) 461-54-00 telefonszámon és
a www.mav.hu honlapon.
Akciós menet- ós helyjegyet - pénteki és vasárnapi járataink
kivételével - 2003. augusztus 31-ig a készlet erejéig vásárolhat.

Kényelmének érdekében,
vegyen jegyet idejében!

A nyár közeledtével s z e r e t n é n k felhívni a figyelmét időszaki szolgáltatásunkra. Az idén Ls lehetőséget kívánunk
nyújtani előfizetőinknek arra, hogy a nyári szabadság ideje alatt se kelljen nélkülözniük a Délmagyarországot/Délvilágot.

Last minute akció!
Horvátország Brac-sziget
Supetar Hotel Pliva 2*

E h h e z Ö n n e k m i n d ö s s z e annyit kell tennie, hogy kitölti a mellékelt a d a t l a p o t , m a j d visszaküldi c i m ü n k r e a
62/567-884-es f a x s z á m r a . Előfizetése átirányítását a terjesztesúi dt-lmagyar.hu e-mail c i m e n is kérheti.
E n n e k m e g f e l e l ő e n teijesztési 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 kézbesiti. 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 előtt j u t a s s a el osztályunkra, hogy k é r é s é t teljesíteni t u d j u k .

Közvetlen a tengerparton!
Félpanziós ellátás.
Utazás: luxusbusszal.
J ú n i u s 2 3 — j ú l i u s 1-ig

jk

59 900 Ft
Július 14-22-ig 6 3 9 0 0 Ft

Olaszország gyöngyszemei
Július 3-10.

Róma-Firenze-PadovaVerona-Siéna
Utazás: luxusbusszal
R é s z v . díj: 6 9 9 0 0 F t

n í j á na/ás/

lldoözletiel

Átíoánunl

Délmagyarország Kiadó

1

ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA

GYERMEKKEDVEZMÉNY!

Félpanziós ellátás.

Jíe/Lemes
• Előfizető neve:

. • Jelenlegi kézbesítési címe:

• Telefonszáma:.

. * E-mailcíme:..

Ideiglenes cint, ahová az átirányítást kéri:
»Cím:

• Nér

I
§

7

• Mely időszakra kéri a lapol az ideiglenes címre

2003.

hó ....

napjától - 2003.

.. hó

napjáig
a/á más

"n

Kiadó 6701 Szeged, Pl 153. címére, a 62/567884-es faxszámra vagy az adatokai a lerjesztes^'áelmagyaf.hu e-mad címre

•MŰSOR-HIRDETÉS*

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚNIUS 19.
Állást kínál

N O N S T O P

Autó
Bélyeg
A Hansa-Kontakt Kft
állást hirdet
MUNKAÜGYI
ÉS TBÜGYINTÉZŐ
K
munkakör betöltésére.
Olyan munkavállalók jelentkezését várjuk akik a meghirdetett
munkakörben felsőfokú végzettséggel. magas szintű, többéves
szakmai gyakorlattal, számítógép-kezelői ismerettel rendelkeznek. Az érdeklődők fényképes szakmai önéletrajzaikat
2003. június 30. napjáig küldhetik el a Hansa Kontakt Kft. címére:

Egyéb
Elveszett
Építési telek
Építőanyag
Garázs
Gazdit keres
Gépjárművezető-képzés

Hagyaték
Haszonállat
Háztartási gép

6724 Szeged, Huszár u. 1.

Kert
Könyv
Magánház
Növény
Panellakás
Régiségek
Szolgáltatás
Társközvetítés
Termény, takarmány

Tanfolyam
Téglaépítésű lakás

Üdülés
Üzlethelyiség
Vállalkozás

1

• A M E D I K É M I A Rt felvételt
hirdet
késztermékraktáros munkakör betöltésére. Felvételi követelmények: érettségi, targoncavezetői
jogosítvány,
legalább egy éves raktárosi
munkakörben eltöltött gyakorlat, felhasználói
szintű
számítógépes ismeret, raktárgazdálkodási
tanfolyam.
Jelentkezéseket
szakmai
önéletrajzzal, bizonyítványok
fénymásolatával
és
a
fizetési igény megjelölésével
a következő cimre kérjük
elküldeni 2003. június 30-ig:
Med ¡kémia
Rt.
6701
Szeged, Ff.: 506. (23874648)
• A S Z E G E D I P a p r i k a Rt.
6725 Szeged, Szövetkezeti
út
1.
három
műszakos
munkarendbe
1 fö férfi
munkavállalót keres energiaellátási
karbantartó
szennyvíztisztító üzemkezelö
munkakör betöltésére. Jelentkezés
személyesen
2003. június 23-án (hétfőn),
reggel 10 órakor a Szegedi
Paprika Rt. Szövetkezeti út

Állást kínál

A 76 országban
működő
KOMPASS HUNGÁRIA

te r ü I e t i
kép visel öt
keres szgk.-val
Szegedről.

1. szám alatti munkaügyi
osztályán. (23874630)
• A M E R I K A I m u n k á k és
vízumügyintézés. Tel.: 0670-510-91-10.
Budapest.

Juttatás: fix + jutalék +
költségtérítés +
teljesítménytől függően

(23774086)

szgk., mobil, laptop.
• BELVÁROSI étterem
szakácsot keres. 06-30-6062-038 (Szeged) (23874664)

Érd.: 06-1-420-58-28,
önéletrajzokat várjuk: 1211

Budapest,
Bajáki Ferenc u. 1.

^

e-mailben:

kompass@kompass.hu
A DÉLVILÁG

• A T A U G É P Kft. D e s z k ,
Alkotmány u. 13. felvételt
hirdet CNC
esztergályos,
CNC marós, CNC karusszel
esztergályos, lakatos, lakatos-szerelő,
minősített
ívhegesztő
munkakörökre.
Fizetés megegyezés szerint.
Érdeklődni: személyesen a
fenti elmen 7-15 óra között
a kft. ügyvezető igazgatójánál. (23874546)

napilap kézbesítésére,
előfizetőkkel történő
kapcsolattartásra,
marketingakciók
lebonyolítására keresünk
munkatársat

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

• BODROGI Bau Kft. keres
a Bauhaus szegedi építési
szakáruházába gyakorlattal
és építőipari végzettséggel
rendelkező értékesítőt
és
raktárost.
Olyan
munkatársak jelentkezését várjuk,
akik a szokásosnál többet
tesznek céljaik eléréséért. A
kézzel írt önéletrajzot kérjük
eljuttatni:
6724
Szeged,
Kossuth
L.
sgt.
125.
(23874846)

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
t a n f o l y a m o k indulnak
Szegeden június 23-án. 8
Arany J.u. 7.11/13.
E
Tel.: 06-30-576-74-30
8
• 3 fő fiatalt keres szerkezetlakatos munkára kft. 0630-349-55-26
(Szeged)
(23773783)

Gratulálunk

BERNADETT
18.

születésnapodon!

Börcsök Tata és Mama

Szentmihályról
„Olyan legyen az életed, mint
egy friss virág,
boldogság kísérjen egy életen át.
Légy az, mi szeretnél

lenni,

s ne feledd, mi mindig nagyon
fogunk

ÉS

szeretni!"

ID. SIKET
LAJOSNAK
FELESÉGÉNEK

Makóra, a Vásárhelyi
utcába
90. és 93.
születésnapjuk,
valamint 66.
házassági
évfordulójuk
alkalmából
gratulálnak és további
jó egészséget
kívánnak
családjaik,
unokáik,
dédunokáik

nz.soK.oi

• AZ EZERARC Divatstúdió
és Modellügynökség manöken-modell
válogatást
hirdet
16-25
év
közötti
hölgyek részére. Időpontja:
2003. június 19. (csütörtök),
17 óra. Helyszíne: Százszorszép Gyermekház, Szeged,
Kálvin tér 6. (23874561)
• BUDAPESTI rendezvényszervező cég értékesítési
vezetőt keres. Feladata: értékesítési stratégia
kidolgozása,
megvalósítása,
ügyfélkör bővítése, új lehetőségek felkutatása. Elvárásaink:
értékesítésben
szerzett többéves tapasztalat,
kiterjedt
kapcsolatrendszer, kiváló kommunikációs készség, referenciák.
Rendezvényszervezésben szerzett tapasztalat
előny!
06-1-279-18-51,
mail@eventstar.hu.
Budapest. (23774382)
• BÚTORGYÁRTÓ cég
asztalosokat és betanított
munkásokat keres. 06-2039-29-205
(Szeged)
(237733561

• DIETETIKUST, burkoló
szakmával rendelkező karbantartót
és
takarítónőt
keresünk felvételre. Szeged,
Kálvária sgt. 43. (23874750)
• EGY új mellékállás Önnek
fehérneműk értékesítésével.
Kérje színes katalógusunkat,
vagy
válasszon
alapkollekciónkból. Kereset: 4060.000
Ft/hó.
Érdeklődni
telefonon:
06-25-522-885,
25-522-886. (23774245)
• FELVÉTELRE keresünk
ADR vizsgával rendelkező
C,
E
kategóriás
gépjárművezetőt.
Jelentkezni
lehet a Csongrád Megyei
Településtisztasági Kft-nél:
Szeged, Cserzy M. u. 32.
Horváth János részlegvezetőnél. (23774005)
• GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKES!
TÖ munkatársat keresünk
szalonunkba,
jelentkezés
fényképes önéletrajzzal. CMobil Kft. 6728 Szeged,
Napos üt 6. (23774111)
• I P A R I s z ö v e t k e z e t felvételre keres gépészmérnöki
vagy
üzemmérnöki
végzettségű
munkavállalókat,
gépésztechnikusokat
és
lakatos
szakmunkásokat.
Bérezés megegyezés szerint. Érdeklődni:
62-4252 5 0 - 1 2 5 . S z e - g e d . (23774090)

• MUNKAERŐT keresünk
külfödlre. 06-20/232-16-31,
06-30/354-38-40.
Budapest. (23571268)
• PIZZÉRIÁBA szakirányú
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező felszolgálót
keresünk. Érd.: 06-30-9955-873. (23874544)
• M U N K A Ü G Y I konfliktus,
probléma megoldására tanácsadás.
62-422-431,
Szeged, Mérey 6/b. (23571044)
• NYOMDA keres gyors,
precíz munkatársakat köny
nyen
megtanulható
gép
kezeléséhez.
Önéletrajzzal
ellátott
jelentkezéseket
a
Szentháromság u. 6. szám
alá a megjelenés napján
kérnénk
leadni.
Szeged.
(23874624)

2

kíván:

• MUNKALEHETŐSÉGEK!
Német/amerikai
luxushajókon, budapesti szállodákban, Amerikában Au-pairkénr! Érd.: 06-70-509-629 1 . (23774349)

.

