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TÉMÁINKBÓL
KETTŐS HALÁL MŰTÉT UTÁN
A szegény iráni családban született, 29 éves sziámi ikerpár
mindkét tagja belehalt a szétválasztási műtétbe. A 28 tagú,
nemzetközi orvoscsoport 48
órán keresztül hajtotta végre a
nehéz beavatkozást. A lányok
ugyanis a fejüknél nőttek össze
és ők lettek volna a világon az elsők, akiket felnőttkorukban választottak szét.
2. oldal
HALADÉK HÉTFŐIG
Az április 1. és június 30. között
keletkezett jövedelmük után június 14-éig, hétfőig kell adóelőleget fizetniük az egyszerűsített
vállalkozói adót (evát) választó
vállalkozásoknak. Csongrád megyében ez 1771 egyéni és 726
társas vállalkozást érint. Az első
negyedévben 325 millió forint
folyt be adóelőlegként.
3. oldal

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Ha nem duzzasztanák, méterekkel alacsonyabb lenne a folyó

Alig maradt már víz a Tiszában
A Tisza vízhozama Szegednél
negyede az átlagos értéknek. A
vízállás csak azért nem rendkívül alacsony az alsó szakaszon, mert a vajdasági, törökbecsei duzzasztómű itt még
érezteti hatását.
A kilencvenes évek elején volt
utoljára olyan időszak, amikor
hasonló adatokat mértek. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) vezetője arról tájékoztatott, hogy a mostani vízállás nem kivételesen alacsony, de
a vízhozam valóban jelentősen
elmarad az átlagostól. Andó Mihály hozzátette: az öntözővíz igényeket bőven ki tudják elégíteni,
és a hajózással sincsenek gondok
a folyó alsó szakaszán.
Hétfő reggel 1 0 6 centiméternél
állt a Tisza Szegednél, ez 9 6 centiméterrel alacsonyabb a sokéves
havi átlagnál. Ennek az az oka,
hogy a hetvenes években épült
törökbecsei duzzasztó a vízszintet megemeli - mondta az igazgató. A folyó vízhozama azonban
még jobban elmarad az erre a hónapra jellemző középértéktől.

NOSZTALGIA
SÖRFESZTIVÁL

Alacsony a Tisza vízállása. A szegedi rakpart alatt jókora földsáv húzódik a víz és a beton között.
KESO ÉJJELIG
SZÓLHAT A ZENE
Szegeden is érvényes az a főszabály, miszerint lakóterületen éjszakánként 40 decibel a megengedett hangerő. A nyáron azonban az esti rendezvényekre eseti
engedélyeket ad ki a városüzemeltetés, hiszen egy fesztiválvárosban ez elkerülhetetlen.
5. oldal

Fotó: Karnok Csaba

Folytatás a 3. oldalon

Szinte végleges a Pick Szeged játékoskerete

Universum bokszgálát rendezhetnek

Visszafogott a költségvetés

Erdei címmeccset
játszhat Szegeden

www.delmagyar.hu

Kővári Árpád szerint összébb
kell húzni a nadrágszíjat.

Korábban a mostaninál sokkal
csendesebben és gyorsabban alakult ki a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának játékoskerete. Ennek pedig a klubnál mostanában
jelentkező financiális gond az
oka. Mivel nem sikerült elhódítani az aranyérmet a Fotextől, a remélt bevételek is elmaradtak. Ez
pedig azt jelenti, mondta Kővári
Árpád klubelnök, hogy összébb
kell húzniuk a nadrágszíjat.
Ezért, ha nem talál újabb támogatót a Pick Szeged, akkor játé-

koskerete véglegesnek tekinthető. A távozott oldalon Buday, Kotormán, Doros és Nagy neve szerepel, míg az érkezetten csupán
Józsáé és Oláhé. S ha a jelenlegi
folyamat nem áll meg, akkor az is
elképzelhető, hogy bajnokság
közben további megszorításokra
kényszerülnek. Az elnök úgy véli,
a realitás az, hogy a Dunaferrel és
a Tatabányával kell versenyezniük a második helyért.

szeptemberben

írásunk a 14. oldalon

Az elmúlt fél évet értékelték a megyei főkapitányságon

A rendőrök jól bírják a munkát
Csongrád megyében a fokozott
rendőri jelenlét komoly megterhelést jelent az állománynak, de bírni fogjuk, ígérte Németh Károly alezredes, közbiztonsági igazgató a tegnapi sajtótájékoztatón.
A megyei rendőr-főkapitányság
féléves tevékenységének értékelésekor hangsúlyt kapott, hogy a
lakosság is a korábbinál jóval pozitívabban ítéli meg a rendőri
munkát. Bár a nyomozók eddig
még sem a késes rablóként elhíresült bűnözőt, sem a domaszéki
gyilkosság elkövetőjét nem találták meg. Elkaptak viszont két
bandát, amelyek lakásbetörésekre, illetve gépkocsi lopásokra
specializálódtak. A személyi sérüléses balesetek csökkentése érdekében a jövőben is 24 órában
ellenőrzik az autósokat, különös
tekintettel az ittas vezetőkre,
gyorshajtókra és a biztonsági öv
nélkül közlekedőkre.
A Gallup mérte a rendőrök népszerűségét is. Vajon ki mit gondol róluk?

Fotó: Schmidt Andrea Bővebben a 7. oldalon

Erdei Zsolt, aki szentesi szerelme révén is kötődik Csongrád megyéhez.

Lapunk információi szerint
Szegeden védheti meg szeptemberben WBO interkontinentális
címét Erdei Zsolt. A profi ökölvívó menedzsere nem cáfolta
értesüléseinket.
Értesüléseink szerint szeptember 6-án a szegedi sportcsarnok
adhat otthont az Universum
bokszgálájának, amelyen Erdei
Zsolt is ringbe léphet, s megvédheti interkontinentális címét.
Emlékezetes, hogy Madár tavaly
októberben a debreceni sportcsarnokban Jim Murray legyőzésével szerezte meg a WBO
(Bokszvilágszervezet) félnehézsúlyú interkontinentális bajnoki
címét, amit azóta már két alkalommal védett meg, Juan Carlos
Gimenez és Jose Hilton Santos
ellen. Erdei Zsolt a hamburgi
Universum
Box-Promotion

MTI Telefotó: Oláh Tibor

(UBP) színeiben eddig tizenöt
mérkőzést vívott, minden mecscsét megnyerte, tizenegyet kiütéssel. Az UBP 1999 óta minden évben rendezett egy gálát
Magyarországon. Néhány héttel
ezelőtt úgy nézett ki, hogy megszakad a sorozat. Május 19-én
ugyanis Madár menedzsere, Dámosy Zsolt úgy nyilatkozott a
Nemzeti Sportnak, hogy „most
kilencvenkilenc százalékos biztonsággal
azt
mondhatom,
2003-ban nem lesz Universum
gála Magyarországon". Erdei egy
nappal később a sportnapilapnak
nyilatkozva arról számolt be,
hogy Dámosy két-háromezres
csarnokot tudott volna elképzelni, az Universum viszont ezt kevesellte, vélhetően a bevételek jelentős csökkenése miatt.
Folytatás az 5. oldalon
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KéthlyAnna nevén
vitatkozik két párt
Az MSZP előrevetített, lehetséges névváltoztatása állhat
amögött a vita mögött, ami
Kéthly Anna nevének az esetleges használata miatt robbant
ki egy alapítvány ürügyén.
BUDAPEST (MTI)

A „történelmi" Szociáldemokrata Párt (SZDP) politikai csalásnak tartja, hogy az MSZP Kéthly
Annáról, az SZDP korábbi elnökéről szándékozik elnevezni
pártalapítványát, és „akár jogi lépésekre" is kész az ügyben hangzott el a párt keddi budapesti sajtótájékoztatóján. „Úgy véljük, Kéthly Anna forogna a sírjában, ha látná, hogy a múltját és a
jelenét is el akarják orozni a tör-

ténelmi Szociáldemokrata Pártnak" - fogalmazott Szűrös Mátyás, az SZDP elnöke. Elmondta,
tisztában vannak azzal, hogy
Kéthly Anna neve nem az SZDP
tulajdona, el lehet róla nevezni
iskolát, utcát, teret, azonban „az
MSZP előélete és politikája gyökeresen szemben áll Kéthly Anna eszmei, politikai arculatával
és tevékenységével". Bácskai
Sándor, a párt főtitkára közölte,
akár jogi lépésekre is készek, ha
az MSZP Kéthly Annáról nevezi
cl alapítványát. A párt ugyancsak
tiltakozik a szociáldemokrata
név „elorozása ellen, amit
ugyancsak tervbe vett az MSZP".
Szűrös Mátyás szerint mindez
„etikátlan, történelmietlen és
politikailag is elfogadhatatlan".

Bush a vissza nem
térés afrikai ajtajában

Tíz évig volt a Magyar Köztársaság elnöke

Göncz Árpád volt államfő
Corvinus-díjat kapott
BUDAPEST (MTI)

Göncz Árpád volt köztársasági
elnök kedden átvette a magyar és
az európai kultúra közötti kapcsolat erősítéséért kifejtett tevékenységéért az Európa Intézet
Alapítvány által neki adományozott Corvinus-díjat Budapesten,
a Magyar Tudományos Akadémia székházában. „Az értelmiséginek, a pohtikusnak, aki meg
tudta őrizni értelmiségi mivoltát
a politikában, a magyar embernek, aki Magyarországon az európaiságot képviselte és Európában a magyarságot" - indokolta a
kuratórium egyhangú döntését
Glatz Ferenc, a Budapesti Európa Intézet igazgatója. Közlése
szerint az 1996-ban alapított,
kétévente odaítélt elismerésben
olyan magyarországi és külföldi
személyiségek részesülnek, akik
sokat tettek a magyar és az európai kultúra közötti kapcsolat erősítéséért. Mádl Ferenc államfő
elődje tevékenységét méltatva
úgy fogalmazott: Göncz Árpád
tíz évig volt a Magyar Köztársaság elnöke. „Méltán, emberi politikai teljesítménye érdemeként, amelyet 1956 szellemében,
értékrendjében valósított meg és
hosszú börtönbüntetéssel hitelesített".

INTEGRÁCIÓS KABINET
A kormány integrációs kabinetje
keddi budapesti ülésén a külügyminiszter előterjesztésére első
olvasatban áttekintette az EU alkotmányos szerződésének a
nemzeti és etnikai kisebbségek
védelméről szóló kiegészítésének
kérdését - tájékoztatta a külügyi
szóvivő közleményben a távirati
irodát.
G ö n c z Árpád és a díj.

MTI Telefotó: Kovács Attila

Elhunyt sziámi ikrek

Szenegálba, afrikai körútjának első állomására ékezett George W.
Bush amerikai elnök. Feleségével, Laura asszonnyal meglátogatta
a Goree-szigeten levő Rabszolga házat, s ott is a „vissza nem térés
ajtaját". Az amerikai földrészre elhurcolt rabszolgákat ezen az ajtón terelték a hajókra.

Nem élték túl az 50 órás szétválasztó műtétet a fejüknél összenőtt iráni sziámi ikrek. A 29 éves
Bidzsani nővérek kedden délelőtt
néhány óra különbséggel meghaltak a szingapúri Raffles klinikán. A sziámi ikrek közül előbb
Ladan halt meg, majd két órával
később Laleh halálát is bejelentették. A vasárnap megkezdett,
több mint 48 órás, rendkívül bonyolult műtét nyomán a páciensek sok vért vesztettek. Ez az első
eset, hogy fejüknél összenőtt szi-

ámi ikreket felnőttkorukban választottak szét. A legnagyobb nehézséget Ladan és Laleh Bidzsani
agyának kockázatos szétválasztása okozta a példátlan műtétet
végző, 28 tagú nemzetközi orvoscsoportnak és a száz asszisztensnek. Különösen nagy gondot
okozott, hogy az operáció közben
ingadozott a pácienseknél a koponyaüri nyomás szintje.
Iránban rendkívüli részvéttel
követték a szingapúri eseményeket. A szegény családban született nővérek sorsa megdöbbentette az embereket.

MTI Telefotó/AP/Charles Dharapak

Repülőgép-szerencsétlenség 115 halottal

Egy túlélőt találtak
KARTÚM (MTI)

Egyetlen túlélője van (egy kétéves kisfiú) annak a repülőgép-szerencsétlenségnek, amely
kedden történt Szudánban, miután rögtön felszállás után lezuhant egy belföldi utasszállító repülőgép. A katasztrófának 115
halálos áldozata van, a gép 11 főnyi személyzete és 104 utas. Az
áldozatok között nyolc külföldi

is volt: egy brit, négy indiai, egy
kínai, egy egyiptomi, valamint
egy egyesült arab emírségekbeli
férfi. Az utasok jegyzékén több
gyermek neve is szerepelt. A gép
kapitánya rögtön a felszállás
után jelezte, hogy problémát érzékel és azonnal visszatér a repülőtérre, de röviddel bejelentkezése után a szerencsétlenség már
be is következett. A repülőgép lakatlan területre zuhant.

Ladan (balról) és Laleh Bidzsani, az ikerpár mindkét tagja ragaszkodott a műtéthez.

ÖLETŐ FELESÉG
A Fővárosi Bíróság tizenhárom
év szabadságvesztésre ítélte azt a
fiatalembert, aki még fiatalkorúként társaival 2001 januárjában
halálra vert egy férfit a Margitszigeten,- szintén tizenhárom
évet kapott az áldozat felesége,
aki felbujtotta a férfiakat a bűncselekményre. A perben szereplő
másik két fiatal férfi életfogytiglani büntetést kapott, feltételes
szabadlábra is legkorábban harminc év múlva bocsáthatók az
ítélet szerint.
AMBÍCIÓK NÉLKÜL
Medgyasszay Lászlónak nincsenek pártelnöki ambíciói, az
MDF-es képviselő, volt államtitkár erről annak kapcsán beszélt
sajtótájékoztatón, kedden Győrben, hogy Lczsák Sándor korábban felvetette: vezethetné a demokrata fórumot. „Nincsenek
ilyen ambícióim. Dávid Ibolya
csapatában egy sokkal fontosabb
dolgon, a mezőgazdaság megmentésén dolgozom" - mondta a
politikus.

Az ötvenórás szétválasztó műtét után

SZINGAPÚR (MTI)

RÖVIDEN

MTI Telefotó/EPA/lonathan Drake

PSZÁFnyomozás
A Fővárosi Főügyészség elrendelte a nyomozást a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) működésével
kapcsolatban hűtlen kezelés
gyanúja miatt.
BUDAPEST (MTI)

A nyomozást egyelőre ismeretlen tettes ellen folytatja az Országos
Rendőr-főkapitányság
(ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) - tette
hozzá Borbély Zoltán ügyészségi
szóvivő. A nyomozás Keller
László közpénzügyi államtitkár
feljelentése alapján indult. Az államtitkár júniusi feljelentésében
a székházbeszerzést, a szervezet
törvénysértő gazdálkodását és a
vezetői módszereket kifogásolta
- mondta el Borbély Zoltán. A
rendőrség már kétszer rendelt el
feljelentés-kiegészítést az ügyben - tette hozzá. Míg korábban
feljelentés-kiegészítésre
volt
szükség a nyomozáshoz, az új
büntetőeljárási törvény július elsejei életbe lépésétől kezdve nyomozást kell elrendelni akkor is,
ha a feljelentésről nem lehet
megalapozottan dönteni - fűzte
hozzá. „A bűncselekmény egyszerű gyanúja is elég a nyomozás
megindításához, amit korábban
feljelentés-kiegészítéssel kellett
elintézni" - tette hozzá a szóvivő.

GYŰLÖLETBESZÉD
Előkészítés alatt áll az Igazságügyi Minisztériumban a Büntető
törvénykönyvnek (Btk.) a gyűlöletbeszédre, illetve a közösség elleni izgatásra vonatkozó módosítása - közölték a tárcánál kedden
az MTI-vel. Soós László, a tárca
büntetőjogi főosztályának vezetője elmondta, a tervezetet a minisztérium megküldte a közigazgatási és szakmai szerveknek véleményezésre,- pillanatnyilag a
beérkezett válaszokat tanulmányozzák.

Friedman
büntetése
FRANKFURT (MTI)

Michel Friedman (felvételünkön), a Németországi Zsidók
Központi Tanácsának alelnöke
összes közhivatalától megválik,
miután 17 ezer 400 euróra büntették kokain illegális birtoklása
miatt.
- Hibát követtem el - közölte
Friedman keddi frankfurti sajtóértekezletén, hozzátéve, sajnálja,
hogy sok embernek csalódást
okozott.
A 17 ezer 400 eurós büntetéssel jogerősen lezárult a Friedman
ellen körülbelül egy hónapja indított büntető eljárás. Friedman
elfogadta a büntetés mértékét,
amelyet ügyészségi javaslatra bíróság szabott ki tárgyalás nélkül.

Szőnyeg alá söpörték a kettős állampolgárság kérdését
A kettős állampolgárság odaítélése politikai akarat kérdése, az ezzel kapcsolatos aggályok mondvacsináltak, s a magyar kormány igyekszik szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést - írja kedden az
újvidéki Magyar Szó.
ÚJVIDÉK, BELGRÁD (MTI)

Kahók Erika írásában emlékeztet arra,
hogy Zorán Zsivkovics szerb miniszterelnök nemrégiben kijelentette: jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magya-

rok megkapják a magyar állampolgárságot. Míg Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök 2001 augusztusában azt
mondta, hogy csak kérni kell a kettős állampolgárságot, s napirendre tűzik a kérdést, Medgyessy Péter jelenlegi kormányfő minapi interjújában már arra hívta fel a
figyelmet, hogy az állampolgárság nem a
nemzethez, hanem az államhoz való tartozást jelenti, s csak az kaphat állampolgárságot, aki állandó magyarországi lakos.
A kettős állampolgárság ügyét a magyar
kormány nem szorgalmazza, azzal az in-

dokkal, hogy ez a Kárpát-medence kiürülését okozná, és a határon kívüli magyarok szavazati joghoz jutva átrendeznék az
anyaország politikai térképét. A lap szerzője egy felmérésre hivatkozva mondvacsinált kifogásnak minősíti azt, hogy a
vajdasági magyarság döntő többsége átköltözne az anyaországba. A délvidéki
magyarok számára a nemzethez való tartozás mellett a mozgásszabadság kielégítését jelentené a magyar útlevél. Kahók rámutat arra, hogy Horvátország függetlenségének elnyerése után Zágráb első lépése

volt a horvát állampolgárság felkínálása
minden horvátnak, így a vajdasági horvátok - szemben a vajdasági magyarokkal akadálymentesen utazhatnak az egész világon. A magyar kormány bátortalanságát
jelzi, hogy igyekszik szőnyeg alá söpörni
ezt a kérdést. Pedig nem egy olyan példa
van Európában, amely azt bizonyítja,
hogy egy ország nem szenved kárt attól,
ha a nemzethez való tartozás jelképeként
állampolgárságot is igényelhet az, aki ezt
szükségesnek véli - írja Kahók Erika az újvidéki Magyar Szóban.
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Ha nem duzzasztanák, méterekkel alacsonyabb lenne a folyó

Kanálnyi
élőhely

Alig van már víz a Tiszában
Folytatás az 1. oldalról

FARKAS CSABA
A Tisza középső szakaszán, Kisköre és Csongrád között a valaha
mért legalacsonyabb vízálláshoz
közelítő értékeket mérnek, ami
gyakorlatilag a hajózást is lehetetlenné teszi.
A Tisza medre egyre mélyül,
részben ezért mérnek alacsonyabb adatokat - figyelmeztet
Bálint Gábor, a Vízgazdálkodási
Tudományos Kutató (Vituki) Rt.
munkatársa. Ez azt jelenti, hogy
bár valóban kevés víz folyik a
mederben, megfigyelhető, hogy
„a kisvízi meder berágódik, az
eróziós folyamat eredményeképpen egyre mélyül". A Vitukinál
figyelik a folyó vízgyűjtő területén hullott csapadék mennyiségét is.
- A tavaszi időszak hókészlete
átlag feletti volt a Tisza vízgyűjtő
területén, azóta viszont átlag
alatti a csapadék mennyisége. A
kárpátaljái terület szokásos módon nagyon csapadékos volt,
március óta azonban az átlagos
mennyiségnek mindössze 25-50
százaléka hullott a felvidéki és az
erdélyi területeken - mondta Bálint Gábor. Magyarországon száraz volt az időjárás, de a hazánk

Az apadó víz egyre terjedelemesebb homokpartot hagy a fürdőzők számára.
területén leesett csapadékmenynyiség nem befolyásolja jelentősen a folyó vízhozamát.
A kis vízhozam ellenére magasabb vízszintet biztosít a vajdasági, törökbecsei duzzasztómű. A duzzasztás előtt előfordult legkisebb vízszint Szegednél - 2 5 0 centiméter volt, 1976
óta viszont nem mértek + 1 0

centiméternél alacsonyabb értéket - tájékoztatott Lázár Miklós.
Az Ativizig vízrajzi csoportvezetője hozzátette: a közeimúltban
számításokat végeztek, amelyekből kiderül, ha n e m duzzasztanák föl a folyó vizét, akár
két méterrel is alacsonyabb lenne a vízállása.
M O L N Á R B. I M R E

ADATOK A TISZAI VÍZÁLLÁSRÓL ÉS VÍZHOZAMRÓL
vízhozam (rr/s)

vízállás (cm)
Folyó

Város

Tisza

eddtgatóforduft
eddig előfordult
hétfőn 7 órakor sokéves baví átlag
hétfőn 1 órakor sokéves havi átlag
legkisebb vízborair
legkisebb vízállás*

Szolnok

-274

-

-277

Csongrád

-139

82

-195

Szeged

106

202

10

69,2**

159

-

49

-

-

727

96

* Singed és Csongrád esetében 197b, a duitasttis óta, "számított, nem mért adat

Hétfőig haladék
az evá soknak
Az április 1. és június 30. között
keletkezett jövedelmük után július 14-éig, hétfőig kell adóelőleget fizetniük az egyszerűsített
vállalkozói adót (evát) választó
vállalkozásoknak.
Csongrád megyében 1771 egyéni
vállalkozó és 726 társas vállalkozás választotta az evát az APEH
megyei igazgatóságának nyilvántartása szerint. Nekik július
14-éig, hétfőig kell befizetniük az
egyszerűsített vállalkozói adó
második negyedévi adóelőlegét,
mivel a hivatalos határidő, július
12. szombatra esik. Az első negyedéves adatok arról árulkodnak, hogy az egyéni vállalkozók
90, a társas vállalkozások több
mint 70 százaléka eleget tett
adófizetési kötelezettségének. A
megyében 325 millió forint folyt
be az adóhatóság számlájára az
adóelőlegekből. Arra vonatkozóan helyben nincs adat, hogy a befizetett összeg nagyobb-e a vártnál. Országosan azonban köztudott, hogy a büdzsé eredetileg kevesebb bevételre számított, s maga a pénzügyminiszter is meglepődött, amikor az evaelőleg öszszege, a 8,4 milliárd forint napvilágra került.
Szűcs Edit, az APEH Csongrád
Megyei Igazgatóságának ügyfélszolgálati osztályvezetője elmondta, a" nem fizetők között föl-

Ügyészek ü n n e p e l t e k tegnap
Szegeden. Polt Péter legfőbb
ügyész is vendége volt a n n a k
az
ügyészi
értekezletnek,
amelyet a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség m u n k á j á n a k
beindítása alkalmából rendeztek az Eszperantó utcai székházban.
Most akkor modernizálunk? Netán konzervatívak
vagyunk?
Mind a két kérdés joggal felmerülhet, hiszen a négylépcsős ítélkezési rendszer bevezetésével egy
üj jogszolgáltatási rend épült ki.
Ugyanakkor egy több mint száz
évvel ezelőtt kitalált ítélkezési
forma tér vissza a négylépcsős
ítélkezéssel a magyar joggyakorlatba, tehát akár a hagyományok
túlzott tiszteletével is vádolhatnák a törvényalkotókat. Am erről szó sincs. Mindössze az történt, hogy elődeink kidolgoztak
egy jogi rendszert, aminél jobbat
azóta sem sikerült alkotni. És a
magyar jog most erre az útra tért
vissza.
Ezeket a gondolatokat tegnap
délelőtt a Szegedi Fellebbviteli
Főügyészség avatásán fogalmazta meg Horányi Miklós, a főügyészség vezetője. A magyar
jogrendszer átalakításának jelentőségéről pedig Polt Péter beszélt.
A legfőbb ügyész kifejtette: napjainkban nagy változáson megy
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Szolnokon a Tisza vízállása
napokon belül negatív rekordot dönthet. A hét elején a folyó csak néhány centivel haladta meg a valaha mért legkisebb szintet, Kiskörénél pedig
már a valaha mért legkisebb
szintre apadt a Tisza.
A szolnokiak nemigen tudnak hasonló helyzetet említeni a közelmúltból, amikor jó
néhány métert száraz lábbal
tudtak megtenni a folyó medrében. Most azonban egy felnőtt ember már át tud gázolni
a Tiszán. A Szolnok környéki
településeken a folyó vizét
használó gyárak nem jeleztek
problémát. A hajózás azonban nehézkessé vált a széles
homokpadok miatt.

A négylépcsős ítélkezés a legjobb

ek.
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APADÁS

Megkezdte munkáját a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

tehetően szép számmal akadnak
olyan vállalkozók, akiknek nem
is volt árbevételük az első három
hónapban. Azok viszont, akik elkönyvelhettek bevételt, mégsem
fizettek adóelőleget, revíziós célellenőrzésnek tették ki magukat.
Az evaelőleg alapja a második
negyedévben, április 1. és június
30. között megszerzett árbevétel,
ennek az összegnek a 15 százalékát kell befizetni a megyei adóhivatalnak. A fizetés kizárólag
bankszámláról lehetséges. Ezt
nem árt tudniuk azoknak - tette
hozzá Szűcs Edit - , akik az első
negyedévben nem fizettek evát, s
emiatt nem voltak kötelesek
bankszámlát nyitni. A bankszámla számát pedig a nyitást
követő 15 napon belül az APEH
Csongrád Megyei Igazgatóságának is be kell jelenteni.
A mellékfoglalkozású egyéni
vállalkozóknak - akik rendelkeznek heti 36 órás főállással - az
evaelőlegen kívül két másik
számlaszámra is utalniuk kell,
mégpedig járulékokat, mértéküket a járuléktörvény határozza
meg. A járulékalap mindig az
evaalap 4 százaléka. Ennek az
összegnek (az evaalap 4 százalékának] a 26,5 százalékát nyugdíjbiztosítási, 11 százalékát pedig egészségbiztosítási járulékként kell befizetni.
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Fotó: Karnok Csaba

Ha egy kanál vízbe pipettával papucsállatkákat helyezünk, a papucsállatkák robbanásszerűen
elszaporodnak. Az
életműködésükből adódó bomlástermékek a vízben szintén
robbanásszerűen
földúsulnak. Pár papucsállatka számára a kanál víz időtlen időkig
kitűnő élőhelyet biztosít - a rendszerben ugyancsak
jelenlévő
egysejtű algák folyamatosan biztosítanák a kellő táplálék- és oxigénmennyiséget -, százezernek viszont nem. E sors vár a Földet
totálisan elszennyező emberiségre is ?
Világvége-víziókkal elég sokan előálltak már, s a világ vége - helyeslendő módon - elég masszívan elmaradt, de az eddigi világvége-elképzelések tudománytalan alapokon álltak, a legújabbnak
pedig elképzelhető, hogy mutatkoznak
az előjelei. Ilyen például
az üvegházhatás-okozó anyagoknak a légkörbe jutása okozta globális fölmelegedés, amiről csak mostanában kezdjük elhinni: talán mégis létezik. Ez ahhoz hasonlítható, mint mikor a papucsállatkák már elég sokan nyüzsögnek a kanál vízben, és elég bomlásterméket eresztettek be ahhoz, hogy érezni kezdjék: nagyon
nem stimmel valami. Még nem pusztulnak, de idő kérdése csak.
A papucsállatka és az ember közt azonban van különbség - a
papucsállatka képtelen szabályozni az életműködései által a vízbe juttatott bomlástermék-mennyiséget,
-minőséget, az ember
viszont képes. Pontosabban képes lenne, nem teszi mégsem. Miért nem ? Ez is embervoltából adódik: az emberi agy a kőkorszak
óta gyakorlatilag nem fejlődött tovább, gondolkodásmódja
ugyanúgy kisközösségek (a valahai ősemberhordák megfelelői) igényei
szerinti, mint régen. Ez pedig a globalizáció időszakában: baj.
Legföljebb változó érdekek szervezte, változó pártokban, amőbaszerűen cseppfolyós szövetségi rendszerekben tud gondolkodni az
emberiség (amint a napi politikai események mutatják,
nagyon
tökéletlenül; ha tökéletesen tenné ezt, nem létezne
történelem:
boldog, elégedett egymás mellett élés lenne, háborúk sora helyett). Ami átfogó, ami helyi szinten túlmutató, arra egyszerűen
nincs érzéke „az embernek". „Tudja", ugyanakkor mégsem törődik vele igazán, hogy a vízbe-levegőbe eresztett szennyezés, bár
látszólag eltűnik, valójában nem semmisül meg, hanem tovább
károsít. Ha az emberiség vezetői nem dolgoznak ki s nem tartatnak be a probléma súlyához méretezett,
azaz globális károsanyagkibocsátás-korlátozási
intézkedéssorozatot,
ha nem sikerül
időben átállni a melléktermékmentes
energiafajták (nap-, szélstb.) hasznosítására, akkor- mert az éghajlatváltozás, egyes modellezések szerint, öngyorsító folyamat - pár generáción belül
összeomolhat az emberi népesség a Földön, mint ahogyan belefullad a saját maga elszennyezte, kanál vízbe a papucsállatka-populáció. A túlélőkből pedig - talán immár többedjére - útnak indul egy új civilizáció.
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lálhatók az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek is - e
változásnak csak egyik eleme.
Július elsejével hatályba lépett az
új büntető eljárási törvény, miközben a honi jogásztársadalom
már nagy erővel készül az uniós
csatlakozásra is.
- Ennyi változtatást aligha lehet zökkenőmentesen lebonyolítani. A közvélemény viszont joggal várja el azt, hogy mihamarabb érezhesse az igazságügy reformjának kedvező hatásait, legyen gyorsabb, hatékonyabb az
ítélkezés, még inkább érvényesüljön az objektivitás követelménye. Az ügyészi szervezet mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen - mondta Polt
Péter.
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség öt főügyésszel és kilenc alkalmazottal dolgozik jelenleg Csongrád megye székhelyén, a rókusi Eszperantó utcai
székházban - tudtuk meg Horányi Miklóstól. A fellebbviteli főügyész hozzátette: idővel szeretnék a létszámot kis mértékben
növelni, s jelenlegi helyüket sem
Polt Péter Szegedről szóló könyvet kapott ajándékba Horányi tekintik végleges otthonuknak.
Miklóstól, a fellebbviteli főügyészség vezetőjétől. Fotó: Karnok Csaba A tervek szerint a Szegedi ítélőtáblával költözik majd egy épüát a magyar jogszolgáltatás. A ügyészségek és bíróságok, a Leg- letbe a Szegedi Fellebbviteli Főnégylépcsős ítélkezési rendszer - felsőbb Bíróság és a Legfőbb ügyészség.
amelyben a városi, megyei Ügyészség mellett immár megtaB.Z.
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KÖRKÉP
DESZK. Kis betyárok a nagy
pusztában címmel lovas
táborokat szerveznek a nyár
folyamán a deszki Perényi
Pihenőparkban. Négy
turnusban, az első vasárnapig
tart, várják a 8-18 éveseket.
Legközelebb július 14-étől 20-áig
táborozhatnak a gyerekek.
Naponta kétszer lovagolhatnak,
- esténként pedig különféle
programokkal szórakoztatják a
résztvevőket. Régi
kézművesmesterségeket
tanulhatnak meg, többek között
szíjvarrást, nemezelést,
bográcsos főzést, batikolást.
KISTELEK. Ezen a héten
tánctábort szerveznek
Kisteleken. A jelentkezők
standard és latin táncokat
sajátíthatnak el. Tizenkét éves
kortól bárki részt vehet a
foglalkozásokon. A diákokat
külön csoportokban oktatják,
attól függően, milyen szinten
tudnak táncolni. Kezdők is
jelentkezhetnek. Mintegy
hetvenen vesznek részt eddig a
tanfolyamon, őket hat tanár
tanítja. A kisteleki tánctábor
pénteken ér véget. A városban
nemcsak a táncolni szeretőket,
hanem a kalandra vágyókat is
várják. Hétfőtől péntekig számos
programot szerveznek a
résztvevőknek. Kerékpárral
járják körbe a környéket.
KÜBEKHÁZA. A kübekházi
Szent István király római
katolikus templomban
orgonahangversenyt rendez ma
este 7 órakor az önkormányzat.
Az ingyenes koncert vendége az
Amerikai Egyesült Államokból,
Indianapolisból érkező Thomas
Wright. Az esten fellép még Rácz
Gábor, Illés Zsanett és Pópity
Tímea. A szegedi Mars térről
18.35-kor indul autóbusz a
kübekházi főtérre.
TISZASZIGET. Rendkívüli
kihelyezett képviselő-testületi
ülést tartanak pénteken az
tiszaszigeti szabadidőparkban.
Azért választották ezt a
helyszínt, mert a képviselők
megnézik a park felújítását,
bővítését. Az ülés egyik témája a
község régi iskolájának
hasznosítása. Ugyanis
összevontak osztályokat, a régi
épület feleslegessé vált.
Harmadik éve adományoznak
díszpolgári címet, most dől el,
hogy az idén ki kapja. A nagy
melegben a községben megnőtt
az állatok elhullása. Az
önkormányzat szerződést
szeretne kötni az ATEV-vel a
tetemek elszállítására és
megsemmisítésére.
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Vizsgálat indult Algyőn
a trágyabűz miatt
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Uniós közpolitikai célok az oktatásban

Mérföldkövek
az évtized végéig
Sok mindennek meg kell változni a magyar oktatásban, és
nem egyszerűen azért, hogy a
közös uniós célok teljesüljenek.
Hanem azért, mert ez elemi
érdekünk.

A vállalkozó állítása szerint a terítés után beforgatják a trágyát.
Több bejelentés nyomán a környezetvédelmi felügyelőség és
az algyői jegyző is vizsgálja,
hogy Algyő Szeged felőli részén
jogosan panaszkodnak-e a környéken lakók a trágyabűz és
légyinvázió miatt.
Az algyői önkormányzat jegyzője
és a környezetvédelmi felügyelőség is vizsgálatot indított a Kastélykert utcai disznóhizlalda
ügyében. Boldizsár István algyői
vállalkozónál azért jártak - tájékoztatott a helyi polgármesteri
hivatal műszaki csoportvezetője
- , hogy ellenőrizzék a háza és a
sertésólak mögött learatott gabonatáblát. Az eljárást azon lakossági bejelentés nyomás indították el - mondta Nagypál Miklós
- , amely szerint a hol Algyőt, hol
pedig Szeged északi részét elárasztó légyinvázió és átható trágyaszag „forrása" a vállalkozó

földje. A környékbeliek névtelenséget kérve elmondták, hogy a
sertéstelepről közvetlenül a földre kerül a trágya és a trágyáié,
ami napokig kint áll fedetlenül.
A Szeder és Bartók Béla utcában is panaszkodtak a lakók,
hogy az utóbbi hetekben már kora reggeltől orrfacsaró bűz árad a
hizlaló felől. Egy autóval érkező
szemüveges férfi szerint a minap
már annyira elviselhetetlen volt
a bűz, hogy a közeli építkezés
munkásai félbehagyták a falazást
és hazamentek. Azt is állította,
hogy koros szomszédasszonya az
émelyítő szagtól rosszul lett. Egy
kerékpáros idősebb férfi pedig arról beszélt, hogy ha folyamatosan földbe forgatnák a kivitt trágyát, nem rontaná a levegőt enynyire. így viszont nem csak a földeken, hanem a csatornában is
áll a trágyáié. A disznótartásnak
mindenképpen lenne szaga, de a

A jubiláns, negyvenedszer megrendezett, a TIT által szervezett
továbbképző fórumon, a pedagógiai nyári egyetemen az idén az
EU és a magyar oktatásügy sokféle témájáról hallgatnak előadásokat az ország minden részéből
Szegedre érkezett tanárok. Körülbelül hetven pedagógust köszönthetett a tegnapi megnyitón
Komlóssy Ákos, az SZTE docense, a nyári egyetem titkára. Sípos
János, az OM helyettes államtitkára foglalta össze a nyitóelőadásban a közeljövő hazai oktatáspolitikai feladatait és áttekintette az uniós törekvéseket, majd
munkatársa, Nehéz Győző világította meg, mit jelent, hogy a
tagállamok önállóak az oktatás
Fotó: Miskolczi Róbert területén, ugyanakkor mégis léteznek közös európai célok.
gondosabb tartás csökkentené a
A gazdasági és pénzügyi unió
kellemetlenséget.
gyakorlatában egyre nyilvánvaAmikor a héten dél tájban a lóbbá vált, hogy a közös foglalHelyszínen, a vállalkozó földjénél koztatási, vagy versenyképességi
jártunk, ott éppen egy fiatalem- célok nem függetleníthetők az
ber tárcsázott. Állítása szerint oktatástól. A tagállamok oktatási
munkájának a trágyához semmi miniszterei az idén májusban a
köze. Felkerestük Boldizsár Ist- korábbi célkitűzések megvalósívánt, aki készségesen megmu- tásához „mérföldköveket", afféle
tatta a sertéstelepet. Kijelentette, referencia-értékeket határoztak
hogy közel 90 állatot tart, beton- meg. Olyan mutatókat igyekezrácson állnak és sűrűn mossa tek megalkotni, amelyekkel mérvízzel az ólakat, ahogyan ezt a
nyugati országokban is teszik. A
Ismét mérik az árpalevet a
híg trágya az ólból fedett tárolóba
kerül, onnan évente egyszer, aratás után vezeti át a földekre, rögtön be is tárcsáztatja. Ezt az
egyetlen alkalmat vehették észre Mától ismét mérik a sört a szea környék lakói.
gedi Etelka sori sportpályán. VaMost a környezetvédelmi fel- sárnapig számos bemutató, konügyelőségen a sor, hogy kiderítse, cert várja a vendégeket a noszki a felelős a környéket elárasztó talgia sörfesztiválon. Az öt nap
bűzért és a légyinvázióért.
alatt hat nemzet 92-fajta sörét
DOMBAI T Ü N D E
kóstolhatják meg a vendégek.

Kiállítás nyílik a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből,
működő modelleket nézhetnek
meg az érdeklődők, valamint
körbevezetik a vendégeket a for-

ÚJSZENTIVÁN. A Tisza-Maros
Szög Kistérségben az ősszel
ifjúsági önkormányzatok
alakulnak. A térség települései
összefogtak, hogy pályázati
pénzből felkészítő táborban
ismertessék meg a leendő
diákképviselőket feladataikkal.
Az újszentiváni táborba minden
település - Kübekháza,
Tiszasziget, Deszk, Szőreg,
Kiszombor, Klárafalva és
Ferencszállás - tíz-tíz főt
küldött. A programok között
szerepeltek tréningek,
gyakorlatok és elméleti
feladatok. Augusztusban meg
kétnapos gyakorlati tábort
szerveznek az őszi kezdés előtt.

Jeronie Kilty Kedves hazug című romantikus játéka Bemard
Shaw és a híres angol színésznő,
Mrs. Campbell negyven éven át
tartó titkos és szenvedélyes szerelméről szól. A darabot Bencze
Ilona és Koltai János játssza
csütörtök estétől a szegedi városháza udvarán.

ZSOMBÓ. Egyre több
kerékpárost gázolnak el Zsombó
belterületén. A község főutcája
igen forgalmas, mivel ez az út
megy Szegedtől Kiskunmajsán át
Észak-Dunántúlra. Az
önkormányzat már többször
adott be pályázatot, hogy több
településsel összefogva
kerékpárút épüljön. Ennek első
lépéseként azt szeretnék elérni,
hogy szélesítsék az utat. A
zsombóiak pedig a kerékpárút
létesítése érdekében aláírásokat
kezdtek el gyűjteni. Eddig már
többtucatnyian írták alá azt a
lapot, amit elküldenek a
polgármesternek.

„A legszellemesebb csúfolódó, a
gyönyörködtetően okos ember,
akinek természetes életformája
a vita, az ötlet, az éle, aki mindenre úgy rá tud világítani, hogy
a ruha is leválik róla, aki nem
fél semmitől, és nem tisztel
semmit csak azért, mert tisztelni szokták, aki nem ismer frázist, csökönyös hagyományt,
lusta megszokást. Példátlanul
aktív szellem, értelmi feszültségének nincs egy intermittáló
pillanata." Schöpflin Aladár jellemezte így Bemard Shaw-t,
akinek írásaiból, leveleiből férőmé Kilty a Kedves hazug című
színdarabot írta. Miként Shaw

galomirányító központban. Az
igazgatóság udvarán este háromnegyed 7-kor köszöntőt
mond Kaposvári Péter igazgató.
Bemutatkozik a Szegedi MÁV
Hazánk énekkara, a békéscsabai
vasutas fúvószenekar és mazsorettcsoport, valamint a Szegedi
VSE dzsúdósai és a Dixi Jam
Session zenekar. A koncertet
követően, este 9 óra után húsz
perccel tűzijáték, majd Nagy József diaporáma bemutatója zárja a rendezvényt.

Csütörtökön A vasút a gyermekekért alapítvány diákotthonában (Boldogasszony sugárút
44.) délelőtt fél 11-től ünnepi
megemlékezés kezdődik. Ezen
többek között elismeréseket, kitüntetéseket adnak át. Pénteken
délután 3 órakor a SZVSE-pályán családi sportnappal folytatódik a rendezvénysorozat. Női
és férfi fociban, asztaliteniszben,
kötélhúzásban és számos ügyességi versenyben mérhetik össze
erejüket, tudásukat az indulók.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Egy hónapja ért véget a tizenegyedik szegedi sörfesztivál, de
ismét az árpáié szerelmeseinek
kedveznek a Tisza-parti városban. Az Etelka sori sportpályán
ma délután nyitják a csapokat és
egészen vasárnapig folyik a sör.
- Idén nyáron már harmadik
alkalommal lesz sörrel kapcsolatos rendezvény a városban. Sőt az
Etelka sori pályán másodszor guminak végig a hordók - mondta
Puskás László, az Ó-Park 2001
Kft. ügyvezetője, a fesztivál főszervezője. A korábbi rendezvényhez képest a legszembetűnőbb változás, hogy a nagyszín-

szegedi sportpályán

Egy titkos szerelem története

Bencze Ilona Mrs. Campbell, Koltai János Shaw szerepében.
pedig Bencze Ilonával és Koltai
Jánossal mutatták be a Madách
Színházban. A szegedi közönség
ezt a produkciót láthatja csütörtök este és még három alkalommal (július 11-én, 13-án és
14-én) a városháza udvarán.

padot most a lakótelepi épületeknek háttal állították fel. így a lakókat kevésbé zavarja majd a
koncertek, bemutatók hangereje.
A fesztiválon nemcsak a sörválaszték igen széles, de az ételválaszték is nemzetközi. A korábbiakhoz hasonlóan, most is színes, érdekes programok szórakoztatják a közönséget.

MAI
PROGRAM
18.00: City Fitness-bemutató
18.30: Kovács Andrea énekel
19.00: GM Alapfokú Táncművészeti Iskola bemutatója
20.00: Firebird's-koncert
21.00: Irigy Hónalj mirigy-koncert
22.00: Indigó-koncert

Baráti este

Bencze Ilona és Koltai János játssza a Kedves hazugot a városháza udvarán

drámái, a róla szóló darab is
nagy sikert aratott Magyarországon. Annak idején Lukács
Margit és Major Tamás, majd
Tolnay Klári és Mensáros László
számára is igazi színészi jutalomjáték volt, két évvel ezelőtt

S. E.

Etelka sori sörparti

Vasutasnapok Szegeden
Országos rendezvényekkel és
nyílt napokkal ünnepli a MAV
Rt. a vasút 157. születésnapját
és az 53. vasutasnapot. Szegeden ma délután 4 órától várják
az érdeklődőket a MAV-székházban (Tisza Lajos körút
28-30.).

hető, hogy az egyes országok oktatása meddig jutott a közös célok megvalósításában - egyelőre
2010-ig. A hat „mérföldkő": az
évtized végére tíz százalékra mérséklendő az EU-tagállamok oktatásában a lemorzsolódók aránya,
15 százalékkal növelendő a műszaki és természettudományos
képzettségűek száma, 22 éves korig a korosztályhoz tartozók 85
százaléka érettségizzen, 20 százalékkal csökkenjen azoknak a
száma, akik olvasási, megértési
problémákkal küzdenek, a dolgozó korosztályok 12,5 százaléka
tartozzon az életen át tanulók közé, jelentősen növekedjen a humán erőforrásba történő befektetések egy főre eső szintje.
Az ambiciózus közös célok
megvalósítása az oktatás területén - éppen a tagállamok önállósága, nemzeti sajátosságokat
mutató oktatási rendszere következtében - természetesen nem
számonkérhető.
Magyarország
2003 januárjában kapcsolódott
be a közös oktatási célok megvalósítását a nyitott koordináció
módszerével elősegítő, mérő és
ellenőrző folyamatba. A tagállamok delegáltjai nyolc szakcsoportban, Brüsszelben kéthavonta
üléseznek, egyelőre jobbára az országok bizonyítottan jó gyakorlati megoldásait gyűjtik. 2004 tavaszára készül el az első nemzetközi összefoglalás a közös oktatási célok megvalósulásáról.

Shaw-t negyven éven át szenvedélyes szerelem fűzte a korszak híres angol színésznőjéhez,
Mrs. Campbellhez, aki a Pygmalion 1914-es ősbemutatóján Eliza Doolittle szerepét játszotta.
„Élemedett koromban, amikor
pedig már több eszem is lehetett
volna, fülig szerelmes lettem
Magába, akár egy 18 éves kamasz és egy 8 hónapos csecsemő
egy személyben" - írta Shaw
a színésznőnek. Levelezésük
1899-től
Mrs.
Campbell
1940-ben bekövetkezett haláláig
tartott. Ezt a titokzatos kapcsolatot mutatja be a Kedves hazug az
eredeti levelekre és darabrészletekre építve.
A városháza udvarára a Tourinform
Irodában
(telefon:
62/486-690), a Dugonics téri Z.
Nagy cukrászda teraszán és a
Széchenyi téren felállított Tourinform-pavilonnál, valamint az
előadások előtt a helyszínen lehet belépőt váltani.
H. ZS.

Barátok estje - baráti este címmel vidám, szórakoztató műsort
adnak a Barátok közt című tévésorozat sztárjai csütörtökön este
fél 9-től a Somogyi utcai Mediterrán Teraszon. A produkcióban
fellép Fodor Zsóka, aki éveken át
a szegedi színház tagja volt, valam i n t Várkonyi

András,

R.

Kárpá-

ti Péter és Tihanyi-Tóth Csaba, a
sorozat főszereplői. A műsorban
sanzonokat, paródiákat, operettrészleteket láthat a közönség.

Szemközt
Ma este 7 óra után tíz perccel ismét jelentkezik a Városi Televízió Szegedben a Szemközt, a
VTV és a Délmagyarország közös
műsora. A vendég ezúttal Nógrádi Zoltán, a Fidesz-MPSZ nemrég megválasztott megyei elnöke
lesz. Többek között a párt helyi
megújulásáról beszélget vele Marok Tamás, a VTV és Bátyi Zoltán, a Délmagyarország újságírója. A beszélgetés szerkesztett változatát lapunk hétvégi, Szieszta
mellékletében olvashatják.

•
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Sikeres volt Szeged bemutatkozása Budapesten

Egy fesztiválváros zenebonából is többet enged meg magának

Középpontban áll
a logisztika

Késő éjjelig szólhat a zene

Szeged gazdasági helyzetéről és
a befektetési lehetőségekről tartott tájékoztatót nagyvállalatok
képviselőinek Botka László polgármester Budapesten.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Botka László, Szeged polgármestere hétfőn este Budapesten, a
Hotel Mercure-ben hagyományteremtő szándékkal találkozott
hazai és nemzetközi cégek képviselőivel azért, hogy informálja
őket a város gazdaságáról és a kínálkozó befektetési lehetőségek-

BOTKA
MEDGYESSYNÉL
A nyári szünetben intenzív
lobbitevékenységet folytat a
fővárosban Botka László. A
szegedi polgármester kabinetfőnökétől, Solymos Lászlótól
megtudtuk, hogy a polgármester tárgyalt már az
EU-nagykövettel, hétfőn a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban tett
látogatást, ma este pedig
Medgyessy Péterrel találkozik. A kormányfővel folytatandó megbeszélésen várhatóan téma lesz az M5-ÖS autópálya továbbépítésének ügye,
szóba kerül a Pick Rt. helyzete, illetve az ISPA-támogatással Szegeden megvalósuló
környezetvédelmi beruházások kérdése is.

ről. A polgármester kérdéseinkre
válaszolva elmondta: sikeres volt
a Budapest Business Club által
szervezett találkozó, amely Szeged történetében az első, de remélhetően nem az utolsó volt.
Információi szerint hasonló bemutatkozást korábban csak Debrecen és Pécs rendezett a fővárosban.
A megjelentek, több mint húsz
nagyvállalat képviselői az építőipart, a szolgáltatásokat, az energetikát, a kereskedelmet, az informatikát, valamint a szállítmányozást reprezentálták. Botka tájékoztatójában elsősorban az épülő logisztikai központra, valamint
a szegedi munkahelyteremtést
elősegítő önkormányzati rendeletekre hívta fel a figyelmet. Arra
többek
között,
hogy
a
200-300-400 új munkahelyet létrehozó befektetők a 2003. évi árbevétel-növekmény után egy adóévre 50-70-100 százalékos adókedvezményt élvezhetnek. A kedvezmény három esztendeig él.
Botka László kérte a cégek képviselőit, lobbizzanak együtt annak érdekében, hogy az M5-ÖS
autópálya minél előbb tovább
épüljön Szegedig és az országhatárig, valamint vonják be az országos matricás rendszerbe. Ez
ugyanis nem partikuláris érdek,
hanem az egész ország számára
fontos ügy - tette hozzá. Az est
végén a jelenlévők közül többen
jelezték, hogy a közeljövőben
szeretnének majd személyesen
Szegeden tájékozódni a lehetőségekről.

A kerekes székeseknek túl meredek a rámpa

Csak a lépcsőnél jobb

Mozgalmasak a szegedi hétvégék, hiszen egymást érik a programok. Szegeden késő éjjelig
szólhat a zene, más városokban
azonban jóval szigorúbb a szabályozás. Egy fesztiválváros polgárainak azonban „mellékhatásokkal" is számolniuk kell.
- A szegedi szabadtéri programokat a rendszeres közművelődési
fórumok alkalmával egyeztetik.
Ezeken a városi intézmények, civil szervezetek és a rendezvényeket szervező cégek képviselői
vesznek részt - tájékoztatta lapunkat Czenéné Vass Mária. A
polgármesteri hivatal kulturális
irodájának vezetőhelyettese hozzátette: sokszor az intézmények
későn adják meg pontos programjaikat, így lehetséges az,
hogy egymást zavarják műsoraikkal.
Már most készül a jövő évi
programok naptára, de egyelőre
csak a legfontosabb rendezvények, így például a Szegedi Szabadtéri Játékok és a városháza
udvarán tartott színházi előadások időpontja adott. A többi
program helyszíne és időpontja
csak jóval később derül ki, elsősorban azért, mert ilyen korán
egyetlen szervező sem tudja,
mennyi pénze lesz a következő
évben. Czenéné elmondta: noha
a szabadtéri időpontja adott,
programja még nem tervezhető,
csak később, pedig a turisztikai
kínálatban pár hónap múlva már
ennek is szerepelnie kellene.
- Hogy mennyire lehet hangos
egy rendezvény, azt az önkormányzat a terület jellegétől teszi
függővé. Lakóterületen éjjel 40,
nappal 50 decibel hangerő a
megengedett - mondta lapunknak Molnár László. A polgár-

A szegedi nyár mediterrán hangulatához az esti szabadtéri rendezvények is hozzátartoznak. A boszorkányok pláne!

fotó. Karnak Csaba

mesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője közölte:
eseti engedélyt adnak ki az esti
hangos rendezvények szervezői

PECSETT CSÖNDES AZ ÉJSZAKA
Pécsett a városháza előtti Széchenyi tér a rendezvények egyik legkedveltebb helyszíne, de az önkormányzat vezetése nagyon megfontolja, ki és meddig kaphat engedélyt. Csak nagyon kivételes alkalmakkor tart egy-egy zajos rendezvény este tíz óránál tovább,
ezeket is az önkormányzat szervezi - tudtuk meg Füredi Józseftől,
a pécsi önkormányzat hatósági főosztályának munkatársától. Hasonló információkat kaptunk a győri városházán is. A rendezvényeket ott legkésőbb tizenegy órakor be kell fejezni.