• N I K L Ó S Biztonsági Iroda
Kft. felvételre keres
recepciós és portai tevékenységre
személyés
vagyonőr hölgyeket szegedi
munkahelyre,
valamint
fegyvervlzsgával rendelkező
személy- és vagyonőröket.
Bérezés megegyezés szerint.
' 06-30-606-50-71.
(23874487)

• NÉMETORSZÁGI munkára
azonnali
kiküldetéssel
keresünk ács-, vasszerelöés
kőművesszakembereket
nagy gyakorlattal. 62-547826, 423-422. (23874499)
• OFSZET magas nyomó
gépmestert azonnali belépéssel felveszünk. Önéletrajzzal ellátott jelentkezését
a
Sajtóházba
"Ofszet
023874625" jeligére kérnénk
leadni. Szeged. (23874625)
• P É K E T , betanított munkást felveszek. 06-30-22986-86, Szeged. (23874622)
• PÉKSÉGBE szakképzett
férfi, női péket felveszek,
20-9-580-151.
(Szeged)
(23774320)

• SZAKÁCSOT alkalmaznánk jó kereseti lehetőséggel.
06-20-579-0520
(Szeged) (23874548)
• SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk. Fizetés 70.000 Ft/hó
+ üzemanyag-térítés, 0620-465-92-65.
(Szeged)
(23773671)

• SZOBAFESTŐKET azonnali kezdéssel felveszünk,
06-30-3630-379. (Szeged)
(23773940)

2

( ü z e n e t r ö g z í t ő

Autó

i s )

• S U Z U K I Sedan 1993-as.
bordó, központi záras, riasztóval
eladó.
Irányár:
795.000. 06-20-9274-009.
Szeged (23874475)
• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (23368648)

METALL!
3AKAY NÁNDOR u. 29
AUTOKLIMA
Orcsik Műhely Kft.
Szeged, Ősz u. 51. |
Tel.: 62-543-777. I

EREDETISEGVIZSGÁLAT

SZEGE0
SZ

Szeged, Vásárhelyi P. u. 13.
Telefon: 6 2 - 4 6 6 - 1 8 0

13,5 tik.

fí 62/541-770

Bútor

AruyékoluNk
54V^

150 LE-s motorral.
-625 0011 Ft-ig haszna
tgk.-beszámílas023571

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

7

(23570890)

Bérlemény

Szeged. Fonógyári út 16.
szám alatti

Miele

Elveszett

• J U N I U S 16-án este, 10
óra körül a laposon ellopták
Adidas kék hátizsákomat és
mappámat.
amelyben
mások számára értéktelen,
de számomra pótolhatatlan
rajzok és grafikák voltak
Kérem, aki a rajzokat megtalálja
(Kovács
Róbert
aláírással) jelentkezzen a
06-20-546-9946-os
telefonszámon. (23874887)

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

CSAK NÁLUNK!
ART by

• MOBILTELEFONOMAT
(Alcatel
típusú)
hétfőn
elvesztettem a Kecskeméti
utca és a József Attila sgt
közötti szakaszon számomra
fontos
telefonszámokkal.
Megtalálója kérem értesítsen.
06-70-381-49-12.

porszívó és szett

AKCIÓ

(23874722)

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

^mov

HIRDETÉSFELVÉTEL
ÁSOTTHALOM:
Pavilonsor

Takácsné M i k l ó s Zsuzsanna

;

h é t f ő - c s ü t ö r t ö k 16-18-ig
62/291-703.

RMtoM

IXS.AMSDNG OLIMPIAI
i i l l

•

QED.J 20D3á jímlü! 2Z [vaséímap)I

llüü Steáshai T

Az első 5 0 0 0 nevező

(23774021)

P Ó L Ó Á T V É T E L
V A S Á R N A P

(23774363)

• 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)
• ÉJJEL-NAPPAL nyitva
tartó
üzletbe
fiatal
férfi
árufeltöltőket keresünk. Érd.:
62-573-375-ös
telefonon,
9-19-ig. (23774368)
• É P Í T Ő I P A R I kft. felvesz
kőműveseket
és
segédmunkásokat.
Érd.:
7-16
óráig,
06-20-390-85-44,
06-20-411-42-02 (Szeged)
(23773973)
• ÁPOLÓNŐT érettségivel,
egy műszakra felveszünk.
Szeged, Kálvária sgt. 43.
(23874531)

6724 Szeged,
Kossuth L sgt. 45.

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

5 Z E JVI | | M U T 0 K, tTiEJH '.E'B'AIUITbj'K

szteto

hŰlÍJNk
BÚTORHÁZl

• A N T I K bútorok, régiségek, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.

Telefon: 62-462-651.

59

M É R E T R E V Á G V A IS !

(23571260)

Strabag Építő Rt.,
Dobó Anikó.

Szeged, Madách u. I S .

• VEZETŐ konyhatechnológiai
cég
értékesítő
munkatársat
keres.
Érd.:
06-30-520-31-62, Szeged.

B E R E L H E T v O

RT.

Egyéb

I SZEGED. BAKAI NÁNDOR U. 29.

• 4 d b űj, f e h é r összecsukható,
fémvázas
kerti
szék és asztal jutányos áron
eladó.
Érd.
62-443-048
(Szeged) (23874592)

Érdeklődni lehet:

Kőtelező biztosítás nyolc biztositótól,
súlyadó ügyintézése sorban állás nélkül.

g e d ) (23874474)

'KENT A CAR

ctutöfer

L l

leső és VAS

Bélyeg

5

parkolóval

G É P J Á R M Ű Á T Í R Á S

• TERMELŐ vállalkozás
felsőfokú gépész végzettségű
munkatársat
keres.
Pályázatokat részletes "Önéletrajz 023672504" jeligére
a Sajtóházba. (23672504)

i

• A N T I K B Ú T O R O K , RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
F E L V Á S Á R L Á S A . Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979,
Szeged. (23570902)

hosszú távra kiadó.

• SZÁMÍTÓGÉPES adatfeldolgozáshoz főállású női
munkaerőt keresünk, 0630-26-90-679,
munkanapokon
9-14.00
között.
(Szeged) (23874476)

t

személygépkocsi-

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

Tel « 1 / 4 1 l - l

Ü

• RÉGI ü z e m k é p e s varrógép, két db jó állapotban
lévő sezlon, egy ebédlőasztal olcsón eladó. Megegyezünk
62-492-588
(Szeged) (23874587)

• NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi
levélborítékot,
1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(23673095)

100 nm-es irodaépület

AUTÓKLUB

• SZOBAFESTŐ szakmunkásokat azonnali kezdéssel
felveszek.
06-70-235-0566, 06-30-564-57-27 (Sze-

• UNIÓS elvárásoknak
megfelelő kft. hosszú távon
tervező,
törekvő
területi
képviselőt
keres.
Profi
hátteret,
szükség
esetén
gépkocsit biztosltunk. Cím:
1680 Budapest, Pf.: 193.

• 1990 ES, szép állapotban lévő, fehér 190-es
Mercedesz,
2.3
motorral
eladó, 200 ezer
forintig
autót beszámítok. 06-30214-9830. (23874488)

3

- MŰSZAKI VIZSGA £
- ZÖLDKÁRTYA
|

M

4

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

T.:fi2/541-76(1

W

(23774210)

Zöldkártya-tanúsítás azonnal.
Olajcsere - szerviz
- fényszóró-beállítás.
Felkészítés műszaki vizsgára.

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

P

• IRODAHELYISÉG kiadó
Szeged központjában. Ár:
1100 Ft + áfa/m' Tel.: 0620-970-5828, 62-432-528

Szeged,
Postaautó Kollégiumi út 6.

• A T I R A T A S , biztosításkötés Madách 24/b, 62425-043. Körgyűrű (Szeged). (23672629)

Autó

ejtídmsjv
|

SZÜLETÉSNAPOT

Nagyon sok boldog születésnapot
Barátnőd és Roland

• A M E R I K A I M A G Y A R 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)

(23774179j

Köszöntünk

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

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

• K E L E B I A vegyes körzetébe hétvégi ÜGYELETES
ORVOST keresünk. Hosszú
távú szerződés lehetséges.
Érdeklődni:
dr.
Császár
Jenő
06-30-412-63-78.

BEBNATH

H I R D E T É S F E L V É T E L :

Apróbörze

Bérlemény
Bútor

T E L E F O N O S
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H I R D E T ES
Építési telek

Gazdit keres

• SZÓREG elején közművesített telek eladó. 30442-27-22 (23874696)
• Ú J S Z E G E D E N 7 8 0 m'es,
közművesített
építési
telek sürgősen eladó 0670-270-37-17. (23874468)

Építőanyag

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!

Haszonállat

Fogadja örökbe a
Tappancstöl Tücsköt,
aki egy 2 hónapos
keverék szuka kutyus.

CEMENTÉRTÉKESÍTÉS

Játékos kisördög.

1800 Ft/q bruttó áron

Érd. 06-70-241-64-60.

a Pematbeton Kft.
telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep
Telefon 06-20-414-61-71 8
• BONTOTT kétfalcos cserép olcsón eladó. 06-2033-84-274. (23773955)
• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla. hazai
cserép, piros cserép, faanyag
30-473-5419.
(23773383)
• BONTÁSBÓL olcsón eladó nagy mennyiségben jó
minőségű nagytégla, kistégla. szarufák, nagygerendák,
deszkák,
ajtók,
ablakok,
egyfalcos
szalagcserép,
vaskapu.
Érd.:
Szeged,
Rákóczi utca 47 06-20917-6962. (23874454)
• BONTÁSRA mindenféle
épületet veszek,
vállalok.
06-20-33-84-274. Szeged.
(23773957)
• LEBONTÁSRA mindenféle
épületet vásárolok. 06-30214-9830. (23874462)
• MÉTERES akác tűzifa
kapható 1100 Ft. 06-30477-4398,
Öttömös.
(23673276)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala,
járdalap
stb.
kapható. Stuxi telep
62471-882.
20-3345-171.
Szeged. (23571716)

EDI Garázs
• GARÁZS kiadó 4.000 Ftért. Szeged, Béke u 8. 62310-835. (23674543)

• HAGYATÉKOT felszámolók, antik bútorokat, mindenféle régiséget a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre Is díjtalanul kimegyek, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23571252)

• FOGADJA örökbe a Tappancstöl Böbét, aki egy 6
éves airdale terrier keverék
szuka
kutyus
Szerető
családot keres. Érd.: 0620-444-98-02. (23874563)
• FOGADJA örökbe a Tappancstöl Kopót, aki egy
tiatal kopó keverék kutyus.
Sok szeretetre vágyik és
hűséges
társa
lesz
a
gazdinak. Érd.: 06-20-44498-02 (23874566)
• LOLLY; 4 hónapos, tacsi
keverék, élénk, barátságos
szuka kutyus örökbefogadható a Tappancstöl Érd.:
06-70-241-64-60 (23874567)

• LAPÁLY szülőktől származó malacok eladók. 62469-966,
Szeged-Tápé
(23874616)
• SÁRGA és fehér v á g n i
való csirke 500 Ft/db áron,
szürke májliba 1500 Ft/db
áron eladó Kübekházán a
Szirviczamajorban.
06-303455-460. (23773986)

Háztartási gép
• "HÉLIA" M ű s z a k i Bizományi
kínálatából:
szinte
minden..
(Telefontájékoztatás
62-481-646,
468633, 20-460-7132, 30-3912949) Hétköznapokon: 812, 14—17—ig, szombaton:
9-12 óráig. (23672892)
• G Á Z T Ű Z H E L Y ( r é g i típusú
Carpaty,
palackos,
három lángú, felújított állapotban) 15 E Ft. Sándortalva, Kővágó IV. dűlő 3250/
2. Tel
06-30-382-07-56.
(23874718)

Gépjárművezető-képzés
- CSISZÁR AUTÓSISKOLA
Autóvezetői tanfolyam
hátvágekan!
Indul június 21-én, 9 órakor
- RÉSZLETFIZETÉS
- DIÁKKEDVEZMÉNY
-TANKÖNYV BIZTOSÍTOTT
z á r d a U. 6/A. (Novotel mellett)
>2-444-970. Q23773764
• CSILLAG AUTÓSISKOLA Szeged. Londoni krt.
10. 62-426-433. (23571782)
• T Ó T H Autósiskola S z e ged, Petöli sgt 10 62-450974 (23267466)

• UJKISHOMOKOH, 900
nm-es pihenőkert bekerítve,
rajta 30 nm-es faház, szerszámos kamra, fúrt kút,
villany,
víz
gáz,
termő
gyümölcsfák, eladó. Tel.:
62-243-019, 30-313-3407.
(23774309)

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

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

Magánház
• C S A L Á D I H Á Z (98 nm)
1500 nm parkosított telken
csendes
környezetben
4 800.000-ért eladó, 62289-601,
06-30-94-36287. (Öttömös) (23773552)

• SZEGED, Hajnal utcában.
2
lakóépület
egy
összközműves
telken
eladó
13.500.000 Ft-ért. 06-30441-89-48. (23774236)
• ÚJSZEGEDEN, SzentGyörgyi Albert utcában, háromszintes ház 147.000 Ft/
nm-ért eladó, 30-9852-613,
este 18—20—ig. (23673319)

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

Szolgáltatás
DUGULÁSELHÁRÍTÁS 1000
Ft-tól, 1 ÉV

Növény
• GYÖNYÖRŰ nagyméretű
pálmák jelképes árért eladók Vásárhelyen. Tel.: 62243-019, 06-30-313-3407.
(23774316)

Panellakás
• 72 nm-es, 1+3 szobás,
étkezökonyhás, IV emeleti
erkélyes lakás kocka panelházban eladó. Érd.: 06-70312-75-73,
Szeged.
(23773916)
• 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)

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)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (23774051)
• 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. (23571246)