Folytatás az 1. oldalról

Valami azonban történt május közepe óta, hiszen a kiszivárgott hírek
szerint mégis lesz Universum-bokszgála Magyarországon, mégpedig
Szegeden. Dámosy Zsolt tegnapi megkeresésünkkor nem cáfolta értesüléseinket, miszerint szeptemberben a szegedi sportcsarnokban
vívhat címmeccset Erdei Zsolt. A menedzser közölte: a tárgyalások
elkezdődtek, s a jövő héten már konkrétumokkal tud szolgálni. Solymos László, a városháza kabinetfőnöke érdeklődésünkre elmondta:
noha Botka László polgármester pár nappal ezelőtt fogadta hivatalában a gála szervezőit, részletekről, konkrétumokról nem esett szó. A
polgármester hangsúlyozta a megbeszélésen, örülne annak, ha Szegeden rendeznék meg a bokszgálát. Ennek érdekében a város megtesz
minden tőle telhetőt.
A derbit csak az akadályozhatja meg, ha Erdei Zsoltnak a hét végén
nem sikerül megverni az olasz bajnok Massimiliano Saianit. Nacsa
József, a Csongrád Megyei Ökölvívó-szövetség elnöke, a Magyar
Ökölvívó-szövetség elnökségi tagja kérdésünkre, elképzelhetőnek
tartja-e, hogy Madár kevesebb, mint két hónap alatt két címmeccset
játsszon, azt válaszolta: ezt el tudja képzelni Erdeiről.

sz. c. sz.

Kenyeres Lajos kerekes székével csak nehezen tud felkapaszkodni
A híd adottságai miatt nem lehet olyan lapos rámpát építeni a
szegedi Bertalan híd alatt, amelyen a kerekes székesek is könynyen átgördülhetnek.
Több mozgássérülthöz hasonlatosan Kenyeres Lajos is örömmel
értesült, hogy a Bertalan híd rekonstrukciója során a fogyatékkal élőkre is gondoltak. A híd
szegedi lába alatt vezető járda
meredek lépcsőjét ugyanis egy
rámpával helyettesítik, amely a
gyalogosok számára is megkönynyíti az-átkelést. A kerekes székesek is végre úgy haladhatnak el
a híd alatt, hogy nem kell a rendkívül forgalmas, és veszélyes úttestre gurulniuk.
A gyakorlati próbánál azonban
kiderült, bár a rámpa sokkal
jobb, mint a lépcső, mégsem tökéletes. Az emelkedő ugyanis nagyobb szöget zár be a járdával,

Fotó: Miskolczi Róbert

mint ahogyan az ideális lenne.
Márpedig ezen a kerekes székesek csak igen nagy nehézségek
árán tudnak feljutni. Igaz, a rámpa még nincs teljesen kész. Kenyeres Lajos éppen ezért még
idejében figyelmeztetett: a legjobb szándék ellenére sem tökéletes a megoldás. Rigó Mihály, a
Csongrád Megyei Közútkezelő
Kht. műszaki igazgatója kérdésünkre elmondta: a híd rekonstrukcióját tervező Jójárt János
mindent elkövetett azért, hogy a
kerekes székkel közlekedők is
könnyebben átjuthassanak a híd
lába alatt. A helyszíni adottságok
azonban nem tették lehetővé,
hogy laposabb szögben emelkedjen a rámpa. Az egyik oldalon
ugyanis a zebrán túl nyúlna a lejtó, a másikon pedig nincs meg a
támfal, amelyhez támaszkodhatna.
K.B.

szerint egyre több rendezvényszervező szeretne késő éjszakáig, hajnalig tartó zenés műsorokat engedélyeztetni.
- Ha Szeged pezsgő fesztiváli
hangulattal akarja várni a vendégeket, akkor bizony az időnként
elkerülhetetlenül zajjal jár - véli
az önkormányzat protokoll-tanácsadója. Boros Gyula, aki maga is egy zajos rendezvény, a Szegedi Ifjúsági Napok újjáélesztésén fáradozik, hozzátette: olyan
megoldást kell találni, hogy a városlakók számára se legyen elviselhetetlen a fesztiváli szezon.
MOLNÁR B. IMRE

Erdei címmeccset
játszhat Szegeden

a félig kész e m e l k e d ő n .

számára.
Általános
szabály
nincs, mindig az adott program
jellegétől és helyétől függően
mérlegelnek. Az irodavezető

Anyja csak három héttel később értesült a hírről

Meghalt egy rab
a Csillag börtönben
A Szegedi Fegyház és Börtönben meghalt az a 46 éves férfi,
akit tavaly élettársa megöléséért nem jogerősen 13 év fegyházra ítélt a Békés Megyei Bíróság.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elhunyt rab édesanyja a tegnapi tárgyaláson tudta meg,
hogy fia három hete szívinfarktusban meghalt. A börtön vezetése ugyanis azt a személyt
tájékoztatja az elítéltek sorsáról, akit kapcsolattartóként
megjelölnek. A férfi apját nevezte meg kapcsolattartóként,
így őt értesítették a halálhírről.

Az apa, aki látogatta fiát a börtönben, úgy nyilatkozott, hogy
ő kívánja eltemettetni a fiát.
Elvált feleségét, a férfi édesanyját nem értesítette. Az aszszonyt egyébként bűnpártolással vádolják.
Tavaly nyáron a most elhunyt férfi ittasan leütötte,
majd késsel és csavarhúzóval
halálra szurkálta élettársát. A
holttestet több napig lakásán
tartotta, a tetem eltüntetésében édesanyja segített neki. Az
idős asszony védője szerint a
férfi rendszeresen verte édesanyját, és kényszerrel vette rá,
hogy segítsen neki a holttest
elrejtésében.

Parkolót adtak át a Puskás utcában
Szegeden az újrókusi Puskás utcaiak parkolási gondjain segít
az új, 15 férőhelyes kocsibeálló.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Ha szükség lesz rá, a Szatymazi
utca felé akár duplájára is bővíthető a tegnap, az újrókusi Puskás
utcában átadott parkoló. A környéken lakók már régen igényelték, hogy a panelházak mellé tervezett szűkös gépkocsiparkoló
több autót legyen képes befogadni. A bővítésre már csupán az utca túloldalán volt lehetőség, ahol
700 ezer forintért 15 jármű számára alkalmas területet alakítottak ki.
A munkálatok költségét képviselői alapjából Kalmár Ferenc fedezte. Ősszel a kivágott fákat is
pótolják. Néhány napon belül
egy táblát is kihelyeznek, amely a
helyes parkolási módot mutatja.

Kalmár Ferenc önkormányzati képviselő tegnap délelőtt vette át a parkolót.

fotó: Miskolczi Róbert
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Mire jó a szegedi gyógyvíz?
A szegcdi Anna-kúthoz több
százan zarándokolnak el naponta. A legtöbben gyógyhatása
miatt, mások a drága ásványvizek helyett isszák a gyomorbántalmakkal szemben hatékony Anna-vizet.
„944 méter mélyről, hőfoka 51
C°, 1929-től tartják nyilván, kedvező hatása az emésztőszervi betegségek gyógyításában van" - olvasható a tájékoztató a szegedi
Tisza Lajos körúti Anna-kút kőoszlopán. A csordogáló gyógyvíz
mellett szinte szünet nélkül állnak flakonjaikkal az emberek. A
víz jellegzetes összetevőivel és
pontos hatásaival azonban kevesen vannak tisztában.
Az Anna-kútból vett vízminta
kémiai vizsgálatának eredménye
alapján Gaál István, a szegedi
rendelőintézet igazgatója megállapította, hogy a víz magas nátriumtartalma miatt enyhén lúgos
kémhatású. Emiatt a gyomorbántalmakra panaszkodók és a
savtúltengésben szenvedők esetében kiváló ellenszer lehet. A
benne lévő fluorid a fogszuvasodás megelőzésében, a kalcium a
csontképzésben fejti ki hatását.
A főorvos szerint az Anna-kút vize a híres carlsbadi ivókúrákon
fogyasztott vízhez hasonlítható
és nem sokban különbözik a parádi gyógyitaltól sem.
A kutat leggyakrabban az idősebbek látogatják, akik sokszor
alig bírják hazacipelni a teletöltött, 5-10 literes kannákat.
Rutai Sándorné állítja: lehet,
hogy már nem is élne, ha nem itta volna az Anna-vizet. Szerinte
ugyanis a torrásnak köszönhető,
hogy elmúlt a strúmája. fíánsády
Dénesné fekélyét, lányainak bőrkiütését gyógyította az itallal és
azóta is rendszeresen hordja haza az Anna-vizet. A középkorú
férfi feleségének viszi óriási kannákban a vizet. Meséli, nejének
hasnyálmirigy-gyulladását hozta
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Rácz Sándor munkáját a minisztérium is elismerte

A gyűjtő hadifogolylevelei
Hadifogolyleveleket bemutató
tanulmányával az egyik legmagasabb díjat nyerte el nemrégiben a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és az
Anyanyelvápolók
Szövetsége
közös pályázatán a makói Rácz
Sándor. A nyugdíjas pedagógus
pályamunkáját egy válogatáskötetben adták ki.

Rácz Sándor gyakorlott pályázó:
három éve kiemelt díjjal ismerték el munkáját egy hasonló kiírás alkalmával - akkor saját
gyűjtésű névcsúfoló és -dicsérő
mondókáit dolgozta fel. A mostani felhívásban olyan huszadik
századi magánlevelek nyelvi világának elemzésére kérték a jelentkezőket, amelyek valamilyen
különleges élethelyzetet örökítenek meg. A helytörténeti, népéleti emlékek gyűjtőjeként városszerte ismert nyugalmazott tanító úgy döntött, egy életen át rendezgetett
hadifogolyleveleiből
mutat be egy csokorra valót.
Rácz Sándor frontkatona- és
hadifogolylevél-kollekciója ötvennyolc év szorgos gyűjtőmunkájának az eredménye. Mint
megtudtuk tőle, már a levelek
megszerzése is sok időt, fáradságot és empatikus hozzáállást
igényelt, hiszen többnyire a
hozzátartozók bízták rá a család
féltett, éveken, évtizedeken át
őrzött kincseit. Nagyon sok leAnna-kút. A csordogáló gyógyvíz mellett szinte szünet nélkül áll- vélküldővel éppen ezért bensőnak flakonjaikkal az emberek.
Fotó: Miskolczi Róbert séges, baráti kapcsolatot is kialakított. Voltak, akik a folyarendbe a gyógyvíz. Ő maga azon- A legszélsőségesebb vélemények matos kutatómunka közben,
ban soha nem fogyasztja, mint a víz ízének megítélésében van- publikációinak hatására keresmondja, neki kutya baja. Vele el- nak. Többen kimondottan jelleg- ték meg. Jó néhány levélnek
lentétben a tökéletes egészség- zetes, sós íze miatt fogyasztják. csak a másolatával rendelkezik,
nek örvendők közül is sokan lá- Simon Lászlóné annyira megsze- ám ezek közül nem kevés ma
togatják az Anna-kutat. Többen rette a gyógyvizet, hogy a csapból már pótolhatatlan értéket képa drága ásványvízárakra, a szege- már nem is szeret inni, ráadásul visel, hiszen eredetijük időközdi ivóvíz ihatatlanságára hivat- gyakran melegen is elkortyolgat- ben elveszett, megsemmisült.
Sok levelet rajzokkal, fotókkal
koznak. Akad azonban olyan is, ja azt.
együtt kapott meg.
aki virágait is ezzel locsolja.
P. D .

Rácz Sándor megsárgult levelei egy ma már különösnek tűnő,
mély emberi érzésekre épülő világot t á r n a k fel.
Fotó: Szabó Imre
Az igen gazdag gyűjtemény első darabja egyébként 1917-ből
származik: feladója, egy maroslelei hadifogoly Szibériából írt,
ahol csoportjával az erdőt irtotta.
A frontkatonák levelei több
szempontból is érdekesek lehetnek a ma emberének és a kutatónak. A levelek feladói például
nem írhattak arról, pontosan hol
van az alakulatuk és milyen harci cselekményeket folytat, csupán személyes mondandójukat
közölhették; ezt a cenzúra ellenőrizte is, amit a borítékon pecsét
jelez. Rácz Sándor elmondta: a
küldemények nyelvi világát azért
volt érdekes megvizsgálnia, mert
rajta keresztül nemcsak egy-egy
ember, család sorsa tárult fel
előtte, de az a kor is, amelyben a
levél írója élt. Böngészésük emel-

Forinthitel maximum évi 6,5%-os* kedvezményes kamattal
egyéni-, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

lett egy ma már különösnek tűnő, mély emberi kapcsolatokra
épülő világot tárt fel.
Az eredeti kéziratában kétszázharminckét oldalas tanulmány
egy részletét - mely a németországi Dieppében szövetséges hadifogságát töltő Horányi József és
felesége levelezését mutatja be a minisztérium által kiadott A
20. századi magánlevelek nyelvi
világa című kötetben is megjelentették.
Rácz Sándornak eddig egyébként tizenhat saját kötete jelent
meg, illetve tíznek volt társszerzője. A most publikált tanulmányon saját bevallása szerint hónapokon át dolgozott, ám hosszú
évek kutatómunkáját összegezte
benne.
SZ. I . M .

Az Európa Technológiai Hitelprogramban
részt vevő hiteiintézetek:
Általános Értékforgalmi Bank Rt.
Bank of China
BNP Paribas Hungária Bank Rt

Változatlanul kedvező kamattal, akár 15 éves futamidő mellett is igénybe

Budapest Bank Rt.

vehető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Fejlesztési

CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.

Bank Részvénytársaság által indított 150 Milliárd Ft-os Európa Technológiai

Citibank Rt.

Felzárkóztatási Beruházási Hitelkonstrukció.

Commerzbank (Budapest) Rt.
Crédit Lyonnais Bank Magyarország Rt.

A hitelprogramon belül 80 Milliárd Ft közvetlenül az egyéni-, mikro- kis- és közép-

Dresdner Bank (Hungaria) Rt.
Erste Bank Hungary Rt.

vállalkozások beruházásait támogatja kedvező kamatfeltételek mellett, amennyiben

HVB Bank Hungary Rt.

hiteligényük nem haladja meg az 500 Millió Ft-ot.

IC Bank Rt. ING Bank Rt.

A hitelprogrammal kapcsolatos tájékoztatás folyamatos a Magyar Fejlesztési
Bank

Részvénytársaság

honlapján:

www.mfb.hu,

valamint

kék

számán:

inter-Európa Bank Rt,
KDB Bank (Magyarország) Rt.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

0 6 - 4 0 / 5 5 5 - 5 5 5 , illetve a hitelprogramhoz kapcsolódott 23 kereskedelmi bank

Konzumbank Rt.

fiókjaiban és honlapján.

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.

* 3 havi EURIBOR + évi 4%

és a vele szerződött takarékszövetkezetek

•iiMFB
Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság

Menjen

be a bankjába

és hivatkozzon

ránk!

OTP Bank Rt.
Postabank Rt.
Raiffeisen Bank Rt.
Magyarországi Voiksbank Rt

* EURÓPA TERV
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Röplabdapálya és pingpongasztal a börtönben

Gajdának hiányzik
a családja
N e m vagyok bűnöző - jelentette
ki Gajda Zoltán, a szegedi Popeye Fitness klub tulajdonosa. A
vállalkozót telefonon értük utol
a norvégiai Sarpsborg börtönében. A fiatalembert doppingcsempészet miatt tartóztatták
le.
A családja, egy jó erős kávé és
Szeged hiányzik a legjobban
Gajda Zoltánnak, a szegedi Popeye Fitness klub tulajdonosának. A fiatalember egyébként jól
érzi magát a norvégiai Sarpsborg
városának bűntetés-végrehajtási intézetében.
Mint azt korábban megírtuk, a
szegedi vállalkozót a svéd-norvég határon fogták el. Kocsijában
anabolikus szteroidot találtak a
vámosok. A szer használata Norvégiában nem engedélyezett,
ezért Gajda Zoltánt letartóztatták.
A Popeye Fitness tulajdonosát
tegnap reggel telefonon értük
utol. Első próbálkozásunk alkalmával egy kedves norvég hölgy
azt válaszolta, sajnos nem tudunk beszélni Gajdával. Egy pillanattal később azonban kiderült, ennek az az oka, hogy hívásunk idején a szegedi fiatalember
éppen tusolt.
Fél órával később Gajda Zoltán jókedvűen mesélt a sarpsborgi intézetről és az ott töltött
napjairól. - Minden tökéletes.
Van röplabdapálya, pingpongasztal és edzőterem is. Igaz,
csak négy hétig voltam katona,
de az keményebb volt. Itt nincs
ébresztő és takarodó sem kezdte a fiatalember, majd tovább mesélt az ottani börtönviszonyokról.
- Belül nincsenek rácsok, az
egész olyan, mint egy kollégiumban. Az étel kiváló. Mondtam a

CSEMPÉSZET
VÉTSÉGÉÉRT
EGY ÉV
Az anabolikus szteroid csempészet hazánkban 50 ezer forint érték alatt szabálysértés,
a felett pedig vétség, ami legfeljebb egy évig terjedő szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel,
illetve
közérdekű
munkával büntethető - tudtuk meg Tímár Tamás ügyvédtől.

HALÁLT IS
OKOZHAT
A DOPPING
Az anabolikus szteroidokat a
regenerálódás
gyorsítására
használják, amikor a szervezet önmagától nem képes felépülni. Javítja az izomnövekedést és az anyagcserét - tájékoztatta lapunkat Hajnal
Gábor sportorvos.
A szakember elmondta, a
szert csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett lehet szedni.
Az anabolikus szteroid mellélchatása lehet többek között
vérnyomás-emelkedés, agyvérzés, szívinfarktus, izomszakadás. Emellett felborítja
a hormonháztartást, de akár
súlyos cukorbetegséget is
okozhat. - Aki tudatlanul és
mértéktelenül él ezzel a szerrel, egész életére nyomorék
maradhat, de akár bele is halhat - tette hozzá Hajnal Gábor.

tolmácsnak, hogy hazaviszem a
szakácsot, annyira jól főz - folytatta nevetve a fitneszklub tulajdonosa.
Gajda Zoltán elmondta, az
őrök kopogás nélkül nem jöhetnek be a bentlakók szobájába. Az
intézetben egyébként mindössze
18 elítélt éli mindennapjait.
Mint a szegedi fiatalember fogalmazott, egyikük sem nehézfiú. A
vállalkozó ablaka egyébként egy
csónakázótóra néz.
Az ügyével
kapcsolatosan
Gajda megjegyezte, hogy az
előzetes hírekkel és pletykákkal ellentétben mindössze csekély mennyiségű doppingszert
próbált meg becsempészni Norvégiába.
- Baráti gesztusként vittem
anabolikus szteroidot kis tételben az egyik ismerősömnek m o n d t a a szegedi vállalkozó. A
kábítószernek az egyik legnagyobb ellensége vagyok, de ez
n e m az - hangsúlyozta. Gajda
végűi hozzátette, ha hazaér, először fodrászhoz megy, megiszik
egy jó kávét, majd újra elkezd
az üzlettel foglalkozni - tette
hozzá.
- Nem vagyok bűnöző - jegyezte meg beszélgetésünk végén
Gajda Zoltán.
ARANY T . J Á N O S
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Az elmúlt fél évet értékelték és elemezték a megyei főkapitányságon

A rendőrök bírják a munkát
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói csak a
késes rablót és egy idős domaszéki asszony gyilkosát nem kerítették még kézre. Ugyanakkor
jelentősen nőtt a rendőri munka lakossági megítélése, és sikeres volt a közúti ellenőrzés-sorozat is.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságvezetői tegnap sajtótájékoztatón értékelték a főkapitányság elmúlt féléves munkáját, a közelmúltban kezdődött
közúti ellenőrzési akciósorozat
eddigi eredményeit, valamint a
Magyar Gallup Intézet rendőrségről készített közvélemény-kutatásának adatait.
A tájékoztatón elhangzott: megyénkben jelentősen csökkent az
ismertté vált bűncselekmények,
lopások, lakásbetörések, személygépkocsi-lopások száma. Mindkét területen két-két bandát sikerült felderítenünk. A gépkocsi-feltörések száma ugyanakkor emelkedett, ezért a Szegedi
Rendőrkapitányságon külön csoportot hoztunk létre, amelynek
tagjai csak ezzel a bűncselekménnyel foglalkoznak. A közelmúltban négy csapatot sikerült
elfogni. A tizenkét gyanúsítottból, többségűkben fiatalok, hárm a n előzetes letartóztatásban
vannak - mondta Molnár Imre
ezredes, bűnűgyi igazgató.
Az ezredes hozzátette, a késes

GALLUPFELMÉRÉS
A közelmúltban a Magyar
Gallup Intézet az Országos
Rendőr-főkapitányság megbízásából második alkalommal
végzett
közvélemény-kutatást.
- Az állampolgárok leginkább a rendőrök udvariasságával és segítőkészségével,
legkevésbé pedig az ügyintézés gyorsaságával és a várakozási idővel voltak megelégedve - tudtuk meg Lukács János
dandártábornoktól. A megyei
rendőrfőkapitány elmondta,
tavaly ősszel a lakosság kilenc százaléka mondta, hogy
találkozott korrupt rendőrrel,
idén csak nyolc százalékuk.
A legjelentősebb javulás a
szakmai hozzáértés megítélésében mutatkozott.
A rendőrök hozzáértését kedvezően ítélik meg. Fotó: Schmidt Andrea
rablóként
elhíresült
bűnöző
megjelenésével a tavalyi év hasonló időszakához képest 44-ről
56-ra emelkedett a rablások száma. A nyomozók egyébként eddig még sem a késes rablót, sem
pedig a tavalyi, domaszéki gyilkosság elkövetőjét nem találták
meg. Az ezredes ugyanakkor
megjegyezte, a domaszéki ügyben már vannak használható információi a rendőrségnek.

Németh Károly alezredes, közbiztonsági igazgató a három héttel ezelőtt kezdődött közúti ellenőrzés-sorozat eddigi eredményeit
ismertette. Az akció ideje alatt
1600 esetben szabtak ki helyszíni
bírságot, 243 vezetőt feljelentettek. A 2400 megszondáztatott
autós közül 20 ittas vezetőt büntettek meg. Tizennégyen a jogosítványuktól is elbúcsúzhattak.
- A személyi sérüléses balese-

tek számának csökkentése érdekében a jövőben is 24 órában ellenőrizzük az autósokat, különös tekintettel az ittas vezetőkre,
a gyorshajtókra és a biztonsági
öv nélkül közlekedőkre - hangsúlyozta az alezredes. - A fokozott rendőri jelenlét komoly
megterhelést jelent az állománynak, de bírni fogjuk - ígérte Németh Károly.
A. T. J.

A szaktárca a várakozásmentes rendeleten dolgozik

Háziorvosi időpont-egyeztetés
Az egészségügyi tárca azt tervezi, hogy kötelezővé teszi a háziorvosok számára az
időpont-egyeztetést a betegekkel. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben azonban a rendelet július elsején nem lépett
életbe.
A várakozásmentes ellátás érdekében az
egészségügyi tárca azt tervezi, hogy kötelezővé teszi az időpont-egyeztetést a betegekkel a
háziorvosok számára.
A szegedi járó beteg szakrendelőben már
évek óta időpont-egyeztetés előzi meg a vizsgálatokat. A rendelőintézet igazgatója, Gaál
István főorvos elmondta: náluk már évek óta
gyakorlat, hogy a betegek előre kért időpont
alapján keresik fel a szakorvosokat, éppen
azért, hogy a korábban jellemző tumultust és
a több órás várakozást elkerüljék. A rendelőintézet felújítása óta számítógép segíti az
egyeztetést. Az igazgató hozzátette: akkor

borul az előre beütemezett sorrend, ha azonnali ellátásra szoruló beteget hoznak a szakrendelőbe, hiszen az orvosnak a sürgős esetet
kell előnyben részesítenie.
Más lesz a helyzet az előjegyzéssel a háziorvosi rendelőkben, ahol egyetlen asszisztensre
hárul minden adminisztrációs feladat.
Szilárd András tápéi háziorvos szerint a betegelőjegyzés gyakorlati alkalmazását számos körülmény nehezíti. A többi között az,
hogy a magyarországi háziorvosokra n e m
10-15 beteg ellátása hárul naponta, m i n t a
nyugat-európai országokban dolgozó kollégáikra, hanem napi átlagban 50-60. Ilyen betegforgalom mellett pedig igen nehéz az időpont-egyeztetés, s annak betartása. Egy influenzajárvány esetén, amikor száz beteg is
megfordul egy-egy nap a háziorvosnál, lehetetlen az előre megbeszélt időpontot tartani.
Szabó László háziorvos úgy nyilatkozott, a
családorvosi rendelőkben - szabályozás nél-

kül - eddig sem volt ismeretlen az időpont-egyeztetés, hiszen számtalanszor előfordul, hogy a betegek telefonálnak a rendelőbe, s kérdezik, mikor érdemes menniük,
mikor n e m kell várakozniuk. Szabó doktor
szerint a betegek 40-60 százaléka - a megszokott gyógyszereiket felhatni szándékozók,
illetve a rendszeres ellenőrzésre járók - rendelhető be megbeszélt időpontra. Ha sürgős
esetet kell ellátni, akkor azonnal felborul az
előjegyzési rend.
A betegek zöme n e m is hallott a készülő
rendeletről, de a többség úgy véli: a várakozási idő csökkentésére a háziorvosok eddig is
törekedtek, s ha a páciens igényli, akkor
egyeztetnek a beteg számára megfelelő időpontról.
Az Egészségügyi Szociális és Családügyi
Minisztérium sajtóosztályán megtudtuk,
egyelőre a rendelet előkészítése folyik.
K.K.

Megalakul a Biopolisz Innovációs Kft.

Egyedülálló cég, különleges feladatra
Hogyan hasznosul a szellemi érték? Hogyan lesz ipari termék egy szabadalomból? Hogyan lehet pénzt csinálni a tudományból? Ha egyszerűsítünk és
hétköznapi nyelven fogalmazunk, nagyjából így t u d j u k összefoglalni, mivel
foglalkozik majd Szeged legújabb cége, a Biopolisz Innovációs Kft.
Mint emlékezetes, az idén március közepén a városban működő kutatóhelyek és az önkormányzat összefogásával alakult meg a Szeged-Biopolisz elnevezésű élettudományi konzorcium.
A kutatás és az oktatás összehangolását, a sikeres innovációt, a fejlesztések
érdekében a pályázati együttműködést,
mindezek alapján pedig a csúcstechnológiákra épülő bioipar szegedi honosítását célzó konzorcium alapítói szinte
azonnal elkezdték megteremteni egy
innovációs cég alapításának feltételeit
és keresni ennek vezetésére a megfelelő
személyt.

Székhely az SZBK-ban
A júniusi szegedi közgyűlés jóváhagyta, hogy az önkormányzat egyik alapítója legyen a Biopolisz Innovációs
Kft.-nek. Az új, tízmilliós alaptőkéjű
cég további két alapító tulajdonosa a
Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.
és a Szegedi Biológiai Központ (SZBK).
ígéretesek az alapító tagoknak a Szege-

di Tudományegyetem bevonására irányuló törekvései is. A konzorcium ötletgazdája és a cégszervezés gyakorlati
teendőiből is sokat magára vállaló tudós, Dudits Dénes akadémikus, a Szegedi Biológiai Központ (SZBK) főigazgatója most arról tájékoztatott, hogy a
Biopolisz Kft. az SZBK-ban kap a működéséhez helyiségeket és már megtalálták a vezetőjét is.
Molnár István jogász, okleveles vegyész és szabadalmi ügyvivő.
- A Biopolisz Innovációs Kft.-nek járatlan úton kell haladnia, Magyarországon nincs még.hasonló profilú cég
- mondja. - Legelőször fölmérjük,
hogy a konzorciumban résztvevő kutatóhelyek eddig milyen szellemi vagyont produkáltak, s ebből mi az, ami
védhető, stabilizálható. Műszaki, jogi,
gazdasági értékelésen kell átesni ezeknek a szellemi alkotásoknak, s ezután
kialakul egy adatbázisunk. Ebből tudni fogjuk, mely szellemi alkotások váltak m á r bármilyen módon közkinccsé,

illetve melyek azok az értékek, amelyeknek a jogi oltalma iránt m a j d mi
intézkedhetünk. I s m e r n ü n k kell, melyek a jövőbeni hasznosítás lehetőségét ígérő kutatási eredmények, melyek
iránt érdeklődhetnek fejlesztő cégek,
gazdasági társaságok. A meglévő értékeket tartalmazó adatbázis kialakításával egyidejűleg folyamatosan figyeln ü n k kell a kutatóhelyek ígéretes fejlesztéseit. Fel kell v e n n ü n k a kapcsolatokat a megfelelő ipari szereplőkkel.
Be kell épülni a technológia-transzfer
hálózatokba, az iparjogi közéletbe.
Ezek olyan feladatok, amelyeknek a
végrehajtása kűlön-kűlön is hosszabb
időt vesz igénybe, de - egymással többszörösen összefonódó jellegükből adódóan - párhuzamos elvégzésük az
egyetlen járható út.

Az alapítók haszna
A felkért úgyvezető abból a szempontból atipikus gazdasági társaságnak nevezi az általa vezetendő innovációs centrumot, hogy az eredményes működés
üzleti értelemben vett haszna az alapítóknál és partnereiknél jelenik majd
meg. A Biopolisz Kft. tehát - legalábbis
rövid távon - közvetítő cég, amolyan

hídképző szerepben, összekötő kapocsként a tudományos műhelyek, a kockázati tőke és az ipar között. A későbbiekben elképzelhető, hogy a szellemi termékek közvetlenebb hasznosítására is
vállalkozik, saját szabadalmi vagyont
alakit ki, esetleg maga is üzletrészt szerez egy vagy több, a fejlesztések gazdasági hasznosításával foglalkozó vállalkozásban.
- Tisztában vagyunk vele, hogy n e m
rövid távon megtérülő befektetésről
van szó - m o n d j a Nagy Sándor alpolgármester. - A város vezetése azt szeretné, ha a technológia-transzfer, a
szellemi termékek hasznosulásának
folyamata kiépülhetne. Természetesen hosszabb távon arra számítunk,
hogy egyre több szellemi alkotás helyben hasznosul, egyre több fejlesztés itt
zajlik, és egyre több, magas szellemi
hozzáadott értéket képviselő terméket
Szegeden állítanak elő. Az a célunk,
hogy idővel itt high-tech cégek sora telepedjen meg. Azért szavazott meg a
közgyűlés - öt évre elosztva - 30 millió forintos támogatást Biopolisz Kft.
működéséhez, mert úgy ítéljúk meg,
hogy Szegednek ilyen irányban kell és
lehet fejlődnie. Ahogyan m o n d a n i

szokás, ez az egyik kitörési pont a város számára.

A tőke kockázata
A Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt.
ugyancsak fantáziát lát a Biopoliszban.
Mint vezérigazgatója, Németh Mihály elmondta, egyelőre gazdasági-pénzügyi tanácsadással segítenek, a későbbiekben
azonban kockázatviselő képességüknek
megfelelően forrásokat is biztosítanának
életképes projektek finanszírozásához.
- Amíg egy szellemi értéket, valamely
tudományos eredményt a piacon pénzzé
lehet tenni, addig is sokat kell ráfordítani. A város és a régió számára azonban
ez egy reális lehetőség, új iparfejlesztési
esély. Mi befektetéssel foglalkozunk;
most azért szálltunk be a Biopolisz alapításába, mert reális esélyt látunk rá,
hogy a helyi tudományos műhelyek
eredményeiből piacképes termékek lehetnek. A Biopoüsz föltárja az erre esélyes szellemi alkotásokat, „lefordítja" a
tudományos értéket a pénzvilág nyelvére, mi pedig a reális úzleti tervekhez forrásokat tudunk hozzárendelni, illetve
segíthetünk a kockázati tőke bevonásában - magyarázza Németh Mihály.
SULYOK ERZSÉBET
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TAVASSZAL A NYELVBE SZÚRT TESTÉKSZER A DIVAT, NYÁRON PEDIG A KÖLDÖKDÍSZÍTÉS

Orrba nyomás és haslövés
A testékszerek divatjában tavasszal a nyelvbe szúrt
piercing, ilyenkor nyáron pedig a köldökdíszítés dominál.
Fülbe is kerülhet, oda speciális pisztollyal lövik be, az
egyéb testtájakra pedig tüszúrással helyezik el. A megfelelő anyagból készült és szabályos eljárással berakott
dekoráció biztonságos és a társadalmi elfogadottsága is
egyre kedvezőbb.

- A piercing évek óta változatlanul divatos és mi naponta marékszámra szúrunk
be különböző testékszereket
- mondta Major Amira Ágnes, az egyik szegedi szépségszalon vezetője. A színeknek manapság is jelentése
van, a vendégei leggyakrabban a szerencseszínük vagy
az égövi jegyeik alapján választanak. A szalonban is lehet megfelelőt találni, van
REGI KOROK DÍSZEI
Őseink tetszeni vágyásánál
fontosabb volt a testdíszek által
hordozott jelentés. A férfivé,
illetve nővé avatás rítusaihoz
hozzátartozott a maradandó,
fából, csontból vagy tetoválással készült jelek elhelyezése. A
későbbi társadalmakban inkább a vonzerő fokozása lett a
cél. Az ókori Rómában a férfiak
mellbimbón átszúrt karikát
hordtak, hogy férfiasságukat bizonyítsák, Egyiptomban viszont
csak a királynők viselhettek köldökékszert. XIV. Lajos udvarában pedig az arisztokrata hölgyek kiváltságának számított a
mellbe szúrt dísz.

viszont, aki igazi különlegességet akar és ékszerészhez
fordul. Leggyakrabban a fehér és a kék árnyalatait kérik. A fehér is változatos
anyagokból készül, a Swarovski-kristálytól a fehér
aranyon és a teklán át az
üvegig széles a kívánságok
palettája. Ez a szín mindenképpen a gazdagságot jelképezi. A kék pedig a világostól
a türkiz árnyalatain keresztül a sötétig a tudás és bölcsesség szimbóluma. Az
érettségi és felvételi időszakban nem véletlenül óriási a
kereslet iránta.
A fiúk elsősorban az alsó
ajak alá, a szemöldökbe
vagy a nyelvbe szúratnak,
ők az alapanyagok közül a
fekete titánt és az orvosi fémet kedvelik. A szakember
szerint vendégei egyáltalán
nem tartják nőiesnek, sőt
éppen ellenkezőleg, szerintük a nyílcsúcs vagy ördögszakáll diszkréten férfias
forma. A tavasszal nyelvbe
szúrt piercingek divathullámában a köves, UV-színű és
figurás kívánságok szerepeltek. Nyárra pedig ismét viszszatért a tavaly már nagy si-

Fiilbelövés egy szegedi szépségszalonban.
biztonságos.
kert aratott köldökdíszítés.
Bár aki még most szeretné
magát dekoráltatni, az idén
le kell, hogy mondjon a
strandolásról, mert a higiénés szabályok szerint 5-6
hétig nem érheti víz a sebet.
A kozmetikus tapasztalatai
szerint vendégei többnyire
harminc év alattiak, de idősebbek is felkeresik. Középiskolások és egyetemisták

A szabályos eljárással berakott

dekoráció
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

szúratnak be nála leggyakrabban, fiúk és lányok vegyesen. A „testékszerész" tizennyolc évnél fiatalabbaknak csak az egyik szülő jelenlétében vállalja a beavatkozást, tizenhat év alattiaknak pedig egyáltalán nem.
Az iskolások általában egyszerre többen keresik fel és
egymást bátorítják. Természetesen sokan előre elkép-

zelik, mit szeretnének, ám
aki csupán annyit kérdez,
hogy mennyibe kerül a haslövés, illetve orrba nyomnák-e, azzal a szakember
alaposan elbeszélget. Ilyenkor azt igyekszik kideríteni,
mennyire határozott a fiatalok szándéka és milyen
egyéniségek; ennek alapján
már könnyebb ajánlani számukra megfelelő testrészt,

Bili kapitány a mai és a régi bulikról

Deák Bili Gyula - aki a képen éppen az első zenészmúzeumot avatja fel
Budapesten - új lemezt és rengeteg fellépést ígér.
FOTÓ: MTI/SÁNDOR

KATALIN

A Hobo Blues Band egykori frontemberének neve máig jól cseng a szakmában, bár Deák Bili Gyula legutóbbi
produkciója megosztotta a közönséget. Vannak, akik esküsznek rá, még
mindig ő a legjobb, a fanyalgók szerint
azonban már nem a régi: lelkesedése,
hangja kissé megkopott.
Bili sokadszor játszott Csongrádon,
és csupa remek hangulatú bulit őriz
emlékezetében. „Körülnézni ugyan
nincs sok idő, de tetszik a város" mondja. Mikor ambícióiról, terveiről
kérdezem, új lemezt és rengeteg fellépést ígér. Mint mondja: havonta
nyolc-tíz koncertet adnak, a csongrádi fellépés is egy nagyobb turné
egyik állomása volt. Mikor arról érdeklődöm, mennyiben más a mai
bulik hangulata, mint a húsz évvel

DOMBAI TÜNDE

JATEK IN GRIDDEL

C S O N G R Á D O N A NAGY NEVEK A KISEBB K L U B Z E N E K A R O K FELLÉPÉSEIT SEGÍTIK

Deák Bili Gyula, a hazai blues királya
idén már kétszer tett látogatást a
csongrádi Bohémban. Az utóbbi idők
koncertjei jó hangulatú bulikként élnek az emlékezetében, bár szerinte
nem lehet összehasonlítani azokat a
húsz évvel ezelőttiekkel.

színt és figurát. A kozmetikus a szúrás előtt és után ellátja őket jó tanácsokkal, hiszen
a
beavatkozással
mindkét fél hosszú időre
vállal felelősséget.
Nagy Zsuzsanna egy köldök- és nyelvpiercing után a
felső ajkába rakatott be fekete titánból pontszerű dekorációt. Barátjával érkezett
és elég határozott elképzeléssel a dekoráció helyével
kapcsolatban. Az anyagot és
formát a szalonban pontosította. Úgy érzi - mondta a
vállalkozó kedvű, mosolygós
fiatal lány - , így, húszévesen
fontos korszakhatárhoz érkezett az élete és az előzőekhez hasonlóan ezt a mostanit is jelezni szeretné a testén.
- Nálunk mindenki egyéni
formájú és színű piercinget
kér, a nemek aránya pedig
igencsak kiegyensúlyozott.
Arra mindig ügyelünk, hogy
kizárólag az európai szabványnak megfelelő anyagot
használjunk - összegezte tapasztalatait Bíró Hubert a
Bolyai utcai stúdióban.
- A fiúkon nem tetszik, a
lányok orrán és köldökén viszont igazán szexis egy ilyen
ékszer - mondta egy fiatalember, aki a Boldogasszony
sugárúti tetoválószalon vezetője. - Aki szúrat, általában magamutogató ember.
A szakirodalom szerint manapság a mamutcsontból
készült köldökdísz vagy fültágító az igazán merész divat.

ezelőttieké, Bili azt feleli: „Nem lehet
összehasonlítani, de a mostani koncerteken is jó a hangulat." Kissé bőbeszédűbb lesz, mikor a közeljövő
fellépéseit sorolja: Hegyalja, Rakamaz, Pécs, Polgárdi... A zenésztársakról kérdezem - látva, ez már nem
a régi banda -, de Bili kapitány gyorsan leszögezi: a szólógitárossal régóta együtt játszik, csak a dobos, meg
a basszusgitáros új.
Deák Bili Gyula és csapata amúgy
hozta a formáját, bár a koncerten talán a nagy meleg miatt - nem volt
olyan nagy tömeg, mint márciusban.
A fiúk becsülettel játszottak, a régi
nagy slágerek most is beváltak, de az
igazi varázslat elmaradt. A csongrádi
Bohém kávéház koncertjeivel és zenei kínálatával kapcsolatban Törteli
Attila programszervező megjegyezte: folyamatosan szem előtt tartják,
hogy igényes élőzenével tegyék változatossá a közönség szórakozását. A
visszatérő nagy neveket azonban kizárólag anyagi megfontolásból hívják meg, hogy a kisebb klubzenekarokat is fellépési lehetőséghez tudják
juttatni.
PÜSKI KRISZTIÁN

In-Grid-játékunk második fordulójához érkeztünk. A tét
most is egy nagy értékű ajándékcsomag három kazettával,
egy cédével és egy koncertfilmmel, amit öt olvasónk nyerhet meg.
E heti kérdéseink a következők:
1. Hány track található In-Grid
első albumán, a Rendez
Vous-on?
a. 8
b. 10
c. 14
2. Hogyan lehetne jellemezni
In-Grid hangját?
a. monoton és kemény
b. energikus és színes
c. rekedt
3. Mi a jelentése az Ingrid női
névnek?
a. szép Istennő + harcias
lovas nő (svéd)
b. mocsár, hínár, vizes terület,
imolafű (magyar)
c. jó leány, a viola virága
(magyar)
Megfejtéseiteket hétfő délig
várjuk a 6720 Szeged, Stefánia
10, vagy a randevu@lapcom.hu
címre. A levelezőlapra íijátok rá:
Randevú-játék^»

EXTREM SPORT: VADVÍZI EVEZES

SZTÁRHÍREK

Charlie új albuma
Immáron igazi „trilógiává" nőtte ki magát Charlie világslágereket
tartalmazó feldolgozásgyűjteménye, hiszen nemrégiben elkészült a
Funky, Soul & Jazz címet viselő korongja. A sorozat első darabja a
kitűnő torkú énekes stílusváltásának jegyében jelent meg Jazz
címmel, majd ezt követte a Soul & Jazz. A címekből következik,
hogy a lemezek megjelentével egyre bővült a műfaji repertoár, a
szeptemberben megjelenő Funky, Soul & Jazz tehát már funkyslágerek feldolgozását is tartalmazza majd. Sőt három új szerzeményt
is készített a két héttel ezelőtt Elton John előtt fellépő Charlie.

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

nyékén lakó srácok írjanak
„Rózsaszín párduc" jeligére.
HIÁNYZOL

20 éves, rövid, barna hajú és
barna szemű, szegedi srác vagyok. 188 cm magasan a magam 74 kilójával társam keresem egy kedves lány személyében. Szeretek utazni,
moziba járni és persze bulizni.
Hobbim a zene, a tánc és a
futás. Keresek egy aranyos, vidám, bulizós lányt komoly
kapcsolat reményében. Ha
magadra ismersz, írj „Picike
pocakon pöckölt pocok" jeligére. Ha nem, akkor is.

28 éves, 175 cm magas, átlagos
testalkatú, barna hajú és szemű, dolgozó srác vagyok. Szeretek moziba, ritkán diszkóba
járni, és kedvelem a jó zenét.
Vásárhelyi, nálam alacsonyabb, 23-28 év közötti, nem
molett lányt keresek, aki káros
szenvedélyektől mentes. Ha
szeretnél egy őszinte, tartós,
romantikus kapcsolatot és
gyengédségre vágysz, akkor írj
bátran „Hiányzol" jeligére,
hol és mikor találkozhatnánk, vagy küldj SMS-t a
30/517-3727-es számra.

NAPSUGÁR

HOL VAN AZ A LÁNY?

22 éves, szegedi, káros szenvedélyektől mentes, romantikát kedvelő srác vagyok. Egy
legalább 18 éves, helyes, vékony,
érzelemgazdag,
kb.
155-160 cm magas, kedves,
szolid lányt keresek komoly
kapcsolat céljából. Ha te is
boldogságra vágysz és felkeltettem az érdeklődésed, írj helyet, időpontot (nekem vasárnap délután lenne jó) „Napsugár" jeligére.

Keresem azt a lányt, akivel
június 26-án, 14.20-kor lekéstük a Szeged felé tartó 60Y-os
buszt (mert nem állt meg).
Mindketten a sző regi Szerb utca 70. szám előtti megállóban
várakoztunk. Rövid hajad
van, s ünnepélyes öltözetben voltál. Ha magadra ismersz, kérlek, küldj SMS-t a
30/479-3981-es számra.

PICIKE POCAKON PÖCKÖLT POCOK

RÓZSASZÍN PÁRDUC

Én egy 16 éves, rövid, barna
hajú, barna szemű, 156 cm
magas lány vagyok. Imádok
bulizni, kerékpározni, sétálni,
és mindent, ami jó. Szeretnék
megismerkedni egy 16-20
éves sráccal, aki romantikus,
gyengéd, kedves, hűséges,
szeret bulizni és igazán tud
szeretni, és akinek mindezt viszonozni tudnám. Csanádalbertin, Pitvaroson vagy a kör-

HOL VAN AZ A FÉRFI?

Keresem azt a férfit, aki június
28-án, délelőtt 7.50-kor a pesti
útnál lévő benzinkúttal szemben szállt fel velem a 79-es
buszra és a Mars téren szálltunk le. Te a buszon megfogtad a könyököm, miközben
kinéztél az ajtón. Rövid, vörös
hajam és kék szemem van, s
feketében voltam. Ha magadra ismersz, kérlek, jelentkezz, szívesen megismerkednék veled. A telefonszámom:
30/488-0261.

KONTINENSq
UTAZÁSI IRODA

Az alábbi LAST MINUTE utakat ajánljuk:

KRETA
PARALIA
PARALIA
COSTA BRAVA
CIPRUS
CIPRUS

9

RANDEVÚ

Szerda, 2 0 0 3 . július 9

REPÜLŐVEL
APARTMANBAN
AUTÓBUSSZAL
APARTMANBAN
AUTÓBUSSZAL
»•'SZÁLLODÁBAN
REPÜLŐVEL
•»•SZÁLLODÁBAN
REPÜLŐVEL
APARTMANBAN
REPÜLŐVEL
•••SZÁLLODÁBAN

49 900 Ft/főtől
39 900 Ft/főtől
56 900 Ft/főtől'

7 .

Aki kipróbálta már legalább
egyszer, csak az tudja, milyen
felemelő érzés gyors és erős
sodrású folyón, kisebb-nagyobb hajóval, kiálló sziklák
között egyensúlyozni. Aztán
lejönni épségben egy kanyonzúgón, majd folytatni az utat a
vad, érintetlen természettel
szinte eggyé válva.

Lélegzetelállítóan szép látvány, adrenalinfröccs. Az, aki
belekóstolt ebbe a hihetetlenül izgalmas sportba, nemcsak felejthetetlen élményekkel lesz gazdagabb, de bátran
állíthatjuk, hogy megváltozik
az életszemlélete, függővé válik. Azt mondják, ez az egyik a
legnagyobb kihívást jelentő
extrém sportok közül, mely a
legtöbb adrenalint termeli.
- Utasként és túravezetőként egyaránt páratlan érzés
egy ilyen túra - avatott be
Egedy Nóra vadvízi túravezető
e sport titkaiba.
- Hogyan kezdődött a vadvíz iránti
vonzalom?
- 1977 óta vagyok kapcsolatban a vízi sportokkal, ekkor
kezdtem el kajakozni. Több
dobogós helyezést sikerült elérnem az EB-n és a vb-n is.
Mindig vonzottak a kihívások,
a megmérettetés. Vágytam
nagy
sebességű
folyókon
evezni, hatalmas hullámokon
lovagolni. Hat éve abbahagytam az élsportot, és másfél
évre kiutaztam Ausztráliába.
Itt kezdtem el izgalmasabb vízi hobbikat űzni, mint a hullámlovaglás, szörfözés. Mivel
a búvárkodást már itthon
megtanultam, így lemerülhettem cápák és óriásráják közé
is. Vízi mentőként is dolgoztam egy évig. Minél több extrém dologgal ismerkedtem
meg, annál többet szerettem
volna kipróbálni. A vadvízi
evezést már itthon kezdtem el,
azután, hogy hazajöttem. Elő-

À "Sí-

rfejii

69 900 Ft/főtől
129 900 Ft/főtől

VALUTAVÁLTÁS A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMOKON!
Az 5 Kontinens Utazási Iroda partnere:

MORTON'S
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Egedy Nóra vadvízi túravezető szerint páratlan érzés egy ilyen kaland.
szőr csak túrázóként, majd később mint túravezető.
- Kell-e valamilyen
szakirányú
végzettség
ahhoz,
hogy valakiből túravezető legyen?
- Igen, hogyne. Ausztriában
végeztem el egy 1 hetes komoly tanfolyamot, melyet sikeres vizsgával zártam.
- Melyek a túravezető feladatai?
- Az út elején tájékoztatni
kell az utasokat az útközben
előforduló veszélyekről és
azoknak az elhárításáról is.
Minden esetben körültekintően kell eljárnunk. Erre egy példát is tudok mondani. Nemrégiben volt egy idősebb házaspár utasom. A férfi eltitkolta, hogy átesett már egy
szívinfarktuson, s emiatt egy
hirtelen borulásnál akár komoly életveszélybe is kerülhetett volna. Ennél a sportnál
ugyanis nem ritka a vízbe esés.
Bele is borultak a feleségével
együtt, én akkor már láttam,
hogy valami nincs rendben
vele, mert nagyon nehézkesen
mozgott. Utánuk eveztem és

kihúztam mindkettőjüket a
partra, majd hosszas megbeszélés után visszafordítottam
őket. De az ilyen eset szerencsére nagyon ritka. Egy túravezetőnek mindig józanul,
hideg fejjel kell gondolkoznia,
nem szabad pánikba esnie.
Egy kollégámmal történt meg
az, hogy hátrafelé a zúgón felborult, és fejjel lefelé beékelődött három szikla közé. Hatalmas lélekjelenlétről tett tanúságot, ugyanis levegő nélkül, beszorulva, képes volt végiggondolni azt, hogy mit is
tehet, és utolsó lehetőségként
kidugta a vízből az alkarját,
várva a dobókötelet, amellyel
ki tudtuk őt szabadítani.
- Milyen felszereléssel
lehet
útnak
indulni?
- Többféle hajó is van: az
egyszemélyes vadvízi kajak, a
2-3 személyes kis rafthajó és
végül a 6-8 személyes rafthajó. Ezek speciális hajók, ha
rásodródnak a sziklára, nem
lyukadnak ki. A felszereléshez
tartozik még egy úgynevezett
vadvízi sisak is. Ezek lyukacsos, napellenzős sisakok, me-

lyek védik a fejet, fület. Ütésállóságuk változó, márkától
függő.
- Korhoz köthető
ez a
sport?
- Nem, ugyanúgy jönnek
50-60 év közöttiek is, mint
főiskolások. Ami itt számít, az
a jó fizikum és az úszni tudás.
- A sok izgalmasabbnál
izgalmasabb hobbi után, ha jól
tudom, most van egy újabb
szerelem.
- Igen, az ejtőernyőzés, siklóernyőzés, búvárkodás, hullámszörfözés, vadvízi kajakozás, kajakpólózás és a sárkányhajózás után 6 hónapja
barlangászattal kezdtem el
foglalkozni. Ez egy újabb kihívást jelentett számomra.
Ami megfogott ebben a sportban, az a mozgáskultúrája. Itt
ismerkedtem meg az úgynevezett kötéltechnikával: egy
függőleges, 60-90 m mély aknába, zsombolyban le kell
ereszkedni az ereszkedőgéppel és ugyanott feljönni a mászó gépekkel.
VARGA NÓRA

A SZAKÍTAST NEM KÖNNYŰ TÚLÉLNI, DE MUSZÁJ TOVÁBBLÉPNI

Ha lapátra tettek
Ha a szakításról gondolkodunk, azonnal beleütközünk az első fájdalmas
mozzanatba. A kérdéskört homlokegyenest másképpen látja az, akit elhagytak és az, aki elhagy.

Elhagyók
Az elhagyó többnyire nyitásban van,
mondjuk, egy új kapcsolat, valamilyen
újrakezdés lendülete viszi kifelé a kapcsolatból.
Az elhagyót is éri veszteség, ha másként nem, akkor azáltal, hogy egykori
szerelmét már nem tudja olyannak
látni, amilyennek megszerette. Vagy ha
igen, akkor sokkal nehezebb elhagyni.

Elhagyottak
Az elhagyott el van foglalva azzal,
hogy megpróbálja felfogni, mi történt
és hogy miért. Meg azzal, hogy hogyan
szedegeti össze magát és mikor tud
majd felállni a padlóról.

Túlélés

MORTON'S
LÉGI UTAZÁSI IRODA
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114 900 Ft/főtől

A FENTIEKEN FELÜLTOVÁBBI „LAST M I N U T E " AJÁNLATAINK:
TÖRÖKORSZÁG, KRÉTA, SZICÍLIA, OLASZORSZÁG,
HORVÁTORSZÁG,TUNÉZIA!