7.00 A keddi adás ismétlése500 Hiradó (ism.) 5 1 5
Dokumentum Műhely: a hegy leve 5 3 0 A helyi tv-k műhelyeiből 9.00 Képújság. 17.00 A hegy leve 17.30
12.00 Déli harangszó, músónsmeitetés 12.10 Gazda- Kimba. Rajzfilm 1500Vásádási músorablak 1530Sport
kör 12.25 Élű egyház 12.55 Nagy Imre elsó kormánya plussz (ism.) 19.00 Híradó 19.15 Kimba. Rajzfilm
13.35 Beavatás Betájoltak és sánta kutyák 13.50
19.30 Akarj élni! - egészség-környezet 20.00 szentNyelvőrző 14.10 Leltározó 1.14.30 Moszkva! Van egy földi szent helyek üzenete 20.30 Néptáncok. 3 rész
5.3S Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhírado 5.50 Nap- problémánk' 1520Alkalmazkodni az éíMágban 16.10 2 X 0 0 Fehér telefonok. Olasz vígjáték23.00Képújság.
kelte 9.06 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsororat. 40 Heuréka! Megtaláltam' 1550Ot órai zene 1555Sherlock Holmes naplója. A rejtélyes idegen Angol tévéfilm
9.50 lelenyeiö 10.05 Szatelrt (ism.) 116110.55
1
Telenyeri 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilm- 17.45 Hej. he), helyes beszéd 17.50 Az én Európám
sorozat, 9 9 12.00 Déli haiangs/ó 12.01 Hiradó dél 18.00 Híradó, sport 1 5 3 0 Válté Gazdasági magazin 16.00 St. Martin koncert 17.30 Híradó 17.45 Nap
ben 13.05 Haywatcti Ainenk.ii akciófilm- sorozat, 52 Elet 19.00 Mese 19.15 Szívtipró gimi 20.00 Holnapnál kérdése 18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00 Híradó
halál kérdése 116113.55 Hivatska krónika Horvát nyel- pbb a tegnap Francia latekfkm 2 1 2 0 Az Inforg Stúdió film 20.15 Nap kérdése 20.20 Holcroft szövetség. Amevű nemzetiségi magazin 14.20 Ecranul nostru 14.50 jelből: Gránátok 2 X 4 5 Híradó, sport 22.15 Talentum rikai film 22.30 Híradó 22.45 Nap kérdése 23.00
Kormányvaro 1 5 2 0 Tanulni eidemes 15.45 Né0K pá- 22.45 klub dunatv hu 23.15 Mediawave 2002 0.05 Kankalin gála 0.00 Képújság
lya Televíziós sorozat. V13 116116.30 Egyházi hetilap .100 eve történt Halló, halló' 020Összkép025Vers
ok Keresztény Élet 16.50 Református it|úsági műsor
0.30 Himnusz, műsorismertetés 0 2 5 Híradó, spoit
17.00 tanuságtevdk Kit kerestek' (ism) 17.30 Navi
gator 17.60 Gusztáv 18.00 Híradó, gazdasági híradó,
«löiaias lekmtes. körzeti híradók 18.35 Homstyán 19.30
Híradó este 19.56 Sporthírek, rdőyáras lelentes
12.00 Déli harangszó 12.01 Argétca Venezuelai tévé20.05 Folytatluki
filmsorozat. 49 116112.45 Hungankum 1 2 13.45 KOSSUTH
21.35 Bonusz
Alpok-Duna- Adna Öt ország tartományi televízióinak közös 12.00 Déli harangszó 12.02 Déli krónika 12.40 KI
műsora 14.10 Kárpát krónika 1420Demján Sándor - nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
22.00 Szerda este Benne: Híradó
Prlmo-Primissima E& díj és aki mögötte van 14.45 Chi1530„Tebenned híztunk eleitől fogya..." A református egy22.30 Hungarikum
cago Hope Kórház Amerikai tévéfilmsorozat. 30 Rendkívü- ház félórája 14.00 Krónika 14.15 Zene-szóval 15.05
23.00 A malom asszonya
li szabadság 116] 1 5 2 5 Napnyugta 18.00 Télesport
Szóljon hozzá! Gondolkodjunk együtt! 16.00 Délutáni
23.55 Parlamenti napló
19.40 Esti mese Kedvenc állatom. Emillé és a szánhúzó krónika 16.15 „Magyarországról jövök..." Az élet módja
0.50 Kórpáti krónika
kutya: Jómadaiak. Az összerakható ház 20.05 Híradó es- 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Esti krónite 20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés 20.40 Ablak-te- ka 19.05 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Jó
matikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok mű- éjszakát, gyerekek! Kökénykisasszony 20.04 Aranyemsora 2 X 0 5 Állatkölykök Francia természetfilm- sorozat. A berek 20.35 írók. olvassatok remekműveket13.2X05
5.50 Faluvilág 6.00 EutoGél Az olasz, angol, spanyol, nétrópusi erdők állatai 22.00 Az én XX. századom Az ód- ..Esti kör" Viták, vélemények a kultúráról 2 X 5 5 Szóló
met labdarűgó-bainokság legszebb góliai. ismétlés 6.30
ás Magyal film 1984 23.20 Zárira 0 2 5 Megve)ó estét. Magyarország! (ism.) 7.15 Laza© Szórakoztaszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 89 90 X15AbPETŐFI
tó, vidám reggeli csevei 9.00 Petrocelli 9.55 Villa Acalak-tematikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok
12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 1 5 0 1 Hípulco 10.40 léleshop 1 X 4 0 S Club 7 Hollywoodban
műsora X 4 5 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmrek. Időjárás. Sport 13.50 Vízállásjelentés 14.00 ZeBrit zenés filmsorozat. 3. Propaganda 12.10 Vad angyal
je. 177 2.15 Hagyományok háza A bogyiszlói zenekar
1
neszerda. Keringő 15.00 Hírek. Körzeti időjárás. Sport
12.55 Airplane 14.35 Kapcsoltam 15.10 Provi2.40 Alpok Duna Adria Öt ország tartományi televí1505Könyvről könyvért. Irodalmirejtvényműsor17.00
.terme 16.05 Pacific Blue 112117.00 ló barátok
zióinak közös műsora 5 1 0 Két énekes, tíz sanzon MargiCsúcsforgalom 1 5 0 1 Szünet nélkül - avagy tanulni so17.30 Betty. a csúnya lány 18.30 lények Hirműsor
lai Agi és Dunai tamás műsora 3 2 0 Telesport
sem késő 18.30 Lelátó. Sportmagazin 2 X 0 4 Vox libris.
Skandinávlottó- sorsolás 19.00 Aktív A tv2 magazinia
Komis Mihály: Szövegek, IT2.2X53 Lorena McKennit fel[12119.45 Hárman párban
vételeiből 22.00 Új lenyomat Bűnügyi újságírók 23.00
20.15 Légi zsaruk
Hírpercek. Benne: Sporthíradó 23.15 Nemzetközi dzsessz.
21.15 Acelcápák Amerikai akciófilm.
Bosko Petrovic és kvartettje felvételeiből 0.00 Éjfél után.
23.20 Jó estét, Magyarorszag!
5 3 0 Híradó (ism.) 7.00 Estető (ism.) 500Képújság
0.05 Clnematríx Mozimagazin |12|
1500Zenevonal 15.00 Nvitottvilág néptáncok 3 (h)
MR KÖRZETI STÚDIÓJA
0.35 Különleges kommando
1.30 Best Of Totalcar
15.30 Vásárlási músorablak (h) 16.00 Bencze show Alföldi Hirmondó 93.1 Mhz 66.29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 5 4 5 Reggeli párbeszéd 7.30 Dél-alföldi kró2.00 Aktív A tv2 magazinja (ism.) |12|
16.30 Kimba Raizfilm (h) 17.00 Dokumentum Műnika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
2.40 Vers ejfei után
hely a hegy leve (h) 17.30 Kimba. Rajzfilm (h).
15.00 1500- ig délutáni magazin 18.30 22.30
18.00 Vásárlási műsorablak (h) 1 5 3 0 Testszépilés
(hl 19.00 Híradó 19.30 Akarj élni egészség és ig nemzetiségi műsorok
környzet magazin (h) 20.00 Esteié 2 X 0 0 fehér teleIonok. Olasz vígjáték (h) 23.00 Híradó (ism) 23.30 RÁDIÓ 88
6.00 Disney raiztllm 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00
(Ism.) 9.25 Terra Nostra 10.35 Topshop 1 X 3 5 De- Képújság
Nacsa Norbert 14.00 Bende Gábor 17.00 Kívánságlelő Vitám show ebédidőben 1 5 1 0 Autómánia (ism )Auműsor 19.00 Szonda 20.00 Éjszakai zenemix
tósmagazin 1540Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm soiozat. 3. Szakmai ártalmuk 14.35 Recept
1
22.00
1500Hangosképűisag7.30
530AVáJUVENTUS RÁDIÓ
klub 14.50 Csak egy szavadba kerül Telefonos villám
6.00 Reggeli Juventus Hegyesi Sándornál 10.00 Juvenlatek 14.55 Disney-rajzfilm Mckey egér klubra 15.25 rosi Tv Szeged műsora 18.00 Peda Negra. Argentin
tus Tiszttartó Titusszal 14.00 Vass Manan 17.00 Kívánlatékzóna 1 6 2 0festpercekFrtnesz Norbival 1530Nash filmsorozat 176 rész 1 5 5 5 20.00 iga Városi Tv
Hndges Trükkös hekus Amenkar akciófilm sorozat Talált Szeged műsora 20.00 SZÓ-TÉR - Civil hétköznapok ságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter rtel 0 6 3 0 3 0
pénz 11211720 Harmadik műszak Amerikai filmsoro 20.20 Miénk a város 2 X 0 0 Szerszámosláda 2 X 3 5 30 244)2500Euro-expressz Dénes Tamással2500
Szegedi kultúra 2 5 0 6 A Városi Tv Szeged műsora
120 perc Marosi Antallal 0.00 A zene rádiója
zat Ismétlődő ballépések 11211530 Hiradó Esti ki
.Kiás1626Fókusz Közszolgálab magazin 112119.35
Barátok közt
RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY
5.30 Jó reggelt! féléránként hírekkel 7.15 Angol hí20.05 Szupormozi: Brenda Start
rek 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor (a Telin Tv csatornáján)
2 X 5 0 Híradó 8 percbon
7.30 Szegedi hírek (ism) 500Verseny (ism.) 1 5 5 5 téma: a mártétyi holtág helyzete. Vendégek: Balogh János22.05 A zűr duplán Jár
Szegedi hírek 19.10 Szemközt 19.25 Mese 19.30 né, Mártély polgármestere, Asztalos László, a Hódmező0.00 Találkozások - este
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoKépmutatók (ism) 22.00 Szegedi hírek (ism.)
0.15 Maffiózók
port munkatársa 12.00 Hírösszefoglaló 13.00 tói
X 1 0 Sportklub
Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol híX 2 5 Antenna Euroatlanti magazin
rek 1 5 1 5 Sportturmix 20.15 Dínomdánom, zenei váX 5 5 Fókusz
logatás
Közszolgálati magazin
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: damaszkuszi út

GARANCIÁVAL! SZEGED:
62-485-774. (23571196)
• AKCIÓS új típusú REDŐN Y Ö K , RELUXÁK s z a l a g függönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23570975)

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása
§

SZEGED:
62/499-994,
20/9810-130

UVEGEZES
KÉPKERETEZÉS

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (23470208)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt 24 Tel/fax: 62-439138. 70-3141-709. (23367702)
• Ü V E G E Z É S , hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tüköreladás a Komfort Szövetkezettől. Szeged, Hajnóczy u.
30.
Tel.:
62-425-240.
(23570848)

Telin TV

Városi TV Szeged

VTV Makó

• REDŐNY, RELUXA, szalaglüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád m e g y é b e n
62-401 318 62-555-796,
06-30-271-9697. (23570802)
• SÍRKERETKÉSZÍTÉS
MŰKŐBŐL 1 személyes
120.000 Ft, 2 személyes
160.000
Ft.
62-282-321
(Üllés) (23874621)
• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 06-2099-75-271,
Szeged.
(23874550)

Társközvetítés

K p ä H

ŐSSZKI,
INI)l L Ó TANFOLYAMAI!
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
r
elengedjük!
2