Szeged, Petőfi S. sgt. 7. 62/420-088
és aTesco Áruházban: 62/459-502

Adrenalin a sziklák között

Az egyetlen módszer: meg kell tanulnunk a szakítást, a válást tudatosan
feldolgozni. A fiúk esetében az elválás

könnyebb, hiszen ők leggyakrabban
szinte azonnal új kapcsolatot kezdenek, hogy pótolják az életükben támadt űrt.
A lányok viszont önkéntelenül sündisznóállásba vonulnak, hogy védekezzenek egy esetleges újabb lelki-érzelmi sérülés ellen. Engedd át magad a
fájdalomnak, ne próbáld meg elterelni
gondolataidat a hűtlen társról, emlékezz mindarra, amit annyira szerettél benne. A legjobb, ha írsz egy
búcsúlevelet,
amelyben
kiöntöd
mindazt az érzelmet, ami felgyülemlett.

UIEN¿
Él vonal,
36 éves férfi, 167 cm magas, keresi megbízható, őszinte, vidám természetű lány jelentkezését (70/292-7366).
Sziasztok! Gábor vagyok, 23 éves és szegedi.
Keresem azt a lányt, aki károsszenvedély- és
diszkómentes kapcsolatra vágyik (70/2573446).
27 éves, őszinte, hűséges fiú megismerkedne
egy kedves, szentesi, vagy Szentes környéki lánynyal. Nem baj, ha „csendeske" vagy. írj SMS-t:
30/527-2386.
26 éves, szegedi lány vagyok. Megismerkednék
28-35 éves férfival, aki komoly kapcsolatra
vágyik.
Legyél
szegedi!
írj
SMS-t a
20/542-6381-re.
33 éves, megbízható, hűséges, csendes fiú
keres egy jólelkű szegedi lányt, aki szeretetteljes
kapcsolatra vágyik (70/297-8149).
Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

% 06-20/9432-663
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M E G K E R D E Z T Ü K VÁSÁRHELYI OLVASOINKAT

Elmegy a

CSÖRÖG A PANNON G S M

szabadtérire7i

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig
9 és 12 óra között hívható a
0 6 - 2 0 - 9 4 3 2 - 6 6 3 - a s mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket Is fogadjuk. E-maitt 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.

VÁSÁRHELYI
HULLADÉK
Hódmezővásárhelyen az újonnan üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő konténereket megfelelően kellene használni, vagyis a hulladékot
a konténerekbe,
és
nem
azok mellé helyezni, véli B. Attila.

BOSZNE MERKÓ ÁGNES
kismama:
- Nagyon szeretnék elmenni, de
ez valószínűleg idén nem jön
össze, mert a kisfiamat nem szívesen hagyom másra éjszakára.
Utoljára, ha jól emlékszem, az
Elisabetct láttam, idén pedig szívesen megnézném a Jézus Krisztus szupersztárt és Montserrat
Cabballé áriaestjét, bár nem biztos, hogy kapnék rá jegyet.

NAGY ERIKA
eladó:
- Nem megyek el, bár szeretnék.
De az az igazság hogy alig tudok
az előadásokról valamit, talán
csak egy cikket olvastam az idei
programról, jegyiroda is csak
Szegeden van. Legalább már vagy
tíz éve, hogy utoljára a szabadtérin voltam. Pedig a kislányom is
most van abban a korban, hogy
kezdi érdekelni a színház.

•

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

KIS VIRÁG
Július 8., 9 óra 3 0 perc, 3 4 0 0 g. Sz.: Ungyl
Szilvia és Kis Tibor (Földeák).

TISZAI LÁSZLÓ BENCE
Július 6., 17 óra 55 perc, 4650 g Sz.: Vágó
Szilvia és Tiszai József (Kistelek).

Július 7., 8 óra 45 perc, 2 9 5 0 g. Sz.: Beke
Ilona és Perneki Mihály (Csanádpalota)

SZÉPE RICHÁRD ATTILA
Július 8., 2 óra 5 0 perc, 3 0 5 0 g Sz.: Túri
Noémi és Szépe Attila (Pitvaros).

VIOLA DOMINIK TAMÁS
Július 8., 7 óra 2 0 perc, 2 7 5 0 g Sz.: Jedlinszki Noémi és Viola Tamás (Újszász).

VÁSÁRHELY

KRAJCSOVICS VALTER ATTILA

SZENTES

Július 8., 4 óra 3 5 perc, 3 9 6 0 g Sz.: Cseszkó Kinga és Krajcsovics Attila (Békéssámson).

Július 3., 2 óra 55 perc, 2 9 8 0 g. Sz.: Pozsár
Éva és Balog Csaba (Csongrád).

BALOG DÁNIEL
KORBIK MÁRK

MAKÓ

ZSINGOR ROLAND PÁL
Július 3., 13 óra 3 0 perc, 3 1 0 0 g Sz.. Katus
Tímea és Zsingor Pál (Szőreg).

Július 3., 8 óra 43 perc, 3 4 6 0 g Sz.: Murányi Franciska Anna és Korbik Lajos Zsolt
(Csongrád).

IGAZ ZSÓFIA NELLI

HOVORKA ALEXANDRA
PETRA

Július 3., 22 óra 45 perc, 3 1 5 0 g. Sz.: Hegedűs Hennetta és Igaz László (Makó).

Július 3., 8 óra 5 0 perc, 3 7 0 0 g. Sz. : Kemenesi Anita és Hovorka István (Szentes).

SZARVAS NINA LlICIA

SZEGEDI PATRIK

Július 4., 2 1 óra 5 perc, 3 1 0 0 g Sz.: Kovács
Nikoletta és Szarvas Emil (Csongrád).

Július 7., 7 éra 36 perc, 3 2 7 0 g Sz.: Kardos
Ágnes és Szegedi Zsolt (Gádoros).

MÁTÓ DOMONKOS CSABA

LUKÁCS MILÁN

Július 4., 2 1 óra 4 0 perc, 3400 g. Sz.: Sóki
Bernadett és Máté Lajos (Apátfalva).

Július 7., 9 óra 3 0 perc, 3 5 9 0 g Sz. : Réffi Ildiké és Lukács Szilárd (Szegvár).

GILINGER KITTI

TOMCSÁNYI GERDA FATIMA

Július 5., 12 óra 3 0 perc, 3050 g Sz.: Pintér
Rózsa és Gilinger Sándor (Földeák).

Július 7., 14 óra 15 perc, 2950 g. Sz.: Janó
Márta és Tomcsányi Sándor (Szentes).

BEKE BEATRIX

Gratulálunk!

Előfizettünk és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk
( 0 6 / 8 0 / 8 2 1 - 8 2 1 ) , melyen elmondhatják a Délmagyarország a Délvilág és a Vasárnap
Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 6 2 / 4 6 6 - 8 4 7 - e s telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

H0R0SZK0P
Q c KOS: Jelenleg semmi szégyellniM k j valója nincs, ugyanis most ön a rögös úton halad felfelé, ön hozza meg a kellő
áldozatot mindenért. Még ha összeszélalkozás révén is, de kiharcolja az elismerést!

m

^ p l BIKA: Tegnapi munkahelyi vitája
*
I nem oldott meg semmit, csak elodázta az igazi kitörést. Annyi legalább kiderült, hogy valamelyik kollégája próbálja meg
kitúrni állásából.

W
SKORPIÓ:
Kiváló szervezőként
S z í n e m vesztegeti idejét, nyomban
hozzálát feladataihoz. Megértő, de nem tanácsos visszaélni ezzel a tulajdonságával,
mert azért azt nem szereti ha kihasználják.

IKREK: Hiába van esze, ha nem
1 tudja, hogy mit kezdjen a pénzzel.

MERLEG: Eredménytelen próbáls kozás alapjaiban megváltoztatni
élete párját, hozzátartozóit. Sokkal hálásabb, sikerélményt nyújtó tevékenységek is
lehetnek életében mint partnere átalakítása.

J n , j NYILAS:

A harmónia és a megér-

ed* I tés ezen a héten csupán hiú ábránd

Ha idősebb korára anyagi biztonságra vágyik, takarítson meg pénzt, fektesse be és
hagyja, hogy felgyűljön.

marad. Akár vizsgákra készül, akár új munkahelyet keresve leendő főnökeivel kell tárgyalni, nem kel! aggódnia.

RÁK: Semmi esetre se engedje,
^ ^ I h o g y döntését megvétózzák. Munkahelyi közössége még mindig a kompromisszumot keresi, holott ön már rég döntést
hozott.

fö
| BAK: A Hold együttáll a Marssal.
^ J K 1 Valószínűleg ingerültnek és türelmetlennek érzi magát, hajlik az elhamarkodottságra és a lobbanékonysága is. Csak a
maga feje után akar menni.

Q j
OROSZLÁN: Az első három na* * l p o n a munkahelyén homok került a
gépezetbe. Erőfeszítéseket kell tennie, nehogy lemaradjon. A szerelemben, ellenben
minden a kívánságai szerint alakul.

VÍZÖNTŐ: Semmi gond, mert vidám hangulata átragad az egész
családra. Olyannyira, hogy új színeket fedez
fel lakóhelyén és még a szomszédokhoz is
közelebb kerülhet.

Z M

^ÉS

SZŰZ: Végre nem kell rohannia,
senki nem sietteti. Ha ezen a hétvégén is kapkod, akkor mn »1 csak saját m a gát okolhatja. Ez esetben telvetődik a kérdés: nem kellene életmód 1 változtatnia?

NAGYANDRAS
hivatásos katona:
- Még soha nem voltam szabadtéri előadáson, azt hiszem,
idén sem jutok el. Egyszerűen
nincs időm arra, hogy megnézzek egy darabot, pedig már régóta készülök. Egyetlen egyszer,
úgy két évvel ezelőtt láttam a
Dóm téren a színpadot, de ekkor is csak átutazóban voltunk
Szegeden.

HALAK: Elszánt és kitartó azon
elhatározásában, hogy a végsőkig
kitart és marad, és csak akkor távozik a nehéz helyzetbe kerül munkakörnyezetéből, ha
azt a körülmények kikényszerítik önből.

TOTHNE TÖRÖK JVIARIA
hivatalsegéd:
- Ha időm és lehetőségem engedi, biztosan elmegyek. Ma már a
jegyárak sem olcsók, ezt is meg
kell gondolni. Ugyanakkor viszont olyan élményt nyújt a szabadtéri, amit más színház nem
tud, a friss levegőnek, a gyönyörűen kivilágított dómnak varázsa
van. Én egyébként két éve láttam
ott előadást utoljára.

P0STAB0NTAS

Emberségből elégtelen
Nemrégen busszal utaztam Szegedre. Rengeteg volt az utas, sok fiatal
vizsgáról jött haza. A fiatalok túródtak először felfelé, az idősebbek
pedig csak nézték, hogy minden ülőhely megtelt. Idősebb férfi tekintete egy ülőhelyet keresett, láttam, borzasztó fáradt, kimerült. Kis
táska a kezében, kórházi leletek kandikáltak ki belőle. Eszembe jutott
apám, hányszor kellett mennie vizsgálatra, vajon ő is így ácsorgott,
vagy valakiben volt annyi emberség, hogy átadta a helyét, mint én.
Lehet, hogy a diákok jól vizsgáztak valamiből - önfeledt vihogásuk
még elviselhetetlenebbé tette a tumultust - , de emberségből csak O-s
osztályzatot érdemeltek. Vajon nekik nincsen apjuk, nagyapjuk, akit
tiszteljenek? Az anyjuk vagy a tanárok ezt miért nem tanították meg
nekik? De egyszer ők is megöregszenek, és duplán visszakapják fiatalkori önzésüket.
SZÁNTÓ TIBOR, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A mártélyi

Holt-Tiszánál

A természetvédelmi nap kapcsán
- melyet a Dobó Ferenc Horgászegyesület szervezett - a Téry
Ödön TSZ S. E. - Hódbakancsos
szakosztály néhány tagja főként
a vízparton eldobált szemétgyűjtésre vállalkozott. Mártélyról indulva Sárgásig oda-vissza többzsáknyi szemetet összegyűjtve,
majd kocsira rakva a horgászokkal karöltve szabadítottuk meg a
természetet a nemkívánatos
anyagoktól. Gondolva arra, még
az év hátralevő részében nagyon
sokan felkeresik a vízpartot, köztük a természetjárók is. A szokott munkabrigádunk a szép
számmal megjelent horgászokkal egy célért, a tisztább vízpartért dolgozott ezen a napon. A

Könyvbemutató

két természetet kedvelő tábor
kölcsönösen segíti egymást úgy,
hogy a horgászok közt is van természetjáró (természetvédő). Egy
hónappal ezelőtt ők segítettek az
alföldi kéktúra útvonalának felújító festésében, mely szintén jó
hangulatban telt. A munkatúrák
végén mindkét csapat zsíroskenyér-partival és jó szóval köszönte meg a résztvevőknek a munkát. Reméljük, hogy az arra járók, gyaloglók, horgászok egy darabig tisztább környezetben tölthetik szabadidejüket, illetve pihenhetnek.
OLASZ FERENC
SZAKOSZTÁLYVEZETŐ,
V. J.-NÉ
TÚRAVEZETŐ

show

Olvastam, hogy több nyugati országban létezik könyveket bemutató
showműsor. Ha megjelenik egy színvonalas mű, akkor rövid időn belül neves írók, kritikusok vitatkoznak róla. Nálunk a kereskedelmi
tévéadók egymással versenyezve gyakran komolytalanabbnál komolytalanabb műsort adnak. A közszolgálati tv szerencsére kommersz műsorokat nem sugároz, helyette komolyabb műsorral jelentkezik. Sajnos ez sem az igazi, mert nem elég színvonalas, túl sok benne a politikai, kevés a kulturális műsor. Valamikor régen - ha jól emlékszem, havonta egyszer - főműsoridőben jelentkezett a Nyitott
köhyv, amely részleteket dolgozott fel egy-egy új regényből. Évekig
volt a Híradó előtt a Vers mindenkinek című sorozat, amelyre ma is
jól emlékszem. Ma is jó lenne, ha sugároznának ilyen műsorokat neves színészek előadásában.
T Ó T H ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A gyommentes
környezetért
- aszfaltrajzverseny
Az ANTSZ Csongrád Megyei Intézete az Országos parlagfű-mentesítési hét keretében
aszfaltrajzversenyt
hirdetett
gyermekeknek, „Gyommentes
környezetet szeretnék" címmel.
Felhívásunkra a Százszorszép
Gyermekház nyári táboraiban
részt vevő 44 gyermek jelentkezett.
1. helyezett: Juhász Orsolya (11
éves).

II. helyezett: Molnár Luca (13
éves), Juhász Nóra (13 éves).
III. helyezett: Lajkó Barbara
(10 éves), Horváth Judit (10
éves), Lajkó Bettina (12 éves).
Az I—III. helyezettek értékes
rajz-, és tollkészleteket, illetve
könyvet kaptak ajándékba. A verseny minden résztvevője ceruzakészletet és emléklapot kapott.
DR. NAGY ZSUZSANNA
MEGYEI TISZTI FŐORVOS

LENGYEL UTCA
Sz. M. kifogásolja, hogy a Lengyel utcában a kátyús utat nem
javítják ki.
ELSŐSEGÉLY
P. Gy. az utóbbi idők tragikus balesetei miatt szükségesnek tartaná, hogy a gyermekeket már az
iskolában megtanítsák az elsősegélynyújtás alapvető szabályaira.
A felnőtteknek pedig pótolni kellene ezzel kapcsolatos hiányos
ismereteiket.
KIRAKATOK
Szomorú látni azt az igénytelenséget, amely jellemzi a szegedi
kirakatok többségét. Még a Kái « « " »

PANNON G S M

" » • »

fiz

élvonal .

rász utcán is csak beömlesztett
árukban lehet „gyönyörködni".Egykor ipaiművészek által tervezett, alkotott csodák fogadták
a sétálókat, jelezték a 70251-1082-es telefonról.
HANGOSZENE
A Kis Virág felett lakókat nagyon
zavarja az onnan áradó, folyamatos zeneszó. Nem tudnak ablakot nyitni, mondta olvasónk a
20/533-442l-es telefonról.
LOCSOLÁS
A kertvárosiak nevében javasolja S. Istvánné, hogy a nagy
hőségben
vízdíjkedvezményt
adjanak a kiskertek locsolásához.
GYÓGYFÜRDÖZÉS
F. M.-né elkeseredve panaszolta,
hogy a Gombába kéthetes várakozással kapott időpontot, pedig
nagy fájdalmai vannak.
NAGY KUTYA
N. J. a Hattyason szabadon kószáló nagy testű kutyák gazdáinak üzeni: gondoljanak a kisgyermekekre, akik félnek ezektől
az állatoktól és tartsák kerítésen
belül kedvenceiket.
Kommuivkociós
partnerünk:

UJestel

Mára kérdeztük:
Elmegy-e a szegedi
szaijadtérire?
Kővetkező

kérdésünk:

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

IGEN

•

NEM

Az SMS száiriázása normál tarifa szerri

történi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4 . ,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
1 5 - 1 7 . (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

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

s. o. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 1 1 1 és (nem
díjmentes) 0 6 - 6 2 - 5 4 8 - 2 9 4 .

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tó!
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 4 7 4 - 3 7 4 vagy 104.

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 2 4 9 - 5 2 9 .

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól

02 Óráig: 2 1 2 - 5 1 5 .
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

HETI P O L L E N J E L E N T E S
A múlt héten csendes mederben
folyt a szezon növényeinek virágzása. A pázsitfüvek és a csalán
továbbra is a fő pollenszórók, de
csak közepes mennyiséget produkáltak. Kissé növekedett a
kender és a paréjok pollenszáma,
megjelentek az üröm első virágporszemei. A parlagfű szinte
mindennap hírt ad magáról, 1 -2
virágporát számláltuk a hét
egyes napjain. A gombaspórák

közül az Alternaria és a Cladosporium szintén közepes mennyiségben találhatók a levegőben.
Egyelőre még egyik gyom virágpora sem jelent veszélyt a szénanáthások számára.
Bővebb
információ: www.aero
pollen.ini.hu.
DR . JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS
POLLENINFORMÁCIÓS
SZOLGÁLAT

•
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Albérletet kínál
Állást

kínál

Autó
Bélyeg

Egészségügy
Egyéb
Építőanyag

Érdeklődni:

Garázs

190. sz. Pille Sütőüzem |
Szeged. Pille u. 15.
Telefon: 62-426-979.

Gépjárművezető-képzés

Gép,

szerszám

Hagyaték

§Q

Háztartási

gép

I p a r i tisztítószer és vegyi
anyag kereskedelemmel
foglalkozó k f t .

Irodaszer
Kieg. munkát kínál

„ C " kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
hódmezővásárhelyi
lakhelyű

Kertészkedés
Könyv
Kisállat
Magánház

GÉPKOCSI-

Növény
O k t a t á s t vállal

VEZETŐT

Oktatót keres

keres belföldi

Panellakás

árufuvarozásra.

Régiségek

Előny: ADR vizsga.

Sport, hobbi

Jelentkezni: DIÓ 8 % Kft.
Hódmezővásárhely,
3
j
------k
Makói út 39.
k
Tel.: 62-535-460.
i

Számítástechnika
Szolgáltatás
Szakképzés
Társközvetítés

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számitógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden július 14-én. X
Arany J. u. 7.11/13.
|
Tel.: 06-30-576-74-30
8

Termény, takarmány
Téglaépítésü lakás

M
iS

Tanfolyam
Üdülés
Üzlethelyiség

• BELVÁROSI, r e p r e z e n tatív lakás bútorozva igényesnek kiadó, 62-317-767,
30-928-71-41,
Sze-ged,
(24178629)
• szeged kiskundo
r o z s m á n frekventált helyen 2 szoba összkomfortos
lakás augusztusi beköltözéssel kiadó. Érdeklődni:
62-425-250-124
Szeged
(24078061)
2

Állást kínál

• KŐMŰVEST és segédmunkást állandó munkára
felveszek. 06-20-9436-721
(Szeged) (24078028)
• A U T O M A T Á K A T
üzerfféltetS1 céCy szervizes
kollégát keres. 06-30-20531-09 Szeged. (24078427)
• A RÓKUSI Tüzép érettségizett
nagykereskedelmi
ügyintézőt keres számítógépes gyakorlattal. Előny:
építőipari végzettség. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Szeged, Szatymazi
U. 2. (24178779)

Tihanyi Fogas C s á r d a
a z o n n a l i belépéssel
|
felvesz szakképzett, t
németnyelv-tudással ö
rendelkező

FELSZOLGÁLÓT
és szakképzett

SZAKÁCSOT.
LAKÁS BIZTOSÍTOTT.
Jelentkezni
.i 06-87-448-658-.il. telefonon
Vígh József üzletvezetőnél
• KŐMŰVEST és s e g é d munkást felveszünk 06-209814-149, 06-20-9203-891
(24078216)
• A RÓKUSI Tüzép á r u kiadói
munkakörbe
férfi
munkaerőt
keres
Előny:
építőipari
gyakorlat,
targonca és "C" kategóriás
jogosítvány.
Fényképes
önéletrajzot kérünk. Érd.:
Szeged, Szatymazi u. 2,
(24178788)
• ELADÓT, pénztárost (8
óra) és árufeltöltőt (4 óra)
keresek szegedi élelmiszerüzletbe. Feltétel: szakképzettség, áruismeret. Érd.: 9 17
éráig:
30-200-1935.
(24078302)

Gratulálunk

SZÜLETÉSNAPOT
Nehéz 70 év áll

mögötted,

de mindig tudtál adni jóságot
és

szeretetet.

Elég lesz-e Neked

köszönet

mellett, hogy amíg csak

élünk,

fogjuk a kezed!

KATONA
FEKENCNÉT
a legdrágább
szívből

Édesanyát
koszöntik

és jó egészséget
gyermekei

kívánnak:

és a család.

T E L E F O N O S

H I R D E T É S F E L V É T E L :

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

( ü z e n e t r ö g z í t ő

is)

Apróbörze

segéd vagy
betanított dolgozót
keres felvételre.

Bérlemény
Bútor

M

N O N S T O P

A Dél-Tisza menti
ÁFÉSZ
Pille Sütőüzemébe
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H I R D E T É S «

• ELADÓT keresünk papírüzletbe középfokú
szakirányú végzettséggel rendelkező hölgy személyében.
Önéletrajzzal ellátott jelentkezéseket
a
Sajtóházba
"Önálló
munkavégzés
24078291' jeligére kérnénk
leadni. (24078291)
• FELSŐFOKÚ v é g z e t t séggel rendelkező építőmérnököt, vagy mélyépítési
üzemmérnököt keresünk felvételre, építőipari kivitelezési
feladatok ellátására, változó
munkahelyre.
Jogosítvány
szükséges.
Pályázatokat
várjuk
'Gyakorlat
előny
024178775" jeligére a Sajtóházba. (24178775)
• FÖÉPÍTÉSVEZETÖT,
építésvezetőt, valamint művezetőt szombathelyi szálloda építéséhez felveszünk.
Érd: 70-385-0010, Győr.
(24178608)

• GÁZ- és f ű t é s s z e r e l ő t
felveszünl. 06-30-655-9725 (Szeged) (24178720)
• IDEGENFORGALMI ü g y intézőt keresünk
Szakmai
gyakorlat
és
nyelvtudás
előnyben Érdeklődni: 6 2 420-156,
62-424-709,
Szeged. (24178782)
• IPARI szövetkezet felvételre keres gépésztechnikusokat, lakatos és hegesztő szakmunkásokat. Bérezés
megegyezés szerint. Érdeklődni: Szevafém, 62-425250-125. Szeged. (24078060,
• ISMERT biztonsági cég
szegedi munkahelyeire felvételt hirdet fegyveres biztonsági őrök részére. Feltétel: fegyvervlzsga, érvényes
orvosi,
középfokú
végzettség. Információ: 061-269-0139.
Budapest
(24077982)

• GYORSBÜFÉBE szakácsot keresek Telefon: 30218-56-80. (24078119)
• MKM Rt. Kisteleki Kábelgyár több műszakos munkarendbe, fizikai munkakörbe
kábelgépkezelöket
keres. Bérezés megegyezés
szerint. Tel.: 62-561-758.
Alkalmazási feltétel: szakközépiskola vagy gimnáziumi
érettségi
+
szakmunkás
végzettség. (24077305)
• ÉPÜLET v i l l a n y s z e r e lőket
keresünk
változó
munkahelyre. Szeged, 063 0 - 4 6 8 - 9 2 - 1 3 . (24178776)
•

SZÓNYEGARUHAZBA

jó

fizikumú eladót keresünk.
Érd:
06-30-294-79-32.
Szeged. (24178672)
• OLASZORSZÁGI, g ö rögországi vendéglátó-ipari
munkára női. férfi jelentkezőket várok. 06-30-26475-76. (24178683)

• MULTINACIONÁLIS v á l lalat direkt eladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre 210.000,- Ft
jövedelem + jutalék mellett.
Érettségizett jelöltek jelentkezését várjuk a megjelenés
napján 9-11 óráig 06-62476-725 telefonon. (24078476)

RAKTÁRAK
RÉRELHETŐK

• NON STOP Élelmiszerboltba szakképzett, gyakorlattal rendelkező eladót és
pénztárost keresünk felvételre. Érd.: Szeged, Budapesti krt 37 vagy 06-30200-1961,
8-15
óráig.

• LADA 1200, 1 9 8 6 - O S ,
kevés km-rel, 1 év műszakival, megkímélten eladó.
Érd.:
06-30-401-92-92.
Vásárhely (24178656)

Belvárosi élterem

• LADA Kombi 7 éves, 1
éves műszakival eladó. Algyő. Szamóca u, 24., 62268-661. (24178620!

munkakör
betöltésére,
azonnali
/
munkakezdéssel.

AUTÓKLÍMA

a

Jelentkezni lehel

1

a 30-415-7442,

|

MiklóSfa U. 1 1. (24078300)

• ORVOSI s z a k ü z l e t b e
munkatársat keresünk. Érdeklődni hétköznap 10-16
óráig: 62-490-511 (Szeged)
(24178726)
• SIMPLEX Magyarországi
Kft. a megyében képviseletet hoz létre, ahová különböző pozíciókban munkatársakat keres. Tevékenység: az önkormányzatokkal
együttműködve egy Előcsatlakozással kapcsolatos
project szervezése. 06-309679-516, Szolnok. (24078444)
• SZERET d o l g o z n i , és
szereli, ha jói meg is tizetik?
Hajlandó
(általunk
finanszírozott) új diploma megszerzésére? Felvétel korlátozott
számban:
06-70257-80-49
(Szeged)
(24178649)

• SZEGEDEN t a p a s z t a l t
kőművest, burkolót keresek
lakás felújításához, sürgősen.
06-30-958-3180.
(24178612)

Szeged, Ősz u. 51.
Tel.: 62-543-777

telefonszámon.