• KUKORICA, árpa szállítva
eladó.
06-30-436-0693.
(23672312)
• K U K O R I C A , b ú z a , jó
minőségű eladó. Szeged,
Sárkány u. 28. (23774377)

Tanfolyam
• ANGOL/NÉMET intenzív
nyelvtanfolyamok június 30tól. Pitman angol vizsgafelkészítés vizsgával Bábel
Nyelvstúdió.
Uj
elmünk:
Szeged, Szilágyi 2. 62-437522.
Beiratkozás:
14-18
Óráig. (23571429)
• M O T O R C S Ó N A K tanfolyamot indít az M-Mariner
Bt. Jelentkezni a 06-30-2493-243-as telefonszámon
lehet. (23672623)

• SZEGED központjában
téglaépítésü,
négyszobás,
1. emeleti, teljesen felújított
lakás eladó. 06-20-9-214210,
06-70-248-6531
(23874467)
• ÖSZ u. 43. sz., Tavasz u.
5. sz., Csongrádi sgt. 51.
sz. alatt épülő társasházakban lakások, garázsok, parkolók
eladók.
Érdeklődni
telefonon történö időegyeztetés alapján 30-9537-287.
Elsó Ház Kft. Szeged, Arany
János u. 7. 1/116. (23571674)

Üdülés
• FALUSI t u r i z m u s ! Z e n gővárkonyban, Pécstől 17
km-re hangulatos parasztház (háromszoba, 3 fürdőszoba) egyben vagy szobánként kiadó, 1500-2000
Ft/fő/éj.
06-72-438-622.
(23673231)

Üzlethelyiség

perfekt

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42 (23673242)

• 80 M Á Z S A óbúza eladó
2400 Ft/q áron. 06-30-3569542, Makó. (23874516)

\ P E R F E K T

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 h e l y i s é g (a
korábbi készáru raktár)

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

,NGATLANIR0DA
MERL! SZEGED,
WNDONI m. 14. Mobil »2654440.

HÁZAK:
•
•
•
•
•

Babits M. u., 90 nm, 18,9 M
Vércse u., 150 nm, 32,5 M §
Lőcsei u., 90 nm. 15,5 M T
Rózsa u., 150 nm, 23.5 M í
Csöndes u., 210 nm. 28,9 M

• DUGONICS utcai, nem
utcafronti, 70 nf-es, társasházi lakás önálló kertrésszel
eladó 18 M Ft-ért. 06-20931-78-57
(Szeged)
(23773405)
• FELSŐ TISZA-PART 1920. alatt 108 m ! -es extra
kivitelezésű lakás 200.000
Ft/m! és 2 db teremgarázs
2,5 millióért eladó.
309431-392 (Szeged) (23773749)
• GYÖNGYTYÚK utcai 1+3
szobás
téglaépltésú,
társasházi
lakás
eladó
(extrákkal)
Érd.:
06-30/
524-0465, Szeged. (23773772)

HIRDETÉSFELVÉTEL MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs diszkont és vegyeskereskedés
6 6 3 0 Mindszent, S z a b a d s á g tér 9.

RAKTÁR VAGY
NAGYKERESKEDELMI
ÜZLET CÉLJÁRA
KIADÓ. VAGY ELADÓ.
Érdeklődni:

|

70-248-50-35.

I

Szegeden, a Kátai §
utcában 100 nm-es |
új üzlethelyiség kiadó.
Érd.:

62/425-250/124.

m FŐ FASOR 53. alatt üzlethelyiségek, irodák 45-60
m-ig
200.000
Ft/nf-ért
eladók. 30-9431-392 (Szeged) (23773756)

Vállalkozás
• SZEGEDEN és környéken
állagon felüli kiegészítő jövedelem Érdeklődni a kővetkező telefonszámon lehet:
06-1-302-42-77.
(23570772)

//

-^
MU joezeto

Vásárhelyi TV

RTL Klub

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

sjLiLJàvan®

Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555

MTV

Szeged TV

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

Termény, takarmány

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457-577, 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER (23571190)

Duna TV

RADIOMUSOR
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Mozi
SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 4 és este 8 óra: Ki nevel a
végén?
Színes amerikai film;
du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan.
Színes, m. b. francia film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és háromnegyed 9 óra:
A csendes amerikai.
Színes amerikai film;
este fél 7 óra: Himalája.
Színes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 óra: Emil és a detektívek.
Színes, m. b. német film;
du. negyed 7 óra: Cinema paradiso rendezői változat.
Színes olasz film.
GRAND CAFÉ
Este 7 óra: Chicago.
Színes amerikai film;
este 9 óra: Moulin Rouge.
Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált):
11.30,
14.30, 17.30, 20.30 óra. Mátrix
(feliratos): 15.30, 18.30, 21.30
óra. X-men 2: 14.30, 17 óra. A
dzsungel könyve: 13 óra. Johnny
English: 14. 18 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
14, 18 óra. Ki nevel a végén?:
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra.
Tulipános fanfan: 13.15, 17.45, 20
óra. Veszett vad: 16.15, 20.15 óra.
Chicago: 15.30 óra. Tökös csaj: 18,
22.30 óra. Malacka a hős: 14.30,
16.15 óra. New York bandái: 19.30
óra. Egy veszedelmes elme
vallomásai: 20.15 óra. Több a
sokknál: 13.30, 15.45, 18, 20.15
óra. A sötétség leple: 16, 20 óra.
KISTELEK (RENDEZVÉNYHAZ)

Du. 6 óra: Taxi 3.
Színes, m. b. francia vígjáték.
VÁSÁRHELY

Du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Xmen 2.
Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ

Este 7 óra: Frida.
Színes amerikai film.

SZENTES

Du. fél 6 óra: Végső állomás 2.
Színes amerikai horrorfilm;
esfe 8 óra: A Nap könnyei.
Színes amerikai akcióthriller.

SZEGED
A Somogyi-könyvtár Petőfitelepi
fiókkönyvtárában (Szántó K. J. u. 28.)
de. 10 órától:
kézműves foglalkozás - gyöngyfűzés
Megyesi Beáta könyvtáros vezetésével;
a szóregi fiókkönyvtárban, de. 10 órától; gyékényezés.
A Százszorszép Gyermekházban
de. 10 órától:
pompomállatkák készítése fonalból.
Holnap kirándulás Mezőhegyesre,
Apátfalvára. Gyülekezés a gyermekház
előtt, Indulás: de. fél 9 órakor.
A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)
du. 4 órakor:
A Szeged-Biopollsz Élettudományi
Konzorcium kibővített első
tanácsülése, amelyen zárt körben
napirenden aktuális kérdéseket
beszélnek meg a résztvevők.
Közéleti Kávéház
du. 6 órakor a Royal Szállóban:
Justicia zokog. Beszélgetés Martinkó
Károllyal, a könyv szerzőjével.
Házigazda: dr. Ványai László.
Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út
42.)
de. 10-től du. 6 óráig, a Szegedi
Vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9-töl
várja a természetet kedvelő
látogatókat.

Kiállítás
SZEGED
A Qulnt Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szállodában
megnyílt Bányai Béta
hódmezővásárhelyi festőművész
tárlata. Megtekinthető szeptember
30-áig, az étterem teljes nyitva tartási
ideje alatt, reggel 6-tól 24 óráig.
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt „Gyökerestől tépi ki a
reakciót..." - politikai plakátok
(1945-1949) című kiállítás.
Megtekinthető szeptember 28-áig,
hétfő kivételével 10-töl 17 óráig.

A Pick Szalámi és Szegedi Paprika
Múzeum (Felső Tisza part 10.)
keddtől péntekig 15-tól 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő szünnap.
Az Alsóvárosi Kultúrházban (Rákóczi
u. 1.)
megnyílt Az angyalok énekelnek, a
magyarok ünnepelnek címmel Tóbiás
Klára szobrász- és tűzzománcművész
tűzzománc kiállítása. Megtekinthető
június 20-áig hétköznap reggel 8-tól
este 8 óráig.
A Bartók Béla Művelődési Központ B
galériáján
megnyílt Antal András
keramikusművész Hegyek közül...
című kiállítása. Megtekinthető június
27-ig, munkanapokon 10-től 18
óráig.
Somogyi-könyvtárban
kiállítás nyílt a bejárattal szembeni
kiállítóhelyen:
a 100 éve született George Orwell és
a 150 éve született Csontvári Kosztka
Tivadar életéről és munkásságáról,
valamint a hónap könyve címmel
Jókai Anna: A mérleg nyelve I. kötetét
ajánlják az érdeklődők figyelmébe;
a III. emeleten, a 150 éve született
Berzeviczy Albert kultúrpolitikus,
esztéta, történetíró életét és
munkásságát mutatja be a kiállítás. A
kiállításon az érdeklődök válogatást
láthatnak műveiből és a róla szóló
irodalomból. Megtekinthető június
28-áig, hétfőtől szerdáig és pénteken
19 óráig, csütörtökön 13-tól 19,
szombaton 10-től 16 óráig.
A Gulácsy-terem (Kárász u. 15.)
állandó kiállítással, de. 10-től 18
óráig várja az érdeklődőket.
VÁSÁRHELY
A Csúcsi Fazekasházban (Rákóczi u.
102.)
megnyílt Vékony Sándor kerámiáiból a
kiállítás. Megtekinthető október 14éig, de. 13-tól 17 óráig (hétfőn is).
SZENTES
A Koszta József Múzeumban
(Széchenyi liget 1.)
megnyílt Keleti eredetű népek
hagyatéka Szentesen és környékén
címmel a kiállítás. Megtekinthető 13tól
óráig, hétfőn szünnap.

•
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PALYAZATI FELHÍVÁS!

AJANLATI FELHÍVÁS

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
A KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

A Csongrád Megyei TÁH

•

RENAULT

H I R D E T É S »

Az idén nem fogja megízzasztani a munka

igazgatói

BÉRBE ADJA

a Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti
műemlék épület mozi funkciójú, 802 nm alapterületű
helyiségeit.
Részletes tájékoztató az épület portáján átvehető.
Az ajánlat benyújtási határideje: június 26.
Felvilágosítás: Bozsó Antal (20-444-2734)

állásának betöltésére,
2003. augusztus 1. naptól 2008. július 31. napjáig szóló megbízatással.

ASSISTANCE

A pályázati kiírás feltételei megtalálhatók
az Oktatási Közlöny 14. szám 2272. oldalán.

A pályázat

benyújtásának

ideje: 2003. július

5-ig.

A pályázatot a következő címre kell küldeni:

Asotthalom

község jegyzője,

6783 Asotthalom,

Szabadság tér 1.

Felvilágosítás kérhető személyesen vagy telefonon:

06-62/591-560;

591-570;

591-562

Szegedi multinacionális cég felelős gondolkodású,
dinamikus, sikerorientált munkatársakat keres

LOGISZTIKAI, UZLETKOTOI TERÜLETRE.
Elvárásaink:

Kwizda| K é r é s z e k
Ezen a nyáron bármekkora erőkkel is támadhat a hőség, Önt nem fogja megízzasztani a munka. Mert vállalkozások és céges vásárlók részére szóló új ajánlatunkban
a Renault TrafTc és Renault Master kishaszongépjármúveket ajándék klímával kínáljuk Önnek! A Trafic és a Master így nem csak megbízhatósága és teherbírása miatt
lesz majd a kedvenc munkatársa, hanem a még magasabb fokú kényelem miatt is
Renault Trafic vásárlása esetén nettó 250 000, Master esetében pedig nettó 330 000
Ft árelőnyt adunk Önnek. Céges vásárlóiknak szóló egyéb kedvezményekről érdelödjön márkakereskedésünkben!
www.rrn^lt-hu

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

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR

Profi tápanyagellátás, Agriplant® műtrágyákkal!
» 100%-os vízoldékonyság
• Alacsony EC-érték
• Könnyen felvehető tápanyagformák
• Fenológiához igazodó összetételek
Wuxal® Kalcium - magas kálciumtartalmú, szuszpcnziós
lcvcltrágya a kálciumhiányos betegségek megelőzésére.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
DOBÓ MIKLÓSNÉ
KIRÁLY PIROSKA
életének 64. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése június 20-án, 10 órakor lesz a
Domaszéki temetőben. Előtte 9
órakor gyászmise.
Minden külön értesítés helyett.
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VITKÓ ANDRÁS
61. életévében váratlanul elhunyt.
Búcsúztatása június 20-án, 16
órakor lesz az Újszentiváni temetőben.
Gyászoló Vitkó
és Kálmán család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
LACZKÓ BÉLA
életének 71. évében elhunyt. Temetése június 20-án, 9 órakor a
Baksi temetőben lesz.
Gyászoló család
n»ifi7iTii

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BALOGH ESZTER,
volt kübekházi főpostamesternő
80. életévében elhunyt. Búcsúztatása június 19-én, 13 órakor
lesz a Kübekházi temetőben.
Gyászoló szerettei

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SZABÓ GYÖRGY
életének 64. évében, rövid szenvedés után váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
június 20-án, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
01377,701

„Szeretteim, én már elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet, Isten
veletek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
GUBA JÓZSEF,
Kistelek, Béke u. 4. sz. alatti lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése 20-án, 11 órakor lesz a
Kisteleki temetőben.
02387*706
Gyászoló család

Talstar* 10 E C - erős riasztó hatás, mélyen károsító rovarok ellen is!