(24078290)

• ORSZÁGOSAN b e d o l gozókat
keresünk
otthon
végezhető valós munkára.
Felbélyegzett
válaszborítékért Ingyen tájékoztatjuk!
Gll Bt.. 8800 Nagykanizsa,

Orcsik M ű h e l y K f t .

illetve a 6 2 - 5 5 5 - 4 0 0 - a s

• ÜGYVEZETŐT keresünk
folyamatos üzemű vendéglátásba! Feltételek: szakirányú felsőfokú gyakorlat,
önállóság, kreativitás. Jelentkezés szakmai önéletrajzzal. 'Fejlődés 24078160'
jeligére
a
Sajtóházba.
(24078160)
• ÉLELMISZER ÁRUISME
RETTEL, g á z ü z e m ű t a r goncára
érvényes
bizonyítvánnyal raktári munkást
keresünk. A jelentkezésnél
B, C kategóriás jogosítvány
előnyt jelent.
Jelentkezni
lehet személyesen Szeged.
Kenyérgyári út 2. sz. alatt
hétfőtől
péntekig
08.0016.00 óráig a megjelenéstől
számított egy héten belül.
(24178764)
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AUTOELEKTROés DÍZEL
Alkatrész Szaküzlet
/ Önindító, generátor, gyújtás,
• világítás- és gyújtáskapcsolók
/ relék, jeladók, kábelek
/ benzinpumpák, lambda szondák
• porlasztócsúcsok, izzógyertyák
/ izzitásvezérlők, adagoló
g
alkatrészek.

ORCSIK MŰHELY KFT. |
Szeged, Makkoserdő sor 30.

T.: 62-547-525. Kedvező árak!

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS
Kötelező biztosítás nyolc biztosítótól,
súlyadó ügyintézése sorban állás nélkül.

Szeged, Madách u. IS.
Tel.: 6 1 / 4 1 3 - 1 5 9

• ÁTÍRATÁS, b i z t o s í t á s kötés Madách 24/b. 62425-043
Körgyűrű (Szeged). (24078211)
• AUDI 80 TDI, 1 9 9 2 - e s
(klíma, centrálzár, 4 el. abl.,
tükör. OZ könnyűfémfelni)
eladó. 1.530.000 Ft. 06-304752-754, vagy este: 62464-076. Szeged (24078115)

„Szeptember 2 4 1 7 8 8 3 5 " jeligére v á r j u k a Sajtóházba.

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

4

7

Egészségügy

Bélyeg

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

HIRDETÉSFELVÉTEL
SÁNDORFALVÁN:
Ambrus József,
Alkotmány krt. 24.
Telefon: 62/252-515

Egyéb

M É R E T R E V Á G V A IS !

S62/541-770

9

Építőanyag

TERRAKOTTA
Csempecentrum
Szeged, Bérkert u. 129.
Tel 6 2 - 4 3 9 - 0 2 5
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerílésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb
kapható Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)
• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
(24178617)

• SZAKÁCSOT a l k a l m a z nánk jó kereseti lehetőséggel
06-20-9-116-525
(Szeged) (24077323)

VASAR
A SZEZONBAN!
Óriási engedménnyel.

30-60%-kalI
kínálunk
N Ő I BLÚZOKAT,
SHIRTEKET,

Fényképes, s z a k m a i ö n é l e t r a j z o t július 1 5 - i g

• KORREKT áron vásárolunk régi bútort, tollat és
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (24077237)

8

• WORKLINE M a g y a r o r szág bedolgozókat keres
otthoni, kézi, Illetve papírmunkák végzésére. Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk. Cfm: 1032 Budapest,
Kiscelli u. 76. Tel.: 0 6 - 1 368-89-62 és 30-591-0847. (24078278)

SZOKNYÁKAT,

ügyfélcentrikusság

• ANTIK bútorok, régiségek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)

Rendelésre bejelentkezni:
62-450-456. 30-968-62-38
Dr. Boros Ferenc
szakorvos. 024178665.

(24178648)

Elvárásaink:
-

4 9 0 - 7 9 0 . (24178786)

Első vizit díja 8000 Ft.

• SZOBAFESTŐKET (450
Ft/óra) és karbantartó kőművest felveszünk. 06-2098-43-891
(Szeged)

- kimagasló k o m m u n i k á c i ó s képesség
- ö n á l l ó , felelősségteljes m u n k a v é g z é s .

• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690- Ft-tól. szék fából
3 . 4 0 0 - Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390Ft-tól,
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26.900Ft-tól.
Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)

NADRÁGOKAT,
KOSZTÜMÖKET!
Széles választékkal
várjuk kedves
vásárlóinkat,
amíg a készlet tart!

AJÁNLÁSÁVAL"

Július
10-én
egész napos rendezvény
várja
a hűsölni
vágyókat!
Csak ezen a
klímaberendezések
fantasztikus
egyedi

napon
értékesítése
kedvezménnyel!

FŐSZER-ELEKTROPROFIL
Szeged,

Római
62/

krt.
421-533

5

a tradicionális kínai
orvoslás és a legújabb
biotechnológia alapján
készült TIENS gyógyhatású
termékekkel.
Egyénileg beállított terápia
zsirlebontó-. daganatellenes
élettani funkciókat segítő
és immunerósitó szerekkel,
amik az 1SO-9002 minőségi
bizonyítvánnyal rendelkeznek.

• SZERKEZETI LAKATOSOKAT, H E G E S Z T Ő K E T
KERESÜNK s z e g e d i , ill.
vidéki munkára, teljesítmény
bérezési rendszerben. 0620-959-4858. (24078243)

szegedi i r o d á j á b a

szeptember 1-jei munkakezdéssel.

• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Kőrút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23976764)

Egészségmegőrző
kezelés
és egészségi
állapotfelmérés

(24077955)

Multinacionális,

keres

Bútor

f

• SZEMÉLYAUTÓVAL rendelkező munkatársakat keresünk. Fizetés 70.000 Ft/hó
+ üzemanyag-térítés, 0620-465-92-65.
(Szeged)

Csongrád m e g y é b e n piacvezető vállalat

ügyfélszolgála ti
munkatársat

6

• MASSZÍROZÁS e g y é n i
igény szerint. 0 6 - 3 0 - 3 0 36-085. Szeged. (24078356)

„A PINGVIN

1 fő

SZECOLOR n
DEPÓ.
b 7 2 4 Szeged.
Bakav N. u. 5 2 .
Tel.: 0 2 / 4 ü ? - ( ) 4 ?

(23976552)

• FORD Escort 1,3 Club,
1996-os eladó 06-30-37140-93 (Szeged) (24078190)

Autó

Bérlemény

Fűtetlen
és temperálható

A p r ó h i r d e t é s e +80 Ft-ért m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u
• BUDAPESTRE, ipari
padló és esztrich beton
készítéséhez kőműveseket,
segédmunkásokat és brigádokat
keresünk
bejelentve. Tel.: 06-1-287-4042,
06-30-961-72-63.
(24078022)

5

KFT.
23.

a

12

•
Építőanyag

• HULLAMPALA bruttó 250
Ft-tól, hullánlemez, faanyag,
cement,
homok.
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap. ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged. Szatymazi u.
2. (62)476-876. (24178784)

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!
CEMENTÉRTEKESÍTES
1800 Ft/q b r u t t ó áron
TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-61-71

Garázs
• SZEGED, Gáspár Zoltán
utcai
18 n m - e s
garázs
eladó.
06-20-478-27-28
(24078424)

Háztartási gép
• HASZNALT hűtőszekrény
eladó. Tápé, Csertő u. 19.
Szeged. (24178811)
• MOSÓGÉP ( W h i r l p o o l
2056 AWT felültöltős, 500
ford., centrifugás, B kat.)
helyszűke
miatt
eladó
70.000-ért.
62-464-075.
(Szeged) (24178645)
• N Y I T O T T elejű hűtőt és
sörcsapot vennék. Telefon:
3 0 - 2 1 8 - 5 6 - 8 0 . (24078135)

Irodaszer
papirirtszirirodaszir
nijykertsktdelmi erlckesiiese

Barát Papír Kft.
Szeged. Irinyi J. u. I .
I »1-414-777, 1:414-374
Kérj« 1403-» tuuléfuuinlut
vevészolgalacunktél
I
IIN«illl4iaNRM
E-mail: papir@baral.hu * www.barat.hu

Gépjárművezető-képzés
• A JAKAB C s a b a A u t ó s iskolában gyorsított tanfolyam indul július 17-ón, 3 1 én. Szeged, Vitéz u. 13-15.
6 2 - 4 2 2 - 3 3 5 (24078005)

Kieg. m u n k á t kínál
• SZEGEDI idős házaspár
ápolót keres. Önéletrajzos
jelentkezés
"Bentlakás
023977109" jeligére a Sajtóházba. (23977109)

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
6 2 - 4 2 6 - 4 3 3 . (24077775)

Gép, szerszám
• HŰTŐKAMRA 14 m ' - e s ,
mélyhűtő 2.5x1.2x2 m - e s
vltrines,
gondolás,
álló
mélyhütó vitrines eladó. 0 6 20-388-39-89
(Szeged)
(24178742)

Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK vásárlása
készpénzért.
Körút
Régiségkereskedés
62-315322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 . Szeged. (23976771)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, m i n denféle régiséget, tollnemút
a
legmagasabban
vásárolok, azonnal fizetek! V i dékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi!
06-62-216-324.
30-383-7116,
Szeged.
(23976804)

Kisállat

Magánház
• MAKÓN és k ö r z e t é b e n ,
Szegeden
családi
házat,
lakást keresek. 0 6 - 3 0 - 4 0 6 80-12. Fazekas. (24078279)
M C S A L Á D I H Á Z ( 9 0 nm)
1470 nm parkosított telken
csendes
környezetben
4.800 000-ért
eladó,
62289-601,
06-30-94-36287. (Öttömös) (24077970)
• KISZOMBORON összkomfortos ház, dupla p o r tával eladó 0 6 - 2 0 - 9 - 8 6 8 797. 6 2 - 2 9 7 - 3 5 0 , 0 6 - 7 0 2 9 - 1 9 - 3 9 0 . (24178664)
• ÁSOTTHALOM, Rívó e r dőben
nyaralótanya
(2
szoba, konyha, fürdőszoba,
zárt
veranda)
1/2
hold
kerttel, melléképülettel, Villánnyal, nortonkúttal eladó.
Irányár:
2
M
Ft.
Érd.:
Ásotthalom, VII., 962. Tel.:
06-30-32-98-642,
16-18
óráig. (24078010)

Növény

Kertészkedés

• IPARI fokhagymát v á s á rolok. 62-216-169.
Makó.
(24178628)

DRÓTHÁLÓT

M NAGYBÁLÁS búzaszalma
eladó. Érdeklődni: 0 6 - 3 0 229-7683. (24078213)

különböző méretben és
iyukbőségben, horganyozott
és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos
szöveteket, tüskésdrótot,
rabicbálót, csirfcehálót,
szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

• LEANDEREK v j r á g z ó a k
12 féle színben,
citrom,
mandarin,
gránátalma
és
babérfák 4000 Ft-tól! Tel.:
0 6 - 2 0 - 4 1 9 - 3 9 - 3 2 . (24078576)

legolcsóbban
a készftőtől vásároljon.
Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

• VADÁSZGÖRÉNY k ö l y kök. fiúk eladók. 0 6 - 3 0 389-59-04
(Szeged)
(24178610)

»
I

Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÓNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 6 2 - 3 1 5 322. (23976770)

• TUJA, oszlopos zöld,
arany, gömbök, kúszók, fák,
virágzók, különleges ö r ö k zöldek. Toronyi Díszfaiskola,
Szeged, Magyar u. 214.
Tel.: 6 2 - 4 0 5 - 8 1 2 . (23672493)
M ÖNTÖZÖTT gyökeret
földjében vásárolok 0 6 - 2 0 344-0993. (24077410)

Oktatást vállal
• ANGOL n y e l v o k t a t á s ,
nyelvvizsgára
felkészítés
minden
szinten.
06-70265-2081 (Szeged) (24077918)

Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
„Adhat az élet márványból palotát, csak egyet
nem adhat kétszer, drága jó Édesanyát."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
Édesanya, nagymama, dédmama és rokon,
HORESNYIIÓZSEFNÉ
CSÓTI MÁRIA
80 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúztatása július 11-én, 15 órakor lesz az Újszentiváni temetőben.
024178822
Gyászoló család
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, de
örökre velünk maradtál."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy egyetlen fiunk,
SZÉL ISTVÁN,
sándorfalvi lakos 35 éves korában, tragikus
körülmények között meghalt. Temetése 2003.
július 10-én, 16 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
124178848
Sándorfalva
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Soha el nem múló fájdalommal, mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagypapa, testvér,
DR. T Ó T H LAJOS
nyugalmazott rendőr ezredes
életének 58. évében, tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Tfemetése 2003. július 11-én, 11
órakor lesz a szegedi Alsóvárosi temetőben.
024178884
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSÉPÁNYI MÁRIA
életének 51. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 11 -én, 14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, nagymama, dédmama
ÖZV SIMON BÉLÁNÉ
JUHÁSZ ETELKA,
volt Csaba utcai lakos 92 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése július 11-én, 13
órakor lesz az Alsóvárosi temető
ravatalozójából.
OMOMOI
Gyászoló család

H I R D E T É S "

• MATEMATIKA-FIZIKA
ANALÍZIS oktatás középiskolásoknak,
főiskolásoknak, 6 2 - 4 5 8 - 0 2 0 , Szeged.
(24078489)
• MATEMATIKA TANÁRNŐ
általános,
középiskolásokat
korrepetál, felzárkóztat, f e l készít: 6 2 - 4 9 8 - 1 2 7 , 0 6 - 2 0 373-9946.
(Szeged)
(23976684)
M ROMÁN nyelvtanulási l e hetőséget keresek Szeged.
Tel.:
06-70-246-85-92.
(24176748)

Oktatót keres
• GÖRÖG nyelvtanárt k e resek
sürgősen
62-452081. (Szeged) (24076207)

Panellakás
• S Z E G E D , Á g u t c a i 1.5
szobás, erkélyes, felújított
lakás készpénzes vevőnek
eladó.
06-20-478-27-28.
(24078422)

Régiségek
• ANTIK
BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, e z ü s t vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és R é giségkereskedés
62-315322.
06-30-9558-979.
(23976773)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24078210)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, toll—
neműt,
teljes
hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 0 6 - 3 0 - 3 8 3 - 7 1 1 6 ,
Szeged. (23976767)
• RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)
HIIDfTtSFElVtm BUSÓN:
IjKéié, FI u. 103.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
LÁZÁR ISTVÁN
71 éves korában elhunyt. Temetése július 10-én, 10 órakor lesz
a Dóci temetőben.
02417»«
Gyászoló család, Dóc
Megrendülten tudatjuk, hogy
SZÖGI TERÉZ
életének 42. évében elhunyt. Temetése július 11-én, 12 órakor
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
024178815
Gyászoló rokonai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÚJVÁRI ANTALT
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.
024178805
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
IMRE JÁNOST
utolsó útjára elkísérték és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
MARÓTI SÁNDOR
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
02407B247

A

gyászoló

CSalád

MAKÓ
MEGEMLEKEZES
„Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélküled, fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged!"
Fájó szívvel emlékezünk
ID. SZEGEDI
MIHÁLYNÉ
HALUSKA MÁRIA
halálának 1. évfordulójára.
Szerető családja

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 5.

Sport, hobbi
• MOTORCSÓNAK, műanyag, német test 3,4 m es, 40 LE Mercury motorral,
rendszámos
utánfutóval
450 000 Ft-ért eladó. 0 6 20-388-39-89
(Szeged)
(24178737)

Számítástechnika
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR-, NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24077725)

Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4 .
(24078021)

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása
I
SZEGED:
62/499-994,
20/9810-130

• HOMOKSZÓRÁS, k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 ,
063 0 - 9 5 5 0 - 5 3 7 . (24077585)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24. Tel./fax: 6 2 - 4 3 9 138. 7 0 - 3 1 4 1 - 7 0 9 . (23672661)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 56-114, Szeged. (24078009)
M KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás g a ranciával
06-30-9436-256
(Szeged). (23975878)
• LOMTALANÍTÁST v á l lalunk padlástól a pincéig.
62-452-850,
06-20-48819-79, Szeged. (24077242)
• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
62 401-318 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (23976769)
• REDŐNY , r e l u x a - , szúnyogháló-javítás,
06-209924-075
(Szeged)
(23975839)

Szakképzés

II

IPARI ÉS
KKRKSKKDEIMl
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY
• ABC-eladó
(+ p é n z t á r g é p - k e z e l ő )

M BALAS l u c e r n a e l a d ó
500 Ft/bála. trágya ingyen
elvihető. Algyő, Téglás u.
20. 6 2 - 2 6 7 - 2 5 9 . (24178860)
M MEGGY s z a b a d szedés!
70
Ft/kg.
63-322-234
(Szentes) (24178592)
• MINŐSÉGI v ö r ö s b o r e l adó.
Szekszárd,
06-74319-094. (24178595)
Téglaépítésü lakás
• S T E F Á N I Á R A n é z ő , II.
emeleti 164 m ' - e s , 4 szoba,
2
fürdőszoba,
nappali,
konyha,
előszobás
lakás
bérleti joga eladó. 100.000
Ft/ m \
06-20-388-39-89
(Szeged) (24176734)
• SZEGED BELVÁROSÁBA
új kulcsrakész lakás megvásárolható,
hitelügyintézéssel. 6 2 - 4 4 4 - 9 0 9 .
063 0 - 3 2 8 - 0 1 7 2 . (24077603)
• ÖSZ u. 43. sz., C s o n g rádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén,
Felszabadulás
utcában épülő 12 lakásos
sorházban lakások eladók
Érdeklődni telefonon történö
időpont-egyeztetés alapján
0 6 - 3 0 - 9 - 5 3 7 - 2 8 7 Első Ház
Kft. Szeged. Arany J. u. 7.
1/116. (23976255)
• ÚJSZEGED, Bérkert utca
elején 139 m ' - e s társasházrész nagy terasszal, garázs
zsal eladó. 0 6 - 2 0 - 5 4 2 - 0 1 91. (24077671)

• Dajka

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS

Termény, takarmány

• Gyógy masszőr
• Lakberendező
• Reklámgrafikai
számítógépes

Szeged, Teréz u. 42. Tel.:

asszisztens

425-555

• Számítógép-kezelő
• duguláselhárítás
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0 6 30 9 4 5 7 - 5 7 7 , 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, s z á s z p é t e r (23976557)

(-használó)

• a k c i ó s új típusú r e d ő n y ö k , r e l u x á k szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23976548)

5

• Virágkötő
Képzési támogatás igényelhető.
Szja-kcdvezmény igénybe vehető.
6722 Szeged.
Tisza L. krt. 8.1. III. em.
Tel.: 62-555-595,30-2-697-692.
e-mail: ikok@vnet.hu
tanúsítvány száma: 06-0017-02

• k ö l t ö z t e t é s , bútorszállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 0 6 - 2 0 99-75-271,
Szeged.
(24078362)

Tanfolyam

|

Társközvetítés
• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. S z e ged, 6 2 - 4 3 0 - 8 1 4 , 0 6 - 2 0 4 3 3 - 9 8 - 4 2 (23673242)

MIXER
tanfolyam

szervezésében.
Előadó: Karczag János,
a Magyar Bármixer Unió„
elnöke.
o
S z e g e d , D e á k K. u. 22. §
Tel.: 4 2 5 - 8 0 5
Akkreditációs s/lm: 0010

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távoli
rokonoknak, ismerősöknek,
munkatársaknak, szomszédoknak és mindenkinek, akik felejthetetlen szerettünk,
OLASZ SÁNDOR
végső búcsúztatásán megjelentek, megjelenésükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a
kórház orvosainak, ápolóinak áldozatos munkájukért, amivel betegségét enyhíteni igyekeztek és
az utóbbi időben az Ő életéért
küzdöttek. Köszönetet mondunk
a búcsúztató szavakért.
024,7.582
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

GYASZKOZLEMENYEK
FELVÉTELE:

Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újszentiván,
Május 1 . u . 31. Tel: 6 0 / 4 8 2 - 3 2 5
Cs. M . Kegyeleti Kft.

6 9 0 0 M a k ó , Verebes u. 2.
Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0
Pálma Virágüzlet,

6 9 0 0 M a k ó . Megyeház u. 1.
Tel.: 2 1 1 - 3 4 7
Rekvium Temetkezés,

6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13.
Tel.: 6 2 / 2 1 3 - 5 1 4

SZENTES
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, szerettünk,
FAZEKAS IMRE,
Honvéd u. 20/A lakos 58 éves
korában elhunyt. Temetése július 11-én, pénteken, 14 órakor
lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló
család
r
(V)4 1 7ŰO í a

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
AMBRUS LÁSZLÓ

PERFEKT

ŐSSZEL
INDULÓ TANFOLYAMAI!
Tanúsítási szám: 07-0041-02
- P ü . 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
elengedjük!
?

perfekt
Csongrád megyei Igazgatóság
Szeged, Mérey u. 6/b.
Tel.: 62-420-652,481-060
• INTENZÍV gépírótanfolyamok.
20-370-2087,
Szabopress.
(Szeged)
(24078399)

Üdülés
• HÉVÍZ k ö z p o n t j á b a n
apartman kiadó.
88-432005. (24077497)
M MISKOLCTAPOLCÁN,
szép környezetben
pihenésre kiválóan alkalmas helyen újonnan felújított apartmanokban szálláshelyek k i adók. Ár: 2500
Ft/fö/éjszakától. Érdeklődni telefonon: 3 0 - 3 9 9 - 6 7 - 8 5 , 3 0 - 5 7 6 74-74. (24077198)

^

• FOGADALMI t e m p l o m t ó l
100 m - r e 116 nm ingatlan
szeptembertől kiadó. Tel.:
62-480-640.
Szeged.
(24078480)
M K r t S m V t T t l MINDSZENTI*
dfazlwul és vegyesfceresfceJés
M M NMueat, Sutabég Ut 4,

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
NACSA ISTVÁN,
Szabadság tér 85. (volt Lánc utca 9.) szám alatti lakos 54 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása július 16án, 9 órakor a Kincses temetőben lesz.
Gyászoló fia és családja

(fodrász),

Andrássy út 6. szám alatti lakos
87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július
11 -én, 9 órakor a katolikus temetőben lesz.
A gyászoló gondviselői
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
HEVESI FERENCNÉ
HEVESI A N N A ,
a mindszenti erdészet volt dolgozója, Mindszent, Petőfi u. 2. szám
alatti lakos hosszú, súlyos betegség után, 70 éves korában elhunyt. Búcsúztatása július 10én, 14 órakor lesz a Mindszenti
temetőben.
n,4,7888,
Gyászoló család

A

Üzlethelyiség

a KIT Kft.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

G¡j9

\¡L

j3

G Y A S Z K O Z L E M E N Y E K FELVÉTELE:
Cs. M.-l Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986
Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7.
Tel.: 62/246-605,62/248-775

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
KOVÁCS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték.
Külön köszönjük a műtős-főorvos
uraknak, az intenzív osztály orvosainak és dolgozóinak, akik
élete megmentésén fáradoztak,
fájdalmát enyhíteni igyekeztek, a
temetkezési bt. lelkiismeretes
munkáját, azoknak, akik bármi
módon részvétüket nyilvánították.
024178875
Gyászoló család

„Váratlanul ért halálod, búcsú
nélkül mentél el, de lélekben
örökké velünk maradtál. Tiéd
a csend, a nyugalom, miénk a
könny, a fájdalom."
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, volt munkatársaknak, jó szomszédoknak,
vadásztársaknak és mindazoknak, akik
KIRÁLY JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
02417*842
Gyászoló család

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk,
MÉSZÁROS SÁNDOR,
Kísér u. 14. alatti lakos 83 éves
korában elhunyt. Temetése július 11-én, pénteken, 10 órakor
lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló gyermekei

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti
m u n k a n a p o n 9 é r á i g tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi I g a z o l v á n y bemutatását!
Köszönjük!
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- I S MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

óra: Femme fatale. Színes francia
film.
MAKÓ
Este 7 óra: New York bandái. Színes amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Malacka a hős. Színes, m. b. amerikai rajzfilm; este
8 óra: A mag. Színes, m. b. amerikai kalandfilm.

PONT

KÖZÉLET

SZÍNHÁZ

SZEGED
MEDITERRÁN TERASZ
(Somogyi u. 19.)
Este 9 óra: Dodo Gombár - Ég és
nő között - tizenkét kép egy párról.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4, háromnegyed 6 és este
8 óra: Hulk. Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9 óra: Véresen komolytalan.
Színes francia film; este fél 7 óra:
Légyott a hetesen. Színes francia
film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és este fél 9 óra: Bábok. Színes japán film; du. negyed 7 óra:
Portugál. Színes magyar film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 14.30,
17.30, 20.30 óra. Halálosabb
iramban: 13.15, 15.30, 17.45, 20
óra. X-men 2: 13.30, 16 óra. Londoni csapás: 15.30, 17.45, 20 óra.
¡ohnny English: 14 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt: 13.45, 18 óra. Ki nevel a végén1: 13.30, 15.45, 18, 20.15 óra.
Tulipános fanfan: 18.30, 20.30
óra. Veszett vad: 16, 18, 20 óra.
Hulk: 15, 17.30, 20 óra. Malacka
a hős: 14 óra. Álomcsapda: 13,
17.45 óra. Egy veszedelmes elme
vallomásai: 15.45 óra. Több a
sokknál: 20.15 óra. A sötétség leple: 15.45, 20.30 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Tökös
csaj. Színes amerikai film; este 8

MM
QU/ESTOR

SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési Központban fVörösmarty u. 5.):
július 14-étől 18-áig naponta 9től 16 óráig üvegfestő tábor indul
Sugár Ibolya képzőművész vezetésével. Jelentkezni július 10-éig
Papdi Anitánál a 425-248-as telefonszámon lehet. Részvételi díj:
7000 forint.
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon;
de. 10 órától: kézműves-foglalkozás: játékkészítés gyékényből,
ezen kívül lehetőség van gyurmázni, rajzolni festeni. A legszebb
munkákból kiállítást rendeznek
az aulában. Pihenésként rajzfilmeket, természetfilmeket nézhetnek a gyerekek a videoteremben.
A Százszorszép Gyermekházban
de. 10 órától:
kézműves-foglalkozás. Papír- és
csipkevirágok készítése. Ollót
hozz magaddal.
Holnap: bakancsos kirándulás Bajára és a gemenci erdőbe. Érdeklődni a 420-278 és 425-647-es telefonszámon lehet, részvételi díj
2500 forint.

csos: A kulturális statisztika finanszírozási tanulságai; Török József népművelő: Helyi kultúrpolitika és finanszírozás Csongrád
megyében; Deés Szilvia programmenedzser: Vállalkozói attitűdök
a kulturális szférában; Zongor Attila irodavezető: Mit finanszíroz
azEU?
Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 6 órakor Sziksóstón (Kikindai
u. 9.):
Vendéglő a Boxeroshoz est. Házigazda: Ráczkevei Gyula tulajdonos.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A megyeház aulájában megnyílt
Csongrád megye kortárs fotóművészete című tárlat. Megtekinthető: július 18-áig, hétköznap 8-tól
19, szombaton 8-tól 12 óráig.
A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és kortárs
fotóművészek táncképeiből megnyílt a Testből font jelbeszéd tánc a fotóművészetben című kiállítás. Megtekinthető: augusztus
22-éig naponta 10-től 18 óráig
(hétfőn szünnap).
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanszéki Galériáján
(Brüsszeli krt. 37.)
megnyílt a IV évfolyam zárókiállítása. Megtekinthető július 20áig mindennap 10-től 18 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum (Felső Tisza part

A Somogyi-könyvtár Csillag téri
fiókkönyvtárában (Kereszttöltés
u. 29.) de. 10 órától:
rajzos délelőtt;
az északvárosi fiókkönyvtárban
(Gáspár Z. u. 6.) de. 10 órától:
a hímzés alapjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek.

10.)

keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

A megyeháza Csongrád termében (Rákóczi tér IÁ) de. 9 órától:
előadások. Csatári Bálint geográfus, igazgató: A kultúra területisége; Pordány Sarolta vezető főtaná-

A Gulácsy Galérián (Kárász u.
15.)
megnyílt Házmán Ferenc festőművész Szokatlan portrék című
kiállítása. Megtekinthető: augusztus 15-éig, de. 10-től 18 óráig.

QUAESTOR PÉNZÜGYI T A N Á C S A D Ó

RT.

AZ ERTEK A
MÉRTÉK
Bármely összegű
megtakarításnál előnyös.
Az egy éves állampapírkamatot
mindig meghaladó,
kiszámítható kamatozás.
Folyamatosan vásárolható.
herein l é s n » r n r m m j s ü í n y i i v á r i o x »¿¿mlsSléielrmk, J»s n e m h s l y t t l l n x i ' l i fi QtJAI-SH3kf i r í g a U a n KtHvtiny,
ő P S Z A r a l t a t íM/10.. 2 6 0 / 2 0 0 i . ssdrn on 2 0 0 1 . 0 3 . 2 9 - c n jövő h a g y o t t h i v a t a l o s t a j f c k e z t a t ö j a n a k m e g i s m e r é s i

a kibttcsálá.'ví 3ájfiko/ialc w«*g5»kinlh«$ö a l<srg?j$?r»»j'ó h«ty»k»rt-

: 62/424-565

A nyár közeledtével s z e r e t n é n k felhívni a figyelmét időszaki szolgáltatásunkra. Az i d é n is lehetőséget kívánunk
nyújtani előfizetőinknek arra, hogy a nyári szabadság ideje alatt se kelljen nélkülözniük a Délmagyarországot/Délvilágot.
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 í m ü n k r e a
62/567-884-es f a x s z á m r a . E l ő f i z e t é s e átirányítását a t e i j e s z t e s @ d e l m a g y a r . h u e-mail c í m e n is kérheti.

nuara,

iBoziettei
Délmagyarország Kiadó

wanun.

^ Előfizető neve:

I

^ Teleionszáma:

!

1

i;í: Jelenlegi kézbesítési címe:.
E-mail címe:

Ideiglenes cím, ahová az átirányítást kéri:

• Név:..
|

i

® Mely időszakra kéri a lapot az ideiglenes címre?

. * Cím:...
2003.

.. napjától - 2003

hó .
aláírás

5.50 Faluvilág 6.05 Aeromagazin
(ism.) 6.30 Jó estét, Magyarország!
(ism.) 7.15 Laza© a Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.00 Petrocelli 9.55 Villa Acapulco 10.40 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.35 Papa, mama és egy baba
14.35 Kapcsoltam 15.05 Providence Amerikai filmsorozat, 71.
[12] 16.00 Pacific Blue 17.00 Jó barátok 17.30 Betty, a csúnya lány
18.30 Tények Hírműsor. Skandinávlottó-sorsolás 19.00 Aktív A tv2
magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Légi zsaruk
Német sorozat, 31.
Kettős játék [12]
Moziverzum
21.15 Szemet szemért
Amerikai akciófilm. [16].
Közben: kenósorsolás
23.20 Jó estét, Magyarország!
23.55 Cinematrix
Mozimagazin [12)
0.25 Különleges kommandó
Amerikai akciósorozat, 19.
1.20 Tbtalcar
1.50 Aktív
2.30 Vers éjfél után

TELEVÍZIÓ

> ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA .(Csak belföldre!)
i
i

n2

duna

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

enemes

6. [16]

0.20 Kárpáti krónika

K L. SJ
B
6.00 Disney-rajzfilm Mickey egér
klubja 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub
(ism.) 9.25 Terra Nostra Brazil filmsorozat, 105. 10.35 Topshop 11.35
Delelő Vidám show ebédidőben
13.10 Autómánia Autósmagazin
(ism.) 13.40 Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat,
18. A nagy játszma 14.35 Receptklub 14.50 Csak egy szavadba kerül!
Telefonos villámjáték 14.55 Disneyrajzfilm Mickey egér klubja 15.25
Játékzóna 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.30 A bohóc 17.30
Vészhelyzet Amerikai filmsorozat,
8. Ördögi kör [12] 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Fókusz
19.30 Barátok közt
20.10 Szupermozi - Egy este
Nostradamusszal
Nostradamus A legenda újjáéled
Amerikai akcióthriller. |12]
21.45 Híradó 8 percben
22.00 Szupermozi - Egy este
Nostradamusszal:
Nostradamus
Angol-francia-német film
0.20 Találkozások - este
Sztármagazin (12)
0.35 Az elnök emberei
Amerikaifilmsorozat,2.
sorozat, 1. Merénylők, 1.
1.25 Sportklub
1.40 Antenna
Euroaüanti magazin
2.10 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12)

r \

3 1

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Trikrek
9.35 Kisemberek 10.20 Valahol Európa Zenés kabaré (ism.) 11.05 Családban marad 12.00 Déli harangszó
12.01 Híradó délben 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika
14.20 Ecranul nostru 14.50 Kormányváró 15.15 Tanulni érdemes
15.25 Váratlan utazás 16.15 Kérem
a következőt! 16.30 Úton 16.50
Református ifjúsági műsor 16.55
Útmutató 17.25 Kívül-belül 17.30
Navigátor 17.50 Gusztáv 18.00
Híradó, gazdasági híradó, időjárásjelentés, körzeti híradók 18.35 Borostyán Olasz 19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Szerelmem, Afrika!
Német-olasz
tévéfilmsorozat, 3.
Egy kalóz halála |16]
21.45 „NádasborsH"
Életízesítő show
- Nádas György
műsora (ism.) [16]
22.30 Szerda este Benne: Híradó
23.00 Hungarikum
23.30 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat

"T

Kérjök, küldje vissza e z i a lapot a Délmagyarország Kiadó 6701 Szeged, Pl. 153. címére, a éZ/567-S84-es faxszámra vagy az adatokat a teriesztes@delmagyar.hu e-maíl címre.

5.30 Gazdakör 20' 5.50-8.00 indul a nap - Reggeli hírmagazin
8.00 Híradó, sport, meteo 8.15
Töf-töf elefánt: Töf-töf és a csúzlis gyerek (magyar animációs film)
8.20 Nagy Ho-ho-horgász: Horgász a kéményben (magyar animációs film) 8.30 A Tenkes kapitánya 8.55 Vigyázat, tűz van!
(Lolka és Bolka): Szerencsétlen
nap (lengyel animációs film) 9.05
Anziksz - Sümeg - Plébániatemplom 9.20 Vinci, húzd ki magad!
(1966) 10.30 Gengszterfilm
10.55 Gong 40' Kulturális hetilap
11.50 Hírek, Déli harangszó, műsorismertetés Vers - Kemenes
Géfin László: Zrínyi harmadik
éneke 12.10 Gazdakör 12.30 Sebességláz 13.00 25 éves a Kaláka

(1995) 13.25 Nagykanállal Magyarországon (ism.) 30' 13.55
Lyukasóra (ism.) 40' 14.35 Meséről mesére, kockáról kockára
(ism/ 20' 14.55 Világvallások
nyomában (2002) 15.20 A tengeri Selyemút (The Silk Road, 1985)
12/6.: Az indiai „borspart" Japán
ismeretterjesztő film 16.10 Hej,
hej, helyes beszéd! Balázs Géza
műsora 16.15 Mindentudás Egyeteme 70' Mészáros Ernő: A lakható bolygó 17.25 Heuréka! Megtaláltam! Tudományos, innovációs, ismeretterjesztő magazin
18.00 Híradó, sport, meteo, 18.15
Magyarországon először! Új epizódok! Szívtipró gimi (Heartbreak
High, 2000)
19.00 Közép-Európai Magazin
19.30 Az én Európám
19.35 MESE Pufóka kalandjai:
Az elrablás (belga
rajzfilmsorozat)
20.00 Híradó, sport, meteo
20.30 Gregory Peck emlékére
Lőpárbaj (Shootout,1971)
Amerikai játékfilm
22.00 klub.dunatv.hu
Magazinműsor
22.30 75 éves lenne Erdély
Miklós Verzió (1981) 12!
Magyar film
23.25 Tavaszi kivégzés (1985)
Magyar film
0.20 Csajkovszkij: Melódia
(Előadják a Shih-nővérek
0.25 Vers - Bajor Andor:
Kelemen Lajos legendája
0.30 Himnusz,
műsorismertetés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Úton Éurópa-magazin 9.30
Delta-plusz 10.00 Tudósklub 10.55
J. M. Rhys: Capriccio 11.15 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Összefoglaló 12.00 Déli harangszó 12.01 Fekete gyöngy 12.45
Hungarikum 13.45 Feleki Kamill
arcai Összeállítás a népszerű színész
felvételeiből 14.00 Kárpáti krónika
14.10 Magyar ház Kézfogás - a határon túli gazdasági kapcsolatainkról
és gazdasági viszonyokról 14.35
Chicago Hope Kórház 43. [16]
15.25 Napnyugta 18.00 Telesportmagazin
19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Áblak-tematikus Mohácsi
Szilviával Benne: Évgyűrűk.
21.05 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő
sorozat, 1. Skócia
22.00 A pisztoly
Amerikai tévéfilmsorozat, 2.
Az elnök hölgyei (18)
22.45 Párhuzamos életrajzok
Tihanyi Péter beszélgetései.
Ambrus Attila - Egri Attila
23.35 Záróra
0.40 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat 1.30 Ablak-tematikus Mohácsi Szilviával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora 2.00
Századunk Bokor Péter és Hanák
Gábor filmje, 180.
SZEGED
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8.30 Kimba 9.00 Képújság 17.00
Pénzáló - országismereti játék,
élő közvetítés 17.30 Kimba 18.00
Vásárlási műsorablak 18.30
Sportplussz - dr. Nagy Dezsőné
(Sutyi néni) 19.00 Híradó 19.10
Kimba 19.30 Egészségmagazin
20.00 A pápai Református Gyűjtemény 20.30 Érzékszerveink: a
hallás 21.00 Féltestvérek. Színes,
m. b. jugoszláv filmdráma

• tv

vásáhhan város tiiviaó

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.)
17.30 Híradó 17.45 Nap kérdése
18.00 Vásárhelyi Magazin 20.00
Híradó 20.15 Nap kérdése 20.20
Kisváros. Magyar film 5-6. rész
22.00 Híradó 22.15 Nap kérdése
22.20 Fazekastalálkozó

Alföldi Hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Nacsa
Norbert 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda
20.00 Kiss Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

I

vU-

6.00 Reggeli fuventus Hegyesi Sándorral 10.00 fuventus
Tiszttartó Titusszal 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter Tel.: 06-30-30-30
244 és 44-22-44 20.00 Euroexpressz Dénes Tamással
22.00 120 perc Marosi Antallal 0.00 A zene rádiója

RáliÓ7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor - téma:
rákszűrés Hódmezővásárhelyen. Vendégek: dr. Pepó Judit,
az Erzsébet Kórház onkológiai osztályvezető főorvosa
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Sportturmix 20.15 Dínomdánom, zenei válogatás

t e l e v í z i ó

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő
(ism.) 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Érzékszerveink: a
hallás (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Thai Chi (h)
16.00 Kapolcs után - Kapolcs
előtt 16.30 Dokumentum Műhely - a pápai Református Gyűjtemény (h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba. Rajzfilm (h).
18.00 Vásárlási műsorablak (b)
18.30 Prímatorna (h) 18.45 Kisfilmek (h) 19.00 Híradó 19.30
Egészségmagazin (h) 20.00 Estelő
21.00 Féltestvérek. Jugoszláv
filmdráma 23.00 Híradó (ism.)
23.30 Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged
műsora 18.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 185. rész
18.55-20.00-ig a Városi Tv Szeged műsora 20.00 SZÓ-TÉR - Civilek a szociális hálóban 20.20
Miénk a város 21.10 Szerszámosláda 21.30 Szegedi kultúra 22.05
A Városi Tv Szeged műsora

VÁROSI TELEVÍZIÓ
SZEGED

7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Fogadóóra 18.55 Szegedi hírek
19.10 Mese 19.15 Szemközt
19.30 Képmutatók 22.00 Szegedi
hírek (ism.)

pisa

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: kinyilatkoztatás 6.30 Érzékszerveink: a hallás 7.00 a keddi
adás ismétlése 8.00 Híradó 8.15
A pápai Református Gyűjtemény

A nap filmic
RTL KLUB
20.10 Szupermozi:
Nostradamus
Amerikai

akciófilm

Mithael Nostrand nyomozó egy különleges gyilkosságsorozat ügyében nyomoz, melyben az áldozatok titokzatos módon
megégtek. Sem az FBI,
sem pedig Nostrand nem
talál összefüggést az esetek között, és az indíték is
ismeretlen. Lucy, az FBI
médiuma megdöbbentő elmélettel áll elő. Egy ősi
szekta, az antikrisztost
szolgáló Hatodik Rend az
időben utazva elő akarja
idézni az Arniageddont,
ami akkor veszi kezdetét,
amikor megölik a listájukon szereplő utolsó embert is.

»
14

•

Nyáron
sem pihen
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Szinte végleges a Pick Szeged játékoskerete

Visszafogottabb költségvetés
KÉZILABDA

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi VSE cselgáncsszakosztálya - és ez nem túlzás - szinte
kifogyhatatlan az ígéretes sportolókból. A klub reménysége, Botló Ádám ezúttal egy nemzetközi
versenyen bizonyította tehetségét. A serdülő korcsoportú dzsúdós a miskolci városi sportcsarnokban
rendezett
Európai
Unió-kupán indult. A nyolc ország - többek között Csehország,
Szlovákia, Románia, Ukrajna,
Lengyelország - közel háromszáz
fiatalját felvonultató eseményen
a 48 kg-ban próbált szerencsét a
Tisza-parti város sportolója. A
szegedi Béke Utcai Általános Iskola diákja öt riválist legyőzve
nyert a súlycsoportjában. A Lengyel ellenfelét ipponnal, az ukránt, majd egy újabb lengyelt yukóval, az elődöntőben egy szlovákot ipponnal, végül a fináléban
újpesti vetélytársát waza-arival
verte meg.
- A romániai Kézdivásárhelyen
már voltam egy nemzetközi viadal győztese, tehát ez már a második sikerem ebben a kategóriában. Bízom abban, hogy nem 'esz
az utolsó - nyilatkozta a ren> lkívül szerény fiatalember. Azt is
megtudtuk
tőle,
hogy
az
SZVSE-ben heti öt alkalommal
tréningezik Körmöczi Lajos, Szabó Csaba, Petrovics Milán és Krajkó Gyula vezetésével, de emellett
otthon is erősít, fut, kötelezik.
Hiába a nyári szünet, Bodó
Ádám továbbra is edzésben maradt, hiszen felkészülési tábor
vár rá a serdülőválogatottal,
majd szeptemberben - ehhez kell
a jó országos bajnoki szereplés is
- a törökországi Világkupán szeretne indulni.

Hacsak nem talál újabb támogatót a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, akkor véglegesnek tekinthető a játékoskerete.
A távozott oldalon Buday, Kotormán, Doros és Nagy neve
szerepel, míg az érkezetten csupán Józsáé és Oláhé. Ennek ellenére Kővári Árpád klubelnök
biztos abban, hogy a dobogón
végez a csapat.
Korábban a mostaninál sokkal
csendesebben és gyorsabban alakult ki a Pick Szeged játékoskerete. Ennek pedig a klubnál jelentkező financiális gond az oka.
- Mivel nem sikerült elhódítani a Fotextől az aranyérmet,
ezért a remélt bevételeink is elmaradtak - kezdte a helyzet
elemzését Kővári Árpád, majd
így folytatta: - Pedig mi úgy éreztük, s az utolsó fordulóig így is
volt, hogy sikerült egy bajnokcsapatot összehozni. Pechünkre a
záró összecsapáson csúszott ki a
kezünkből az aranyérem. Ez pedig azt jelentette, hogy összébb
kell húzni a nadrágszíjat.
- Ha 1996-hoz hasonlóan a
Pick végez az élen, esetleg bővül
a támogatói köri
- Egészen biztosan. Egyébként
egy ilyen értékű csapat együtt tartásához 2-3 éves anyagi biztonság szükséges. Nekünk pedig a
főszponzorunkkal kötött szerződésünk 2004-ben lejár. Egyébként a Pick Rt.-nek csak köszönettel tartozunk, hiszen az éppen
tíz esztendővel ezelőtt megkötött
támogatói szerződésben foglaltaktól soha nem tért el, s együtt
sok szép eredményt értünk el, hiszen egy bajnoki cím mellett sze-

Kővári Árpád (balról) a csapat fiatalítása miatt vált meg Djukics edzőtől.
reztünk két második helyet és
hétszer végeztünk a dobogó harmadik fokán. A nemzetközi kupában való helytállásaink alatt
pedig megfelelő reklámot nyújtottunk a cégnek Európában.
- Kotormán és Doros távozása, valamint Matics, Perger, Habuezki
csökkentett
összegű
szerződése és Bajusz szerződésmódosítása is a takarékosság jegyében született meg?
- Pontosan! Mi arra számítottunk, mint ahogyan az utolsó
pillanatig is úgy tudtuk, hogy Buday Dániel külföldre távozik.
Millióktól estünk el azzal, hogy a
Fotexet választotta. Nem kaptuk
meg a MEHL-pénzt, s a tévéközvetítésért járó összeget sem.
Kénytelenek voltunk a költsége-

inket csökkenteni. S ha ez a folyamat nem áll meg, akkor az is
elképzelhető, hogy bajnokság
közben kényszerülünk újabb
megszorításokra. Ezért kellett
egy sokkal kevesebbe kerülő játékost szerződtetnünk Buday helyére is. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy Józsa Máté idővel nem
ütheti meg Buday szintjét. Vagy a
szintén fiatal Oláh mellett is az
előbbiek miatt döntöttünk. Mellé még három fiatal tehetségünket, Balázs Gábort, Sutka Norbertet és Halász Mátét is a felnőtt kerethez hozzuk.
- Sokan meglepődtek
azon,
hogy Dragon Djukics edzővel
nem kötöttek újabb szerződést.
Miért döntöttek a váltás mellett ?
Éppen az előbbiek miatt. Ko-

Fotó: Gyenes Kálmán

vács Péter a magyar utánpótlás-válogatottakkal már nagyon
jó eredményeket ért el. Ez pedig
azt jelenti, hogy ért a fiatalok
nyelvén. Nekünk pedig most
olyan szakemberre van szükségünk, aki a tehetségeinket be
tudja építeni a rutinosok közé, s
magyar nyelven magyarázza el a
technikai és taktikai feladatokat.
Azért ne feledjük: a meghatározó
játékosaink zöme itt maradt.
- A pesszimisták azt hangoztatják, hogy még a dobogóra kerülésért is nagy harcot kell folytatni. Osztja ezt a véleményt?
- A Fotex kiemelkedik a mezőnyből. Azonban ez nem azt jelenti, hogy mi előre feladjuk a
bajnoki cím megszerzését. A realitás azonban az, hogy a Duna-

ferrel és a Tatabányával kell versenyeznünk a második helyért.
- A bajnokság és a BL-szereplés mellett tovább folytatódik a
közép-európai ligaküzdelem is ?
- A bajnokságban 32 mérkőzés
vár a csapatra. Ezenkívül a Bajnokok Ligájában, egyelőre úgy
néz ki, hogy nem kell selejtezőt
játszani, négyes csoportba sorolnak bennünket, tehát hat mérkőzést biztosan játszunk. Szó
van arról, hogy a MEHL helyébe
a dél-európai liga lép, szinte változatlan résztvevőkkel. Állítólag
a szponzor már adott, s a szervezők az Európai Kézilabda-szövetség bevonásával most dolgozzák
ki a menetrendet, amely jobban
igazodik a hazai bajnokságokhoz
és a kupaprogramokhoz.
- A klub
utánpótláscsapatait
biztosító Tisza Volán mindig az
élvonalban végzett. Továbbra is
támogatják a nevelési bázisukat ?
- Gera Norbert, az utánpótláscsapatok vezetőedzője a Békéscsaba női csapatának lett a szakmai irányítója. Helyét volt játékosunk, Avar György foglalja el,
aki már eddig is ezen a téren dolgozott, hiszen az ő feladata volt a
szervezés. A serdülők tréningjeit
Bella Árpád irányítja. Ezen túl
nagyon remélem, hogy ősztől sikerül két általános iskolát bevonni az utánpótlás-nevelésünkbe mondta az elnök.
A legújabb információ szerint
az Orosháza mellett a Cegléd
sem adta le jelentkezését az NB
l-es bajnokságra. így a feljutott
Nyíregyháza (ide igazolt Nagy
Levente) és a Szigetvár mellett a
jobbik kieső, Békés és a másodosztályú Csömör (KEK-induló)
került az NB I-be. A másik kieső,
a Komló ugyanis nem élt a bentmaradás jogával.
SÜLI JÓZSEF

Vivendi Telecom Hungary
Öaszsköt minket

Nálunk egy hétvégi telefonbeszélgetés

bruttó

időkorlát

Bármilyen hosszú is legyen,

ugyanannyiba kerül!

A V-fon nyári akciója keretében szombaton és vasárnap helyi és körzeten belüli telefonbeszélgetésekért csak bruttó 45 Ft-ot fizet,
függetlenül a beszélgetés hosszától. így bármilyen hosszú is legyen a beszélgetése, ugyanannyiba kerül - csak 45 Ft!
Kérjük, az akció részleteiről tájékozódjon az éjjel-nappal ingyenesen hívható 1747-es számon!
A fenti ajánlat 2003. július 19-től augusztus 31-ig minden szombaton és vasárnap, helyi és körzeten belüli telefonbeszélgetésre érvényes,
nem vehető igénybe kék szám, emelt díjas szolgáltatások hívásánál, nyilvános telefonokról kezdeményezett hívásokra, illetve az internet használatakor.

Info-vonal: 1747
w w w . v f o n . h u

fon
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Tot Sándor
a poolvb-n
BILIÁRD
Folytatódik a szegedi biliárdos,
Tot Sándor karrierje? Minden
esély megvan rá, hogy a kérdésre
igennel válaszoljunk, hiszen a
Vegas BC kitűnősége részt vesz
a július 12. és 20. között Cardiffban rendezendő poolvilágbajnokságon, melyet 9-es játékban bonyolítanak le Wales fővárosában.
Tot Sándor évekkel ezelőtt települt át a Vajdaságból, s eleinte a
szegedi klubot segítette csapatbajnoki címekhez, valamint zsinórban nyerte a Mesterek Tornája és az országos bajnokság egyéni küzdelmeit 8-as, 9-es és
14/l-es játékban. A Vegas BC 31
éves kiválósága mostanában inkább szóló karrierjét építgeti, ennek kiemelkedő állomásaként
tavaly a finnországi Európa-bajnokságon 8-as játékban aranyérmet szerzett. Már szerepelt két
9-es poolvilágbajnokságon - szolid sikerrel - , most következik a
harmadik, melynek a hagyományoknak megfelelően a walesi főváros, Cardiff ad otthont. Vajon
milyen előjelek mellett készül?
- N e m panaszkodom - kezdte
Tot Sándor a beszámolóját - , legutóbb Horvátországban, Splitben
rendeztek rangos 9-es viadalt,
melyen nyolcvankét biliárdos
vett részt. Sikerült megnyernem,
s ezzel zsebre rakni a 600 ezer forintnak megfelelő fődíjat. A világbajnokság azonban más, min-
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Válogatott kajakosok, evezősök készültek a Maty-éri vízicentrumban

REFLEKTOR

Versenyek előtti csend

denki ott lesz, aki számít, rendkívül sűrű mezőny várható.
A „sűrűséget" leginkább a másik
magyar, i f j . Földes Vilmos érzékeli
majd; őt ugyanis az első nyolcas
csoportba (tizenhat ilyen található, vagyis százhuszonnyolcan kezdik meg július 12-én a küzdelmeket) osztották be a szervezők, s ebben van a vb-címvédő amerikai
Earl Strickland, valamint a snooker világelső walesi Mark Williams
is. Tot Sándornak könnyebb a
helyzete, rajta kívül a 6. csoportban a tajvani Ching-Shun Yang
(vb-bronzérmes), a japán Akikumo Toshikava, az indiai Mukesh
Rehani, az ausztrál Dávid Reljics, a
holland Anand Manurat, az amerikai Teddy Garrahan, s a helyi selejtezőből magát kvalifikáló poolos
található. Mindenki játszik mindenkivel (öt nyert partiig) és az első
négy jut tovább, ahol a 64-es táblán már kieséses rendszerben folytatódik tovább a világbajnokság.
- A csoportból mindenképpen
szeretnék továbbjutni, de az álmaim, a vágyaim között a negyeddöntő, vagyis a legjobb nyolc
közé kerülés szerepel. Jó formában vagyok, s bizonyítani szeretném, hogy nemcsak a 8-as játékban tartozom a legjobbak közé.
Ez természetesen nagyon nehéz
lesz, de mindent megteszek a sikerért.
A sportág kedvelői a Sport 1
csatornán is figyelemmel kísérhetik Tot Sándor (ma indult útnak a vb-re) szereplését, a tervek
szerint három csoportmeccsét is
élőben közvetítik.
IMRE PÉTER

SZENIORÉRMEK
A Megalódusz SE szervezésében
került megrendezésre a Tatai tó
körüli futófesztivál. A 30 km-es
versenyen a Szegedi VSE veteránjai a következő eredményeket
érték el, F60-as kategória: 3.
Molnár Mihály, F70-es kategória: 1. Csamangó Ferenc.