'

Ezúton kérek bocsánatot a gyászoló családtól, hogy szeretett halottjuk,
TÓTH SÁNDOR
temetésén a gyászzene az én hibámból elmaradt.
Gyászukban osztozva,
tisztelettel:
Veszelka Attila

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SÁRI BÉLÁNÉ
VOLFORD IRÉN
70 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése június
19-én, 14 órakor lesz az Algyői temetőben.
A
•23874830
gyászoló család

' biztos, versenyképes
jövedelmet
• kihívásokban gazdag munkát
1
kreatív munkacsoportban való
tevékenységet

Pályázatokat fényképes önéletrajzzal
2003. június 30-ig „Kereskedelem 023774030"
jeligére a Sajtóházba kérjük.

Beszerzési lehetőségekről és tápanyag-utánpótlási szaktanácsadásért hívja u (30) 560-1224-es telefonszámot!
ragum
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NAGYTVÁN KÁROLY NE
TERHES ERZSÉBET
június 15-én elhunyt. Temetése június 20-án, 13 órakor lesz
Dugonics temetőben.
A gyászoló család
18M

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
CSÁNYI LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló családja és élettársa
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
PÉTER VINCÉNÉ
RÁCZ A N N A GIZELLA
temetésén megjelenek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
PATAKI GYULA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
023874778
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TULIPÁNT ISTVÁN
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló lánya és unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BORSOS ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a deszki tüdőkórház orvosainak és ápolóinak
áldozatos munkájukért.
Gyászoló fia és unokája
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
GODAIMRÉNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
•73873777
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
MOLNÁR LAJOS JÁNOS
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak. Külön
mondunk köszönetet az új klinika neurológiai és onkológiai osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
Gyászoló családja

„Szerető férjem, imádott kisfiam, remélem egymásra találtatok már, kérlek, őrködjetek felettem, mert nagy szükségem van rá."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak, barátoknak, a Galambász Sport Egyesületnek, akik drága szerettünk,
VÍGH SÁNDOR
temetésén részt vettek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
0,38784«,
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
ÖZV. KLEMBÁCZKI
FERENCNÉ
NAGY MÁRIA
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétüket bármilyen formában kifejezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család, Makó,
Keszthely

GYÁSZHÍR
„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a halál elszakított tőlünk, jóságod szívünkben él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed érezzük, könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
NAGY SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Futó Mihály
u. 20. szám alatti lakos 92 éves
korában csendesen elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2003. június 20-án, 9 órakor lesz
a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben.
Gyászoló család,
023773839
Vásárhely és Rúzsa
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymama, testvér, rokon és jó barát,
FEHÉRVÁRI
MIHÁLYNÉ
KOVÁCS MÁRIA,
Hódmezővásárhely, Lehel u. 10.
szám alatti lakos 69 éves korában
csendesen elhunyt. Temetése június 21 -én, 9 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
02387.732
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
VALKAI JÁNOS,
a tangazdaság volt dolgozója, korábban Hódmezővásárhely, Rákóczi u. 77. szám alatti lakos életének 69. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése június 19én, fél 11 órakor lesz a vásárhelyi római katolikus temetőben.
Gyászoló család
1173873777

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
KONYECSNI JÁNOS,
Hódmezővásárhely, Szél u. 4.
szám alatti lakos 79 éves korában
elhunyt. Temetése június 19-én,
fél 3 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapa, após, nagyapa, testvér, nagybácsi, keresztapa és rokon,
KARDOS SÁNDOR,
Szeged, Dorozsmai út 56. szám
alatti lakos életének 83. évében,
rövid szenvedés után elhunyt. Temetése június 20-án, 13 órakor a
katolikus temetőben lesz.
Gyászoló gondviselői
023874808

CSONGRÁD

'

^ CSaládja

MEGEMLÉKEZÉS

MAK0
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Elmentem örökre, alakját a homály befödte, vissza se nézett,
mégis maradt valami szomorú
igézet. Valami rejtett, szomorú
bánat."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós,
nagymama, testvér és rokon,
BÖRCSÖK ANTALNÉ
DOBÓ ILONA
72 éves korában elhunyt. Temetése június 20-án, 17 órakor lesz
a Röszkei temetőben.
A gyászoló család

Amit mi
kínálunk:

Cuproxat* F W - egyedülálló növénykimélés a rezek között!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A múltba visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincsen már. Nélküled
szomorú, üres a házunk, még most sem
hisszük el, hogy hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett fiú, édesapa, testvér és rokon,
DINNYÉS ISTVÁN
életének 51. évében, tragikus körülmények
között elhunyt. Temetése június 19-én,
csütörtökön, 11.30 órakor lesz az Apátfalvi
temetőben.
A gyászoló család

07387,747

figyelmébe!

Magyar Kwizda

• felsőfokú gazdasági, kereskedelmi
végzettség (egyetem, főiskola)
• magas szintű német- és előny
az angolnyelv-tudás szóban és írásban
• jó fellépés, kiváló kommunikációs
készség
• számítástechnikai ismeret gyakorlati
alkalmazása (Word, Excel, PowerPoint)
• előnyt jelent a külkereskedelemben
szerzett tapasztalat

GYÁSZHÍR
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
ÖZV GEBEI ISTVÁNNÉ
GARDI MÁRIA,
makói lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése június 19-én,
9 órakor lesz a Makói római katolikus temetőben.
Gyászoló család

„Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, hogy oly váratlanul kettétört életed. A temető csendje ad
neked nyugalmat, de a mi szívünk bánata örökre megmarad."
ID.. SEREGE GÁBOR
ny. ig.
halálának 14. éve emlékére.
Felesége, fia és családja
023774392

„Uram, te jónak láttad elszólítani. Szent az akarat, mely így tud
dönteni. Sír, álom, adj nyugalmat drága jó férjemnek."
GULYÁS LÁSZLÓ
kereskedő
halálának első évfordulóján el
nem múló fájdalommal emlékezik
felesége
és leánya, Csongrád
0
0

0237747-2

_

SZENTES
GYÁSZHÍR

+

Szomorúan tudatjuk a
nagyvilággal, hogy családfőnk,
HORVÁTH GYULA
nyugdíjas
honvéd alezredes
életének 76. évében visszaadta
lelkét a Teremtőjének. Temetése
június 19-én (csütörtökön), délelőtt 10 órakor lesz a szentesi
Kálvária temetőben.
A gyászoló
család, Szentes
0/

•7.1874743

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászkőxiemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!
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Az idei harmadik európai Világkupa-futam következik Németországban

Öt szegedi Duisburgban
KAJAK-KENU
Június 20. és 22. között a németországi Duisburg ad otthont az idei harmadik kajak-kenu Világkupának.
Mechelen, Szeged. Ezek voltak az
idei európai Világkupa-helyszínek eddig. Most csatlakozik a felsoroltakhoz Duisburg, amely a
szegedihez hasonlóan színvonalas versenyt ígér. Ezt támasztja
alá a nevezók száma: negyvennél
is több ország kajakosa és kenusa
startol a német városban. A magyar válogatott csütörtökön délben kel útra, nem akkora küldöttséggel, mint amely a Maty-éren

indult, de azért a mecheleninél
nagyobb létszámban.
A keretben ezúttal öt Démász-Szeged-versenyzőt találhatunk. A kajak szakágban Mechelenben ezren Vk-t nyert páros, a
szegedi Molnár Péter és a csepeli
SieheJ Lajos sorrendben harmadszor teheti próbára tudását a
nemzetközi mezőnyben. A klub
kétszeres
olimpiai
bajnoka,
Storcz Botond
megelőlegezett
szövetségi kapitányi bizalomként ülhet hajóba mindhárom
páros számban Bártfai Krisztiánnal. A hölgyeknél a szakvezető,
Fáhiánné Rozsnyói Katalin keveri a lapokat, a Démászból lanics
Natasát több csapathalóban is
foglalkoztatják. A kenusoknál
két szegedi tehetség is repülőre

TELEFONT
a Matáv Pontból

O

DÍJCSOMAGOT
a Matáv Pontból

száll: Vajda Attila és joób Márton
nemcsak klubtársak, hanem ellenfelek is lesznek C l ezer és ötszáz méteren.
- Az eddigi Világkupáknak,
akárcsak a mostaninak, hármas
célja van, illetve volt: rutinszerzés
a vb előtt; több élversenyző, így
Vereckei Ákos, Kovács Kati, Kolonics Gyuri, valamint a Bóta, Szabó női páros megnyerje a sorozatot, és az ezzel járó pénzdíjat; a
fiatalok is lehetőséget kapjanak a
bizonyításra - nyilatkozta lapunknak Angyal Zoltán szövetségi kapitány, aki még hozzátette: A duisburgi viadal után a hazai
vb-válogatóig három tiszta hét
lesz, ez előtt mindenki tét nélkül,
erős nemzetközi
mezőnyben
mérheti le a pillanatnyi formáját.

Még további két hír a Démász-Szegedi VE-ről. Újra együtt
készül Fürdők Gábor és Hüttner
Csaba. A duó trénerétől, Kása Ferenctől megtudtuk, hogy Fürdők
az ő instrukciói és szisztémája
alapján elsősorban a C l ezer méterre koncentrál, de azért a páros
ötszáz méter is képben van. Ezért
került szóba a két évig több sikert
is elért kettős újbóli összetérdelése. Az igazsághoz tartozik, hogy
Hüttneren kívül mással is próbálkozik Fürdők.
Szerdán 10 órakor Budapesten
tartják Hegedűs Róbert fegyelmi
tárgyalását. Mint ismert, a Démász hétszeres világelső kajakosának A és B doppingpróbája is
pozitív eredményt mutatott.
MÁDI JÓZSEF

INTERNETET

a Matáv Pontból

MOBILT
a Matáv Pontból

EGY PONTBAN MINDEN
AMI
TELEKOMMUNIKÁCIÓ
Szeged,
Tisza Lajos krt. 41Nyitva tartás: H-P: 8:30-16
Tel.: (62) 475 544

matáv p nt

Kiss Zsolt (labdával) tanácstalan a jövőt illetően. Fotó: Gyenes Kálmán

KOSÁRLABDA
Egy kosaras M i n a r i k Edére most
nagy szüksége lenne a SOLE-Szedeák csapatának. Egyelőre úgy néz ki, hogy Szegeden
nem lesz jövőre NB I A csoportos férfiegyüttes.
Amiről hetek óra sejtésük volt a
vezetőknek, játékosoknak és a
szurkolóknak, az most bekövetkezett. Az NB I A csoportban kilencedik helyen végzett SOLE-Szedeák nem került be a kiemelten támogatott klubok közé.
Ez nem sok jót sejtet, a város második legnépszerűbb gárdája nehéz helyzetbe került. Kérdéses,
hogy egyáltalán tud-e nevezni a
következő szezonra? A SOLE Rt.
volt az előző idényben a névadó
szponzora a kosarasoknak és az
önkormányzat is jelentős összeggel támogatta a fiúkat.
Ez lehet, hogy már múlt. Csak
emlékekben jelennek meg az egykori mozzanatok: Ledon Green
zsákolásai, Nyilas István „sapkái", Deák Attila triplái, Reggie
Elliott ördöngös cselei, Darecko
Rawlins iszonyatos emelkedései,
Kiss Zsolt fontos pontjai. Izgalmas meccseket játszott a Szedeák. Ennek köszönhetően egyre
többen jártak a sportcsarnokba.
Nőtt, nőtt a nézőszám. A felnőttek mellett sok-sok fiatal is helyet foglalt a lelátón.
Hetekkel ezelőtt m á r érezni
lehetett a feszültséget. A záró
összejövetelen Földi Sándor vezetőedző ennek hangot
is
adott. A bizonytalanság már
akkor űr volt a csapatnál. Sen-

ki sem tudott s e m m i t . A hír,
hogy n e m került a kiemelt
együttesek közé a Szedeák, hideg zuhanyként hatott a játékosokra és a vezetőkre. Velük
beszélgettünk és
kérdeztük
őket a döntésről.
Földi Sándor vezetőedző: - Bizakodtunk, hogy lesz csapat Szegeden, mindannyian szerettünk
volna maradni. Én még egy kicsit
reménykedem, hogy a pénteki
közgyűlésen más döntés születik, esetleg pozitív irányban lesz
változás, a sportbizottság előterjesztésével ellentétes döntés születik. Darecko Rawlins éppen
most hívott, hogy visszajött Szegedre és a csapat felől érdeklődött, mert ő továbbra is a Szedeákban szeretne játszani. Én leginkább arra lennék kíváncsi,
hogy milyen kritériumok alapján
döntöttek, miért n e m került a
Szedeák a kiemelt támogató klubok közé?
Balogh Tamás elnökségi tag
hosszú-hosszú
másodpercek
után tudott csak megszólalni: Ha ez bekövetkezik, az a szegedi
férfi kosárlabda halálát jelenti.
Bízom benne, hogy még lehet
változás...
Kiss Zsolt, a Szedeák bedobója: - Szomorú vagyok! Úgy látszik, a város elengedi a férfi kosárlabda kezét. N e m tudom,
mi lesz. Talán még a SOLE
Rt.-ben bízhatunk, de lehet,
hogy ez kevésnek bizonyul. Egy
valamit n e m t u d u n k : mit ront o t t u n k el? Az egyesület fennállásának legjobb eredményét
é r t ü k el, sokan jártak a mécseseinkre. Úgy érzem, n e m ezt
érdemeltük!
S.R.

Selyben Zsolt
bravúros bronzérme
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az ausztriai Altenfeldenben rendezték meg a hagyományos
nemzetközi
kettesfogat-hajtó
versenyt, melyen 14 ország 38
sportolója vett részt. A magyar
színeket egyedüliként a szegedi
Selyben Zsolt képviselte, akit
már jól ismertek a „sógorok", hiszen a Dunaalpesi-kupán 8. lett.
A viadal a hazaiaknak "egyben
vb-válogató is volt, a mezőny pedig világbajnoki erősségű, hiszen
„csak" a három magyar klasszis,
Lázár Zoltán. Lázár Vilmos és
Nyúl Zoltán hiányzott az indulók közül.
Selybennek nem kezdődött a

legjobban az altenfeldeni erőfelmérő, hiszen a díjhatást a 10. helyen zárta és 13,2 hibaponttal
volt lemaradva az éllovas osztrák
Mosertól. A maratonhajtásban a
cseh Ladislav Jirgala mögött a
második helyen végzett, ezzel
összetettben felzárkózott közvetlenül a dobogósok mögé. S ezzel
még nem elégedett meg! Az akadályhajtást a mezőnyből egyedül
teljesítette az alappályán, alapidőn belül, hibátlanul, s ezzel
összetettben megszerezte a 3.
helyet.
Végeredmény: 1. Moser 105,52
hibapont, 2. Weber (mindkettő
osztrák) 112,71 hp, 3. Selyben
114,07 hp.

•
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Elhunyt Knézy Jenő
BUDAPEST (MTI)

Kedd este 18 óra 40 perckor, 59
éves korában elhunyt Knézy Jenő
- közölte az MTI-vel Csorba Mária, a közszolgálati televízió sajtóreferense.
Knézy fenő 1944. augusztus
19-én született Nagyváradon. Az
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán
1969-ben szerzett
diplomát,
majd 1971-ig üzemmérnökként
dolgozott. Ezután választotta a
sportújságírást, a Magyar Televízió sportosztályán
riporterként,
majd főmunkatársként, rovatvezetőként dolgozott. Neve az
utóbbi harminc évben egybeforrott a televíziós sportközvetíté-

sekkel, állandó kommentátora
volt a nyári, illetve téli olimpia
eseményeinek, labdarúgó világés Európa-bajnokságoknak, válogatott és nemzetközi kupamérkőzéseknek csakúgy, mint számtalan hazai bajnoki összecsapásnak.
A Telesport szerdán, 20.08-tól
az MTV l-es csatornáján külön
műsorban emlékezik a kedden
elhunyt Knézy Jenőre. A súlyos
betegségével április elejétől küzdő riporternek, a Magyar Televízió főmunkatársának Mádl Ferenc köztársasági elnök Medgyessy Péter kormányfő javaslatára a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta május 20-án.
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Szülővárosában pihen a válogatott szegedi gólvágója

Szabics, a közönségkedvenc

Büntetéstől tartanak
VÍZILABDA
A Horvát Olimpiai Bizottság attól fél, hogy a férfi vízilabda-válogatott issza majd meg a levét a
horvát drukkerek vandalizmusának, amelynek következtében
vasárnap valóságos csatatérré
változott a férfi pólósok Európa-bajnokságának otthont adó
szlovén város, Kranj uszodája és
környéke.
ZAGRAB (MTI)

A szerb-montenegrói együttestől
elszenvedett döntőbeli vereséget
(8-9) elviselni képtelen horvát
ultrák az Eb zárónapján, az aranyéremért zajló mérkőzést követően
rátámadtak a szerb szurkolókra,
játékosokra, sőt a kivezényelt
szlovén rohamosztagosokra is, és
az összecsapásokban mindkét oldalon sokan megsebesültek.
A
Horvátország és
Szerbia-Montenegró közötti kapcsolatokra is árnyékot vető incidensek
miatt a Horvát Ohmpiai Bizottság
attól tart, hogy a Nemzetközi
Úszószövetség, a FINA nagyon
súlyos szankciókkal fogja büntetni a horvát vízilabda-válogatottat,
amelyet akár ki is zárhatnak a

júliusi világbajnokság résztvevői
közül, mi több: a jövő évi athéni
olimpiáról is száműzhetik akár.
Az ebbéli zágrábi félelmeknek a
bizottság elnöke, Zlatko Matesa
adott hangot a spanyol hírügynökségnek nyilatkozva, eb'télvén a
szélsőséges szurkolói megnyilvánulást, minek következtében még
az ünnepélyes eredményhirdetést,
a hagyományos éremátadási ceremóniát sem lehetett megtartani a
kranji uszodában.
- Attól félek, hogy a LEN feljelent bennünket a FINA-nál. Úgy
tűnik, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy drasztikus büntetőintézkedésekkel sújtsák a horvát
vízilabdát azok miatt, akiknek
ténykedése következtében jó ideje eleve igen negatív a megítélésünk külföldön - jelentette ki
Matesa, aki szerint ugyanarról a
300-1000 fősre tehető csoportról
van szó, amely Horvátországból
eleve a zavarkeltés szándékával
utazik a különböző sporteseményekre.
A horvát vízilabda-szövetség
elnöke, Nikola Grabic azt hangsúlyozta, hogy a játékosok nem
tehetnek semmiről, egyszersmind a szélsőséges drukkereket
és az Eb „kudarcot vallott hangoskodó szervezőit" okolta a lehetséges következményekért.

Buday nélkül
KÉZILABDA
ALS00RS (MTI)

Ma lágyéksérvvel megműtik Buday Dánielt, így a magyar férfi
kézilabda-válogatott nélküle lép
pályára pénteken, a macedónok
elleni Európa-bajnoki selejtező
visszavágóján.
A klasszis irányító, aki eddig a
Pick Szegedben szerepelt és a következő idényben már a bajnok
Fotex KC Veszprémet erősíti, az

első, 33-3l-es hazai sikerrel zárult bitolai mérkőzésen négyszer
volt eredményes. N e m volt rossz
formában, ezt az is bizonyítja,
hogy a másfél héttel ezelőtti rangos párizsi tornán ő lett a gólkirály. Skaliczki László szövetségi
kapitány n e m kíván senkit sem
behívni a kerethez Buday pótlására.
A visszavágót pénteken 18 órakor rendezik Veszprémben, s a
párharc győítese vesz részt a
2004. január 22. és február 1. között sorra kerülő szlovéniai kontinensviadalon.

Megyeiek Vk-sikerei
MUNKATÁRSUNKTÓL

Húsz ország közel hétszáz versenyzőjének részvételével Debrecen 9. alkalommal adott otthont a
WAKO kick-box Világkupának,
melyen remekeltek a Csongrád
megyeiek. A három szegedi egyesület mellett hódmezővásárhelyi
és makói sportoló szintén felállhatott a dobogó valamelyik fokára.
A megyei versenyzők
eredményei, gyermekek,
semi-contact,
lányok, -28 kg: 2. Busa Andrea,
-32 kg: 1. Tombácz Tímea. Fiúk,
-32 kg: 3. Kovács Ádám (mindhárom Tigers SE Szeged).
Serdülők, semi-contact, fiúk, -47
kg: 1. Hencz Gergő (Vásárhely).
+52kg: 3. Bódi Balázs (Tigers).
Ifjúságiak, semi-contact, lányok,
-50 kg: 2. Busa Gabriella (Tigers).
Fiúk, -45 kg: 2. Rácz András
(Combat D SC, Szeged), - 6 9 kg: 1.
Szekeres Tamás (Combat).

Felnőttek, semi-contact,
nők,
-55 kg: 3. Miklós Anikó és Börcsök Gabriella, -60 kg: 3. Kónya
Katalin, - 6 5 kg: 3. Vidóczy Veronika (mind Combat). Férfiak,
-69 kg: 3. Gyuris Gábor (Combat), -74 kg: 1. Rakó Dávid, 5.
Székely Dániel (mindkettő Combat). 84 kg: 1. Dancsó Zoltán
(Combat). -89 kg: 3. Huttora
Zoltán (Combat). Light-contact,
férfiak, -74 kg: 1. Striez Olivér,
-84 kg: 3. Perneki Tibor, -89 kg:
1. Sánta Vilmos (mindhárom Tigers), 3. Huttora. Nők, -55 kg: 3.
Miklós és Ábel Ildikó (Makó).
-60 kg: 2. Szabó Anita (Budo SE,
Makó). Full-contact, nők, -56
kg: 3. Karsai Magdolna (Universitas SE, Szeged).
A versenyzőket Máté Zoltán,
Kecskés Tibor, Kovács Sándor,
Perneki Mihály, Striez Richárd,
Tóth Gábor Szabó Gábor és Zsögön Miklós készítette fel.

A szegedi Szabics Imre (világos mezben) sok gondot okoz védőinek.

LABDARUGAS
A szegedi Szabics Imre gyorsan
az ország kedvence lett. N e m
kellett mást tennie a közeimúltban Stuttgartba igazoló
labdarúgónak, mint rugdosnia,
fejelnie a gólokat. A Tisza Volán
Focisuli neveltje három felnőtt
válogatottmeccsen ötször rezegtette meg a hálót.
Nem semmi. Amit a szegedi születésű Szabics Imre produkált a
magyar
labdarúgó-válogatottban, az több mint szenzációs. A
Tisza Volán Focisuli neveltje három meccsen öt gólt szerzett. Luxemburgnak és Lettországnak
kettőt-kettőt vágott, míg San
Marinónak egyszer köszönt be.
A közönség nagy kedvence lett.
Igaz, már hónapok óta a felnőtt
válogatottba követelték a szurkolók a csatárt. A svéd utánpótlás-együttesnek hintett négy
„dugója" után már Geilei Imre
szövetségi kapitány sem sokat
gondolkozott, pályára küldte a
22 éves játékost.
- így utólag - kezdte a beszélgetést a Szegeden pihenő focista - ,
jól jött ki, hogy idén mutatkoztam be a nemzeti együttesben.
Elképzelhető, hogy ha hamarabb
jutok szóhoz, akkor egyszer sem
találtam volna még a kapuba,

nem volna ilyen a statisztikám.
Csodálatosan indult a válogatottbeli pályafutásom, azonban
tudom, a neheze csak ezután következik, hiszen most már mindenki tőlem várja a gólokat. Nagyon jó a nemzeti gárdában,
együtt van a társaság. Már csak
két meccs van hátra az Európa-bajnoki selejtezőből, úgy érzem, hogy sikerülhet a második
helyet megcsípnünk.
Heteken keresztül mindenki találgatott: melyik csapatba igazol
Szabics Imre? Sokan azt gondolták, hogy a Bayer Leverkusen lesz
a befutó, hiszen Klaus Augenthaier irányítja az egykori BL-ezüstérmes munkáját. Az a tréner, aki
tavasszal még a Nünberg kispadján ült és akkor a bajor klub előszerződést kötött a magyar játékossal. Szabics végül a Stuttgart
invitálást fogadta el.
- Nagy titokban tartottam mondta a csatár - , hogy a Bundesliga ezüstérmese szeretne
szerződtetni. Szüleim is az utolsó
pillanatban tudták meg, hogy Félix Magath csapatához szerződőm. Édesapámnak is csak múlt
hét csütörtökön, a repülőtéren
mondtam mindezt el. Még a télen keresett meg az egyesület,
már akkor tapogatóztak nálam.
Sokat köszönhettek egykori grazi
csapattársamnak, Horst Heldtnek, aki jó dolgokat mesélt el
Magathnak rólam. A tréner ezt

MTI-fotó: Illyés Tibor

nagyra értékelte, így a Nürnberg
kiesése után megnyílt az út előttem. Magyarországon elterjedt az
a hír, hogy a Stuttgart edzője nem
kedveli a magyar játékosokat.
Személyesen győződhettem meg,
hogy ez nem igaz. Heldt nagyon
korrekt volt velem, lehet, hogy ez
néhány sörömbe is kerül, hiszen
nekem adta az általa viselt 19-es
számú mezt. Nagy kihívás lesz
számomra a németországi szereplés, ráadásul a VfB Stuttgarttal
a Bajnokok Ligájában is rajthoz
állunk. Mely együttesektől volt
még ajánlatom? Spanyolországból keresett néhány csapat, például a Betis, vagy a Mallorca, illetve az orosz Szpartak Moszkva
is csábított.
A válogatott Európa-bajnoki
selejtezői miatt nem sok ideje
maradt a szegedi születésű labdarúgónak a pihenésre. Új csapata június 27-én kezdi a felkészülést.
- Nem utazom sehova - jelentette ki a futballista - , Szegeden a
szüleimmel és a barátaimmal pihenek. Szerencsére jó erőállapotban vagyok, a Fradinál több héten keresztül edzhettem. A jövő
hét elején még bekapcsolódok a
nevemet viselő, általam kezdeményezett
Szabics-edzőtábor
munkájába. Az újszegedi Kisstadionban jó néhány cselt szeretnék megtanítani a srácoknak.
SÜLI RÓBERT

A záróforduló döntött a Rapcsák-emlékversenyen

Tatár Kiss Szabolcs elsősége
SAKK

A vásárhelyi Tatár Kiss Szabolcs
győzelmével fejeződött be Hódmezővásárhelyen a dr. Rapcsák
András nemzetközi sakkemlékverseny. A viadal csak a befejező
fordulóban dőlt el.
MUNKATÁRSUNKTÓL

I m m á r második alkalommal
rendezték meg Hódmezővásárhelyen a néhai polgármesterről, dr. Rapcsák Andrásról elnevezett
emlékversenyt.
A
névadó nemcsak neves politikus, h a n e m ponterős csapatjátékos volt, a 64 fekete-fehér
mező titkait jól ismerte, s behatóan tanulmányozta a sakk
szakirodalmát, székházat alapított, s ha kellett, szponzorálta egyesületét. A színhely ezúttal is a patinás Fekete Sas közösségi ház bálterme volt.
Csorba Mihály alpolgármester
megnyitójában méltatta dr. Rap-

csák András életútját és sakkozói pályafutását. Mivel szenvedélyesen szeretett sakkozni, e
szellemi sport iránti elkötelezettségét sporttársai máig nagyra értékelik.
N a p j a i n k b a n egyre népszerűbb rapid tornát rendeztek
Hódmezővásárhelyen. A játékidőt fordulónként 15-15 percben korlátozták. Mindez gyorsított sakkjátszmákra n y ú j t lehetőséget, amely egyúttal a nézők számára is különleges szórakozást biztosít. A t o r n á t kilencfordulós svájci rendszerben bonyolították le. Az ország
m i n d e n tájáról, sőt határainkon kívülről is érkeztek versenyzők. Az 52 induló között
négy
nemzetközi
mester,
ugyanennyi FIDE-mester küzdött az értékes díjakért. Az elsőség kérdése csak az utolsó
fordulóban dőlt el, amikor is a
végig vezető Szabó Zsolt fózsef
nemzetközi mester vereséget
szenvedett a vásárhelyiek éltáblásától, Tatár Kiss Szabolcstói.

Az azonos pontszámot szerzett versenyzők helyezését fontossági sorrendben a Buchholz,
a Berger-Sonneborn számítási
módszerek, majd a progresszív
mutatók alapján állapították
meg.
A hazai sikerrel befejeződött
tornán remekeltek a Csongrád
megyei sakkozók. Adok Jánós a
bronzérmet szerezte meg, míg az
NB I A csoportba feljutott Makói
SVSE játékosa, ifjabb Farkas Tibor a hatodik lett.
A végeredmény:
1. Tatár Kiss
Szabolcs (Hódmezővásárhelyi
Sakk SE), 2. Binder Tamás (Vasas), 3. Ádók János (Hódmezővásárhelyi Sakk SE) 7 - 7 pont,
6. ifj. Farkas Tibor (Makói
SVSE) 6,5.
Különdíjak:
Zakariás Dávid
(Csongrád megyei),
Horváth
László (hódmezővásárhelyi).
Ifjúságiak: Csúri Máté és Erdős Péter (mindkettő Hódmezővásárhelyi Sakk SE), Domány
Zsófia (Makói SVSE), Papp
László
(Hódmezővásárhelyi
Sakk SE).

REFLEKTOR
ERDEKES TELEPHELYEK
A 2003/2004-es szezonra az
NB I-be 14, a NB I/B-be pedig
19 csapat adta le a nevezését a
Magyar Labdarúgó Ligához. Az
MLL néhány napon belül elbírálja a jelentkezéseket. Az élvonalból kiesett Kispest-Honvéd FC m i n d k é t osztályra nevezett, hiszen előfordulhat,
hogy - m i n t legjobb kieső mégis szerephez juthat az NB
I-ben. A másodosztályú lista
érdekessége, hogy több csapat
is m á s telephelyet adott meg,
m i n t az a klub nevéből következne, így például a Kecskemét
tervei szerint az NB I/B-ből
idény közben kizárt Vasas Fáy
utcai pályáján játszaná mérkőzéseit.
A nevezett klubok, NB I:
Debrecen, Békéscsaba, Győr,
Ferencváros, Sopron, MTK,
Siófok, Újpest, Videoton, ZTE;
Pécs (feljutóként), Bük (esetleges feljutóként), Haladás (esetleges feljutóként), Kispest (az
NB I legjobb kiesőjeként). NB
I/B: Nyírség Spartacus, REAC,
Tatabánya, Haladás, Fót (a dunaújvárosi pályán), Kecskemét
(a Fáy utcai pályán), Kaposvár,
Hévíz, BKV Előre, Pápa, Szolnok, Balassagyarmat, Diósgyőr,
Monor (az NB I/B legjobb kiesőjeként), Dabas (feljutóként),
Bodajk (feljutóként), Nyíregyházi Kertváros (feljutóként),
Szeged (a h á r o m NB Il-es csoport legjobb másodikjaként),
Kispest.
TORNAGYŐZTES VOLÁN
Orosházán ötödik alkalommal
rendezték meg a nemzetközi szabadtéri utánpótlás labdarúgókupát. Az 1995-ös és a 1996-os
gyerekek tornáját is a szegedi Tisza Volán nyerte meg. Eredmények, 1995-ösök: Tisza Volán SC
A-Szokolay FS Békéscsaba 3-0,
-Szentes 10-0, -Orosháza 6-0.
Tisza Volán FS B-Tótkomlós
3-2, -Békéscsabai Madách 1-0.
A döntőben: Tisza Volán FS A Tisza Volán FS B 6-1. A gólkirálynak Leindler Domonkost, a
legjobb játékosnak Laczkó Zsoltot választották, míg különdíjat
kapott Szil Tünde (mind Tisza
Volán FS A). A győztes csapatban
játszott: Kelender Memet, Szunyi Máté, Keresztúri Márton,
Szil, Forgács Dávid, Szabó Zoltán, Leindler, Laczkó, Németh
Viktor, edző: Bóka Ferenc.
1996-osok: Tisza Volán FSOrosháza 3-1, -Tótkomlós 6 - 1 ,
-Szokolay FS Békéscsaba 2-1. A
győzelmet a Tisza Volán FS
(Csonka Balázs, Király Márton,
Szántó Dániel, Molnár Csaba,
Sipos Akos, Szenes Bíró Tamás,
Giba Ágoston, T í m á r Zoltán,
edző: Molnár Tiborné) szerezte
meg, a legjobb mezőnyjátékos Sipos lett.
GYORSASÁGI ÉRMEK
A szegedi Cora Áruház parkolója
adott otthont a 3. Szeged-kupa
rövid pályás gyorskorcsolyaversenynek, amely egyben a Magyar
Kupa első fordulója volt. A házigazda Szegedi KE sportolói az
alábbi eredményeket érték el.
Igazoltak, juniorok, lányok: 2.
Lajtos Szandra, fiúk: 2. Tutrai Tamás. Kadettek, lányok: 5. Szalóky
Dzsenni. Serdülők, lányok: 3. Kalapács Anett, 4. Szalóky Daniella,
5. Fekete Szeréna, fiúk: 2. Dobay
Péter Gábor, 3. Tranger Milán.
Gyerekek, I. korcsoport, lányok:
2. Gonda Lujza, II. kcs., lányok:
2. Sasvári Tamara, fiúk: 2. Kovács
Dániel, 4. Szalóky Benjámin. Minik, fiúk: 1. Tamás Tibor.
Amatőrök,
1985-ben, vagy
előtte születettek, lányok: 1.
Tóth Katalin, 3. Fekete Mária, fiúk: 1. Lavner Endre, 2. Sasvári
Tivadar. 1986-88-ban születettek, fiúk: 1 Tranger Zsolt.
1992-94-ben születettek, lányok: 1. Sasvári Annabella, 2.
Kiss Diana, 3. Bartucz Mónika.
1995 után születettek, lányok: 2.
Boris Vanessza, 3. Svitelj Szonja,
fiúk: 1. Illyés Marcell, 2. Hegedűs Ákos, 4. Bokros Martin, 6.
Czakó Dávid, 8. Németh Gábor.
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Kettős
családi élet

Visszamenni

SUNDERLAND (MTI)

SZÍV ERNŐ
Nem kell hozzá porcukros viagra, hogy kitaláljam, ti is visszaballagtatok már néhányszor. Már
úgy értem, vissza a házba, a lakásba, a tanyaházba. Vagy fent laktok, mondjuk, a száztizediken, a
lift nem rossz, csak makacs, mint az istenhit,
ezért aztán nem megy, se alá, se fölé, a földszinten időzik, mint huszonhárom éve, ti pedig a lakásban hagytatok, felejtettetek valamit. Na de
mit ? Mindegy, mondjuk az angyalfoghúzót, egy
zsebbenzinkutat,
egymillió dollárt
nagymáma
vasretiküljében,
a lovat, amivel Pestre akartok
menni, vagy Szent István királyunk ólomból mintázott szent jobbját, amivel az országáruló csőcseléknek szoktatok volt könyörögni a hazaárulás, néprontás fölfüggesztésére,
satöbbi. Mondom, mindegy mi maradt fenn, a lényeg, hogy ti
visszacammogtok,
és beléptek abba a lakásba,
amelyből két perce, öt perce távoztatok el, menynyi idó ez, tulajdonképpen semmi, aligjdó, nincsenidó, de máris valami. Mert ilyenkor az ember
szétnéz az okos tekintetével, miközben úgy érzi
magát, mint egy idegen, egy rosszhiszemű
betolakodó. Még mindig van belöletek ott valami, valami lélekszag, valami könnyű pára, valami húlö
langyosság, de az már nem ti vagytok. És ami eztán történik, vagyis ahogy végigmentek az elhagyott, magába forduló lakáson, voltaképpen indiszkréció. Mintha valamiféle bűnt
követnétek
el, mintha lelepleznétek a szertehagyott dolgokat. a finoman remegő virágokleveleket, a még
nedves törülközőt, a női ölet mintázó púderport a

parkettán, a konyhában felejtett, félig kiivott dobozos sört, a már csak magának takkolgató fali
órát, mert hiszen a lakásotok dolgai már lemondtak rólatok, momentán nincsen szükségük rátok.
Ahogy behajtottátok az ajtót, máris berendezkedtek magányra, nyugalomra, nincs itt, elment az
ideges, a vibráló, nem kiabál, nem beszél magában. nem csattog, nem zörög, nem
imádkozik,
nem rimánkodik. Csönd lesz. Nyugalom.
Béke.
Igen, a dolgok a ti hosszabb távollétetekre
készültek fel, ti pedig éppenhogy eme alakuló rendet borítjátok fel azzal, hogy visszajöttök. Mondom újra. visszamenni az elhagyott lakásba mindig különös indiszkréció. Egy kicsit olyan, mint a feltámadás. Meghalt, na jó, elég borzasztó
körülmények között történt, Ás aztán eltemették, barlangba tették, de végül az apukája elintézte, hogy
visszajöhessen kicsit, megmutassa
magát. Tamáskám, nyúlj a sebembe, valódi. Szervusz kislány. ne rohanj el, tényleg élek, satöbbi. Feltámadt, csakhogy mégmutassa, neki ez is megy,
tudja, mert hiszi, akarja, na és már mondtuk, az
apukája is segített. Visszajönni egy üres lakásba,
visszajönni az utca nyüzsgéséből, a tülkölésból és
a tolakodásból az olyan, mint feltámadni. Itt
vagytok újra, nézitek az asztalon felejtett igazolványképet. Senki se vár rátok. Nem itt van dolgotok. Illetéktelen behatolók vagytok. Néz rátok ez
a fénykép, aki ti vagytok, és ezt mondja a tekintete, tűnj el, menj, eredj. Pedig éppen érte jöttetek
vissza.

Ma már nem számol tovább

Egy brit férfi 18 éven át élt együtt
egymástól mindössze 800 méterre lévő két családjával, anélkül, hogy a két „konkurens" família tudott volna egymásról. Az
58 éves férfinak összesen öt gyermeke van: három a feleségétől,
kettő pedig a barátnőjétől. Valahányszor második családjánál
időzött, 55 éves felesége azt hitte, hogy a munkahelyén van. A
párhuzamos kettős életre csak
akkor derült fény, amikor a feleség megtalálta a 48 éves barátnő
névjegyét. Az asszony nyomban
beadta a válókeresetet.

Egymilliárd
katolikus
A római katolikus egyház tagjainak száma az elmúlt 25 év alatt
40 százalékkal növekedett és 1,1
milliárdot tesz ki. Ami a földrészek szerinti megoszlást illeti,
napjainkban a legtöbb római katolikus vallású Latin-Amerikában él, 460 millió. Európában
280 millió a római katolikus. Afrikában jelenleg 136 millió katolikus van, 150 százalékkal több,
mint II. János Pál pápaságának
kezdetén. Az első három ország:
Brazília (147 millió), Mexikó (91
millió) és az USA (64 millió).

Fotó: Miskolczi Róbert, szöveg: Arany T. lános

Németek postaládás lázadása
A polgárok tömeges tiltakozása
után a Német Posta több száz,
már eltávolított postaládát helyezett vissza eredeti helyére. A
Bild am Sonntagcímű német lap
jelentése szerint a posta elnöke
elismerte, hogy az országban ed-

dig létezett
százharmincezer
postaláda közül mintegy harmincezer eltávolítása ellen jogos
volt a tiltakozás. A posta szigorúan betartja a törvényi előírásokat, amelyek szerint két postaláda között legfeljebb egy kilométer lehet a távolság - mondta
Klaus Zumwinkel. „Ilyen sűrű

postaláda-hálózat, mint Németországban, a világ egyetlen más
országában nincs" - tette hozzá.
Zumwinkel szerint a jelenlegi tizenkétezer-hétszáz postahivatal
közül is csak keveset fognak
megszüntetni,
számuk
nem
süllyed majd tizenkétezer alá áll az AP jelentésében.

ARNOLD, LEVENTE
Arnold germán eredetű, elemeinek jelentése: sas és uralkodó.
Német rövidítése az Arnó, régi
magyar változata az Arnót. Neves viselője Gross Arnold grafikusművész, akinek képein az aprólékos kidolgozás, a babák, napraforgók és kisvasutak megjelenése jellemző. Levente régi magyar személynév, amely a lenni
igét hordozza magában. Árpád
fejedelem fia volt az első, akiről
tudjuk, hogy így hívták. Thury
Levente keramikusművész, Sipeki Levente balcttművész, Szörényi Levente zeneszerző kapta ezt
a keresztnevet. Egyéb névnap:
Arnó, Arnót, Doloróza, Efraim,
Levendula, Márk, Markó, Már*
kus. Efraim héber eredetű, jelentése: kettős termés, kettős örökség. A magyar származású Efraim Kishon (Kishont Ferenc) vidám könyveivel vált világszerte
ismertté.

Alapos és pontos a megfigyelés

Meuuiuit

VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 8. Családtag. 11. Végtagjának része. 12.
Szabadon bocsát. 14. Pereskedés vége. 16. Kényszer nélkül tesz vallomást.
17. Nátrium. 18. Kínai férfinév. 19. Gyarapodás munka nélkül. 21. Ismert pesti
kávéház 23. Akadály. 24. Pápaszemes kígyó. 26. Földi jelenvalóság. 27. Keze
fele! 28. Itatja az egereket. 29. Elsődleges. 32. Kálium. 33. Néma séf! 34. Precíz szerkezet. 35. Időmérő. 37. Idegen állatkert. 39. Igen régi. 40. Alapvetés.
42. Klasszikus kötőszó. 43. Állat. 44. Kellemesen friss. 47. Idegen lista. 49.
Lötty. 51. Talajt fog. 53. Kukoricalisztből sütött étel.
FÜGGŐLEGES: 1. Amelyeknek. 2. Átalakulás. 3. Azon személy tulajdona. 4.
Konyhakerti növény. 5. Másodperc jele. 6. Hónap röviden. 7. Római ötvenegy.
8. Valamikori piactér. 9. Fonalas gombákból képződő réteg. 10. Nem fukarkodik. 13. Megette. 15. Német tojás. 19. ...tangere; ne nyúlj hozzám! 20. Nem
szűnó zaklatás. 22. K. B. 1.23. Tempus. 25. Középkori fegyverhordozó ifjú. 30.
Rádium. 31. Karcol. 33. A megfejtés második sora. 34. Avítt. 36. Hálószerű kézimunkával díszít. 38. Semmi. 41. Tény. 44. Odasóz vajon? 45. Igekötő. 46. In
medias. (A dolgok közepébe vágva.) 48. Kettős betű. 50. Nem sérült 52. Rövid méter 54. Körsugár ielzése.
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További kilátások
Csütörtökön eleinte sok lesz tetettünk a felhő, többfelé várható zápor, zivatar, majd
csökken a felhőzet Pénteken, szombaton a napsütés lesz tülsülyban. vasárnap
azonban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye

Vasárnap

Pántok

£>

£>

Max:28°

Max:28°

MaxáT

Mtn:18

Mtn:ir

Mtn:ir

változó

Zápor

Változó
Vízállás:

A Nap kel: 4.45, nyugszik: 20.44, Hold kel: 23.13, nyugszik: 10.47

TOSHIBA

klíma

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel

értékesítése

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.
Szecjed, Római krt. 23. Tel : 62/421-533

Gázüzemű gépjárművek
vizsgáztatása a

Skoda

időszak^

IKESZ-nélLP

Minden típusú személy és tehergépjármű műszaki vizsgáztatása,
zöldkártya tanúsítás és eredetiség vizsgálat végzése

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged. Kossuth I. sgt 112.
Tetetőn: 62/471 242

„Fallóka" nyalókák
BAKKEN (MTI)

Élénk tiltakozást váltottak ki a
Koppenhágától tíz kilométerre
levő Bakken vidámparkban árusított pénisz alakú nyalókák,
avagy „fallókák". A Bakken vidámpark szóvivője, Tine Baungaard határozottan elítélte e cukorkák „visszataszító és megdöbbentő" árusítását. „Sajnos azonban nem tilthatjuk be, még ha
szeretnénk sem. Csak javaslatot
tehetünk arra, hogy az illető
édességbolt hagyja abba a gyár-

tást vagy legalább a parkbeli árusítást" - mondta az AFP-nek. A
szóvivő szerint „lehet, hogy a felnőtteknek vicces ez a cukorka,
de egyesek számára megrázó látvány lehet. Tavaly nyáron kezdték az árusítását, és akkor sem a
szülők, sem a gyermekvédő szervezetek részéről nem hallatszott
erélyes tiltakozás."
Flemming Barfod, a szóban
forgó üzlet tulajdonosa alaptalannak tartja a kritikát, szerinte
ártatlan és jelentéktelen tréfáról
van szó.

www.Punaprotii.hu

INGATLANBEFEKTETÉSI ÉS HASZNOSÍTÓ
SZÓVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA
AJÁNLATUNK TAGJAINK RÉSZÉRE:

$0 000 Ft minimum befektetéstől a hozam,
1 hónapos futamidő esetén; 14%, 2 hónapos futamidő esetén; 15%

Futamidő

JS$|0ÀC6ÇZ3JO

50 000-1499 999 R+g 1500 000-2999 999 FMg

Mm

3 000 000 Ft-tól

UBBfo

Részletes információ ügyfélszolgálati irodáinkban!
S U 6 Ä P S W 1074, Rákóczi út 54
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3530, Mindszent tér 1
;H-P: 0-17, SZ: 0-14©
524 540
ffi@P>[fi@K) 0400, Szfnház u. 1
;H-P: 0-17, SZ: 0-14©
555 850
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;H-P: 0-17, SZ: 0-14©
507 463
8000, Károly János u. 1. ...;H-P: 0-17, SZ: ©
LSZCTrMgkY' 9700. Rákóczi Foronc u. 1.:H-P: 0-17. SZ: 0 - 1 2 ©
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Mórahal om

honlapunk!

Puna (profit

REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 33. számú soraiban egy amatőr szőlőtulajdonos megfigyelése olvasható.

KEDDI repvenyunk helyes megtepese: Ha mar |ó nem lehet, legalább legyen nagy.

20*

H (Ki mezővásárhely

A T O S H I B A Magyarországi képviselete:

ISTEN ELTESSE!

tovább...

Szöged

A Tisza Szegednél 115 cm (hőfoka 26.9 C°), Csongrádnál - 1 1 6 cm,
Mindszentnél 5 cm. A Maros Makónál - 5 7 cm.

Az öreg székelytől kérdi az unokája:
- Öregapám, látott már antennát?
- Láttam is, ettem is.
- De hát az fémből van!
- A k k o r láttam.

M á j u s elsején, az újszegedi ligeti majálison mutatkozott be az a digitális óra, amely hazánk európai
uniós csatlakozásáig hátralévő időt m u t a t j a . A szabadtéri színpadon (elállított EU-órát Botka László
polgármester ünnepélyesen indította el. A tervek szerint a különleges időmérő szerkezet az Árpád
téren üzemelt volna 2004. m á j u s elsejéig. Az óra azonban, m i n t látható, már nem működik. Egyszerűen megállt. A Csatlakozóra elnevezésű szerkezet az egyik Mars téri barakképület oldalához borítva
pihen, s várja, hogy Magyarország is az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. De ma már nem számol

Elemte többé-kevésbé napos időnk les;, maid északnyugat felől egyre több felhő étkezik fölénk. és záporok kialakulására ts számítani keit.

VATIKÁNVÁROS (MTI)

A NAP VICCE

HAMBURG (MTI)

Több felhő, záporok
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