Sári Nándor edző válogatottjai, a szegedi Molnár Péterrel együtt, a Maty-éren készülnek az első
szolnoki válogatóra.

KAJAK-KENU
M i n t h a egy forgalmas úton közlekednénk. Itt azonban nem az
autók, hanem a hajók jönnek-mennek. A Maty-ér hétköznap délutáni képe igencsak sok
színes információt tartogatott.
És mégis: nyugalom, csend, béke honol. Igen, a mai rohanó, sikerorientált világban ilyen kondíciókat nyújt ez a létesítmény.
Gondolhatjuk: irigylésre méltó
helyzetben vannak azok, akik
rendszeres látogatói ennek a területnek.
Mégsem
ajánlott
olyan nagyon irigykednünk rájuk. Mert amilyen m u n k á t itt
elvégeznek, az cseppet sem a
könnyen felülmúlható kategóriába tartozik.
A szegedi klub versenyzői mellett Sári Nándor és a kajakos csapata hetek óta a Maty-éri vízicentrumban készül az első komoly hazai feladatra, a szolnoki
válogatóra. Almos szemek, hatalmas ásítások várták délután
fél négykor a szakembert. Az
ebéd utáni pihenő - ilyet sem lehet sűrűn hallani: a világ-, olimpiai és Európa-bajnok sportolók
maximálisan elégedettek az ellátással, így az étkezéssel is a
Maty-éren - megszakadásának
jelei ezek, egyben a napi második
edzés kezdésének pillanatai. Sor-

Fotó: Karnok Csaba

ra tűntek elő a hajótároló bejáratában a válogatott kajakosok. Vereckei Ákos, Horváth Gábor a
szponzori napszemüveg mögé
rejtette szemeit, a fiatal Bozsik
Gábort a délelőtti terheléses
vizsgálatáról faggatták - emiatt
könnyített mozgást is végezhetett a kajakos
a többiek pedig
Sári Nándor új hajóját csodálják.
- Régi álmom teljesült a Plastex
cég révén, mivel eddig n e m volt
saját csónakom - mondta a tréner. Nagy sikert aratott ugyancsak ezen gyártó túrakajakja,
amely az Apache II nevet viselte,
a parton hevert, és a terepszínével kiválóan beleolvadt volna egy
erdei környezetbe. A funkcióját
az idő közben érkező szegedi tréner, Váradi Márton és Sári meg is
találta: esti horgászásra invitálták egymást.
Közel tíz percig tartott a teljes
felébredés, majd Sári Nándor
megtartotta szokásos eligazítását. - Három hármas, valamint
egy kettes csoportra rendeződünk. A feladat a következő: két
percig evez majdnem maximumon egyikőtök, a két társ az oldalvizén követi. Százhúsz másodperc után csere! - hallhattuk
az edzőtől. A szavakat tettek követték, az egyes hajók gyorsan a
vízre kerültek, majd ebndult a
Bajai út felé a bemelegítő lapátolás.
A kajakos válogatottak lassan
eltűntek a szem elől. A parton

Melis Zoltán evezős szövetségi
kapitány, a tavon pedig a négypár
szépen csendben, együtt lapátolva érkezett a céltorony elé. Ok a
luzerni Világkupára készülnek,
és éppen végeztek a délutáni
penzummal. Nehogy azt higygyük, hogy ez pillanatnyi nyugalmat jelentett a vízen. Kása Ferenc, a Démász-Szegedi VE kenus mesteredzője és tanítványai
ekkor kezdték el a tréningjüket.
Eligazítás, hajócipelés, betérdelés, majd irány a pálya másik vége. Szinte szokásos program.
Fürdők Gábor, az Európa-bajnok
szegedi kenus az egyik stéghez
kihúzva a lapátjával bíbelődött.
Smirglivel az eszköz élét dörzsölte akkurátusan. - Már a hangja is
jobb, nemhogy a húzása - jegyezte meg elégedetten a lapátról a
munka, majd a vízbe merítés
után.
Az először útra kelő stáb lassan
visszaérkezett a célhoz. - Hóóó!
- jelezte Sári Nándor az etap végét. A két leggyorsabb, Kökény
Roland és Vereckei együtt kajakozott, a hármasok pedig így álltak össze: Beé István, Jármy
Márton, Horváth; aztán Molnár
Péter, Siebel Lajos, Kadler Viktor-,
végül Kammerer Zoltán, Veréb
Krisztián és Babella Balázs. Apró
kiengedés, fordulás, majd Sári
startfüttyjele. Még egy oda-viszsza táv várt rájuk. Hatezer méter.
Vajon ezt irigyli tőlük valaki?
MÁDI JÓZSEF

Tizenkétmillió a Szegednek

A szegedi Tbt Sándor a legjobb nyolc közé szeretne jutni a világbajnokságon.

Fotó: Karnok Csaba

Bali négyet vágott
munkatársunktól

Lejátszotta második edzőmérkőzését az FC Szeged labdarúgócsapata. Szalai István tanítványai
tegnap az SZVSE otthonában
léptek pályára. Ismerős arcot is
felfedezhettek a kék-fekete mezben feszítő FC játékosai között:
Tarján György is a kezdő tizenegyben kapott helyet. A Tisza-parti nevelés sorsa még nem
dőlt el, hiszen jelenleg a Debrecen játékosa. A magasabb osztályban - még nem tudni, hogy
NB I/B, vagy NB II - szereplő

Szeged végig fölényben játszott,
csak Köröm kapus bravúrjai
mentették meg az SZVSE-t a nagyobb vereségtől. Különösen a
csereként pályára lépő Bali Péter
remekelt: négy gólt vágott.
SZVSE-FC SZEGED 0 - 1 1 ( 0 - 5 )
Vasutas-stadion, 5 0 néző.
FC Szeged: Dobó - Szamosszegi, Turján,
Czifrák - Rácz, Babos, Csúri, Ferenczi,
Fábián - Bány, Szabó Zs. Csereként pályára lépett: Halász, Baranya, Kurucsai,
Krausz, Bali. Edző: Szalai István.
Gólszerzők: Bali 4, Babos és Bány 2 - 2 ,
Rácz, Szamosszegi, Kurucsai.

Amennyiben az FC Szeged labdarúgócsapata az NB I/B-ben
indul, az önkormányzat 12 millió forinttal támogatja a klubot.
A nevezésekről július 15-én
dönt a ligatanács.
Az FC Szeged története tegnap
mosolygósabb fejezetéhez érkezett, Tóth József, a sportbizottság
elnöke pozitív fejleményekről
számolhatott be: - Előre bocsátanom, hogy nagyon szeretem a focit, hiszen magam is labdarúgó
voltam. Az adófizetők pénzét
azonban megfelelően kell elosztani, elkölteni. Ezt a szempontot
is figyelembe véve azt a javaslatot terjesztem a sportbizottság
elé - Botka László polgármester
támogatásával - , hogy az FC Szegedet, amennyiben az NB
I/B-ben indul a 2003/04-es bajnokságban, a sportalapból 12
millió forinttal segítse az önkormányzat. A fenti összeget havi
bontásban kapja meg az egyesület. Az ezzel kapcsolatos döntés a
szabadságolások miatt a hónap

végére várható - de szinte biztos,
legalábbis megjósolható, hogy a
bizottsági tagok igennel voksolnak majd.
Tóth József elmondta, hogy az
ingyenes stadionhasználat is támogatásként értékelhető, valamint az is, hogy az együttes
utánpótlását biztosító Tisza Volán Focisuli félévente 2 millió forint városi pénzből gazdálkodhat. Ezenkívül Szeged az utánpótlás-nevelésre még hat egyesületnek 3 millió 200 ezer forintot
folyósít, illetve az öt megyei első
osztályban szereplő klubra (Ferrocolor-Tápé, Kiskundorozsma,
Szőreg, Szegedi VSE, Gyálarét) is
„koponyánként" 1,5, összesen
7,5 milliót költ. Ez közel kétezer
utánpótláskorú labdarúgót érint.
De térjünk vissza az FC Szeged
ügyéhez!
- Az viszont elgondolkoztató vélekedett Tóth József
hogy a
profi labdarúgásból fokozatosan
ki akar vonulni az állam, valamint az EU-ban sem támogatják
közpénzekből a privát egyesületeket. Még egyszer hangsúlyozom: a 12 millió csak abban az
esetben jár, ha az NB I/B-ben indul az FC Szeged; az NB Il-es

KEZD A TÁPÉ
A Ferrocolor-Tápé megyei I. osztályú labdarúgócsapata július
10-én (csütörtök) kezdi el a felkészülést a 2003/04-es bajnokságra. Az egyesület vezetői a tápéi
pályára várják a felnőtt és az az
ifjúsági együttes tagjait.
TERMÉSZETJÁRÓ TÁBOROK
A közelmúltban két egyhetes természetjáró tábort is rendezett
Szegeden - 1991 után másodszor
adhatott otthont a város ilyen
eseménynek - a Radnóti Miklós
Gimnázium a Csongrád Megyei
Természetbarát-szövetséggel
karöltve. Először az általános iskolásokra (mintegy 300 gyerek)
vártak a feladatok, amelyek a következők voltak: éjszakai tájékozódási futóverseny, városismere-

fövő héten kedden dönt a nevezésekről a ligatanács

LABDARÚGÁS

LADÓCZKI-EMLÉKVERSENY
I m m á r ötödik alkalommal rendezték meg Szabadkán a szenior úszók Ladóczki János-emlékversenyét. A hazai sportolókon kívül egyre nagyobb számban vesznek részt a viadalon a
magyarországi klubok képviselői. A Szentesi Delfin ESC
úszói az alábbi eredményeket
érték el: Berezvainé Virágos Éva
és Pólyáné Téli Éva öt-öt, Kovács Attila és Debreczeni Beáta
négy-négy, Kádár Róbert és Kovács Imréné
három-három,
Melkuhn Dezső két, Cseuz
László, Fekete Renáta, Tar János, dr. Bakacsi Gyula, Bocskay
Zsófia, Becsák fánosné, Ferke
Gáborné és Szabó Imre egy-egy
aranyérmet szerzett. Az elsőségeken kívül Kovács Attila és
Debreczeni Beáta egy-egy ezüstöt és bronzot, M e l k u h n Dezső
egy ezüstöt és két bronzot, Cseuz László három ezüstöt és egy
bronzot, Fekete Renáta három
ezüstöt, Tar János egy ezüstöt,
dr. Bakacsi Gyula egy ezüstöt
és két bronzot, Bocskay Zsófia
egy ezüstöt és egy bronzot, Becsák Jánosné egy ezüstöt, Horváth László h á r o m ezüstöt,
Bodnár Istvánná két ezüstöt,
Bernátsky T ü n d e egy ezüstöt és
egy bronzot, dr. Kanyó Ádám és
Petz János pedig egy-egy bronzot szerzett. A váltókban a
szentesiek két első, h á r o m második és egy h a r m a d i k helyezést értek el.

részvétel új szituációt teremtene,
abban esetben újra át kellene
gondolni mindent.
Ferencz Gábor klubelnök megkeresésünkre elmondta: aznapi
információja szerint az FC Szeged az NB I/B 16-os és 18-as verziójában is szerepel, mert a gazdasági bizottság pozitívan értékelte a klub nevezését. A támogatással kapcsolatban megjegyezte: - Hivatalos értesítést
még nem kaptam erről - öntől
hallom először - , de nagyon örülök, hogy a város nem engedte el
a csapat kezét. Bízom benne,
hogy jó bajnoki szerepléssel egy
esetleges
további
rendkívüli
szponzorációt is kiharcolhat magának a Szalai-gárda.
Klement Tibor, a Magyar Labdarúgó Liga szakmai igazgatóhelyettese pozitívan, de mértéktartón nyilatkozott a lehetőségekről: - A döntés előtt mindössze
annyit mondhatok, hogy az FC
Szeged nevezése minden szempontból teljesen korrektnek tekinthető, s a klub meghívást kapott az NB I/B-s szereplésre. A
végső szót azonban a ligatanács
jövő hét keddi ülése mondja ki.
i.p.

ti, majd elméleti vetélkedő, az
ópusztaszeri emlékparkban tájékozódási futás jellegű viadal, s
nappali akadályverseny és végül
teljesítménytúra. Később ugyanez a program várt a középiskolásokra, akik százan vettek részt a
szegedi eseményen.
Összetett végeredmény, általános iskolások: 1. Agárd, 2. Kaposvár, 3. Petőfi, Szeged; középiskolások: 1. Vasvári, Székesfehérvár, 2. Dugonics, Szeged, 3 . '
Radnóti, Szeged.
VÍZIMANÓTÁBOR
A Démász-Szegedi VE létesítményébenismét elindul a 8 - 1 5 éves
fiúk és lányok részére a vízimanótábor. A foglalkozásokon 7-től
16 óráig felügyelet mellett ismerkedhetnek meg a gyerekek a kajakozás és a kenuzás alapjaival,
valamint a vízi közlekedés szabályaival. A heti váltású turnusok
augusztus közepéig tartanak, jelentkezni Kerek Csabánál a
06-70/248-43-95-ös,
vagy
a
62/425-122-es számon lehet.
FOCITORNA DOMASZÉKEN
Július 26-27-én kispályás focitornát rendeznek Domaszéken
Sörfesztivál-kupa néven. Az eseményen 32 csapat vehet részt, a
fővédnök a helyi önkormányzat.
Jelentkezni július 24-éig a 06-309123-200-as, vagy a 06-62/271966-os telefonszámon lehet.

•

m

o

z

A gyík után szabadon
P O D M A N 1 C Z K Y SZILÁRD

Követtem a gyíkot az erdőben. Ott álltam egy erdei keresztútnál, amit a térkép nem jelölt. Egyik
út sem folytatta azt, amin jöttem, Y-ban mentek
széjjel, és egyik sem volt szélesebb, vagy tisztább,
pontosan egyformák voltak, azzal a kivétellel,
hogy megpillantottam egy gyíkot, amelyik fölszaladt az Yszárán, majd a jobb oldalt vezető utat választotta.
Igen fürge gyík volt, a szokásosnál valamivel nagyobb, hol elvesztettem szem elöl, hol előbukkant az avart zörgetve.
Mert nagy volt a csend, a madarak is hallgattak,
akkora csend volt, hogy zajt kellett csapnom,
hogy megbizonyosodjak a működő hallásom felől.
A gyík meg csak ment és ment, nem akart megállni, s megmondom őszintén, egyes pillanatokban úgy éreztem magam, mint az a kereskedő,
aki előtt pénztárcát húzgálnak a ravasz gyerekek.
De ugyan már! Ki húzgálna itt előttem egy gyíkot? És ráadásul ilyen élethűen.
Mentem a gyík után, ami pem jelentett se bátorságot. meg egyáltalán semmit. Gyik után menni, ez még az álmoskönyvekben sem szerepel.
Talán éppen ezért gondolkoztam egyre mohóbban arról, mit jelent gyík után menni.
Gyik után menni: jó jel, termékenységet, barátságot és szerelmet jelöl.
Gyík után menni barna, folyton kiódzódó bakancsban: könnyű kis betegséget, hazugságot, álnokságot, barátaid be fognak csapni, pénzed javát

egy előre ki nem számítható ügylet mérték nélkül
fölnyeli.
Gyík után menni bátortalanul: jelöl végtelen
nyugalmat, amit az égzengés se tör meg, jelöl
nagy-nagy változás közeledtét, amely eddigi éltedből kiszámíthatatlanul következik, s fenekestül forgat föl mindent.
Gyík után menni tiszta, felhőtlen, napos időben: jelöl óriási étvágyat az élet minden területén, úgy szexuális étvágyat, mint gasztronómiai
túlhevítettséget.
így ballagtam hát a gyík után, amely szakaszos
nekilódulással és szakaszos megtorpanással vezetett egy ismeretlen ösvényen. De csak eddig, és itt
eltűnt, mint egy kialudt szentjánosbogár. Hirtelen tanácstalannak éreztem magam, hogy akkor
most hogyan tovább, de mert nem álltam keresztútnál, bizonytalanságom nem nyert túl sok értelmet.
Mentem tovább, a saját fejem után. És hát lássunk csodát, a hegy tetején, hogyan, vagy hogyan
nem, egy hatalmas tóhoz érkeztem, és ez a tó úgy
csillámlott, hogy a szemem elé kaptam a hátizsákomat. És akkor megint megjelent a gyik, egy kisebb társát tartotta a szájában. Rám nézett, odaballagott a vízhez, majd szikrázó fényárban a tóba dobta a vélhetően élettelen testet. Elmerült. A
gyík ismét rám nézett, bólintott, majd eltűnt
örökre. Kicsit bántott a dolog, hogy csak ilyen
bambán nézem a rituálét, mert ha tudom előre,
biztosan hozok magammal koszorút
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Csütörtök

Napos, meleg idő
Készítette

PÁRIZS (MTI)

Játékpisztollyal próbált kirabolni
egy fegyverboltot egy mauritániai férfi Párizsban. Játékpisztolya
„csütörtököt mondott": a szakértő szemű boltosok azonnal felismerték, hogy nem igazi a fegyver.
Nekik viszont bőven akadt valódi, így aztán nem volt nehéz dolguk sakkban tartani a 28 éves
rablót, míg a rendőrség meg nem
érkezett és le nem tartóztatta jelentette a Reuter.

Sok napsütés várható, csak délután kezd növekedni a felhőzet, de eshg még nem
lesz esd. Délutánra 27,28 fokig emelkedik a hőmérséklet.

ISTEN ELTESSE!
LUKRÉCIA
Lukrécia a Lucretius római nemzetségnév női párja, jelentése:
megnyerő, vonzó. A név ismert
viselője a szépséges Lucretia Borgia, aki a hagyomány szerint erkölcsi szörnyeteg volt. Apjának,
VI. Sándor pápának, mielőtt papi
pályára lépett, öt gyermeke született. A hölgyről feljegyezték,
hogy 13 évesen két jegyese is
volt, 17 évesen már elvált, hogy
újból férjhez menjen, majd bátyja aktív „segítségével" megözvegyült, és ismét házasságra lépett.
A lexikonok szerint kora „természetellenesség" vádjával illette.
Egyéb névnap: Detre, Előd, Félix,
Margit, Vera, Veron, Veronika.

Szeged

C i

Hódmezővásárhely

BERLIN (MTI)

A férj eredetileg nő volt, a feleség
pedig férfi, mégis tíz hónapja élnek boldog házasságban. A kétszeresen transzszexuális házaspár most gyermek örökbe fogadására készül. A Bild c. lap kétoldalas riportot szentelt Frederic-Sven és Yvette idilljének. A
boldog párban az exnő férj 50, az

exférfi feleség 37 éves. 1997-ben
Bálint-napon találkoztak, amikor már mindketten nemet változtattak. Mint Frederic-Sven elmondta, „első látásra" egymásba
szerettek. „Nagyon kíváncsiak
voltunk az első szerelmi aktusra,
elvégre mindketten a másik oldalon kezdtük, de minden nagyon jól ment és jól megy azóta
is"-mondta a férj.

A mandarin előnyei
LONDON (MTI)

A mi matricánk.

Németh György karikatúrája

Gazdamentő labrador
RENNES (MTI)

A vízbe fulladástól mentette meg
gazdáját egy labrador a tenger• parton. Amikor a 83 éves férfi
fürdőzés közben szívinfarktust

kapott, kutyája azonnal a vízbe
ugrott - közölte a francia tűzoltóság. A négyéves, Gaspard névre hallgató labrador az eszméletlen férfit vállánál fogva megragadta és kivonszolta a partra.

Az észak-kínai mandarin nyelvjárásban beszélő emberek agyuknak nagyobb területét használják, mint az angol nyelvűek - állítja egy tudóscsoport. Angol tudósok felfedezték, hogy azok: a
kínaiak, akik ezt a rendkívül elterjedt, országukban többségi
nyelvjárást beszélik, az angolszászoktól eltérően - akik csupán az egyik agyféltekét aktiválják - a hangok variációinak értelmezéséhez mindkét féltekéjüket
használják. „Nagyon meg voltunk lepődve, amikor rájöttünk,
hogy a különböző nyelveken beszélő emberek különbözőképpen
használják agyukat a beszéd de-

kódolásakor, ez több eddig elfogadott elméletet dönt meg" mondta dr. Sophie Scott. A vizsgálatok bebizonyították, hogy
különböző agyterületek felelősek
a szavak értelmezéséért és intonációjáért. Az angol beszéd értésekor a bal halántéklebeny aktív,
míg a mandarin esetében a jobb
és bal halántéklebeny egyaránt
részt vesz a beszédértésben. Ez a
két terület rendszerint az ének
feldolgozásáért, beszéddé és zenévé alakításáért felelős. Az intonáció a mandarinban fontos,
mert egy szónak több eltérő jelentést tud adni. A „ma" szó jelentése a hangsúlytól függően lehet „anya", „veszekedés", „ló"
vagy akár „kender" is.
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További kilátások
Lassan melegszik az idő. Csütörtökön néhol előfordulhat zivatar, maid átmenetileg
csökken a csapadék valószínűsége. Legközelebb vasárnap lehet szórványosan
zivatarra számítani.
Csütörtök

Szombat

Péntek

c

j l l o

Jól megy az aktus

27°

Max:25°
Min: 18
Zápor

c

Max:28°
Mln:15
Változó

Max:2T
Mbi:17°
Változó

Max:29°
Mln:17°

Zivatar

Vízállás:
A Tisza Szegednél 104 cm (hőfoka 23.9 C°), Csongrádnál-142 cm,
Mindszentnél - 1 1 cm. A Maros Makónál -87 cm.
A Nap kel: 4.55, nyugszik: 20.42, Hold kel: 15.03, nyugszik: 2.35

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz
már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum
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Háromezer darab epekő
ERFURT (MTI)

Háromezer-egyszáztíz epekővel
Guinness-világrekorder akar lenni egy német asszony. A 67 éves
Ursula Kuschfeldt szeretné, ha
neve bekerülne a Guinness rekordok könyvébe a legtöbb epekőtől megszabadított ember kategóriában. Az asszonyt azután
kezdte foglalkoztatni a világrekorderség, hogy nemrégiben hallott egy román nőről, aki állítólag nyolcszázharmincegy epekővel tartja a világcsúcsot. Kuschfeldt asszonynak még a múlt szá-

zadban, pontosan 1981-ben vették ki a köveit, amelyeket üvegcsőben őriz.
Állítása szerint 3110-nél is
több követ vettek ki belőle, de
néhány a műtőben elgurult. Az
évek folyamán is apadt kicsit a
készlet, a rekordvárományos
elő-elővette az epekőhalmazt,
ezt az egyedi gyűjteményt, hogy
megmutassa arra érdemesnek
tartott barátainak, s a bemutatók
során néhány kövecske a szőnyegre pottyant, elgurult, aztán
már sose került elő - jelentette a
Reuter.

A N A P VICCE
A bugyuta Kiss elégedett vigyorral villamosozik.
- Hát te minek örülsz annyira?
- lép mellé Nagy.
- IQ-teszten voltam.
- N a és?
- Hál' istennek, negatív...

LOPÁSOK
Egy fiatal szegedi fiú figyelmetlenségét használták ki azok a tolvajok, akik lenyúlták a srác
pénztárcáját és iratait. A fiatalember az egyik boltban állt sorba, amikor a hátán lévő táskájá-

Gondolat az őrület határán

ból k i e m e l t é k é r t é k e i t . A z egyik

utas figyelmetlenségét kihasználva a Szegedről Öttömösre tartó buszon ismeretlen tettes ellopta utastársának övtáskáját benne mobiltelefon, készpénz és
iratok voltak. Az anyagi kár jelentős. Szegeden az egyik nyitva
felejtett Róna utca lakásból 230
ezer forintot lopott egy tolvaj.

VÍZSZINTES: 1. Chamfort, francia moralista író ( + 1 7 9 4 ) , gondolatának első része. 11. Sorozat. 12. Színművész (Béla). 13. Utazás, németül. 14. Dél-amerikai
folyam. 16. É. B. K. 17. Náci rohamosztag volt. 19. Orvos receptre gyógyszert
utal. 20. Tova. 22. Rideg, kemény (időjárás). 24. Knock out, röv. 25. Hazafele!
27. Az 1707. évi országgyűlés jelzője. 29. Szeszes ital. 30. Az itt levő. 31. Közelkeleti ország lakosa. 33. A mangán vegyjele. 34. Company, röv. 35. Község
Veszprém megyében. 36. Rényi Tamás filmje. 38. Előkelősködő. 40. Német és
portugál autójelzés. 42. Toldalék. 44. Képtelenség, eszement ötlet. 46. Nemesfém. 48. Ábel testvérgyilkosa. 4 9 . . . . Hill (olasz filmsztár felvett neve). 51. Korjelző rövidítés nevek előtt.
FÜGGŐLEGES: 2. Ruhatartozék. 3. Kedves erdei állat, becézve. 4. Repedés. 5.
Nincs benne semmi. 6. Kínai hosszmérték. 7. Végtelen taps! 8. Álmából eszmél.
9. Eredeti angol gól! 10. Nép jellegzetes vonásainak összessége. 13. A gondolat
másik része. 15. Kárpitosmunkák kitömőanyaga. 18. Németországi szláv népcsoport tagja. 21. Igavonó állat. 23. Átnyújt. 26. Névelős helyváltoztatás. 28.
Görög mitológiai nőalak, a gyermekét elvesztő anya jelképe. 32. Igerag. 35. N ( £
ves svájci meteorológus (Carl, + 1 9 4 2 ) . 37. Algériai kikötőváros. 39. Boltban
eladást megkezd. 41. Brazil szövetségi állam. 43. Női becenév. 45. Akadéi
névbetűi. 47. Költői napszak. 50. Félédes!
A z
/ T X ,
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Ne sajnáld a dögevőktől a csatateret!
á Homaqy,

í^ínekes. Münchenben koncertet tartott Robbie
Öfrtöcti belépővel lepte meg a közönséget a brit popéneMTI Telefotú/AP/Uwe Lein

FÁNAK ÜTKÖZÖTT
Szentes és Szegvár között súlyos
baleset történt. Egy Trabant
Szegvár felé tartott, amikor egy
erősen jobbra ívelő kanyarban,
valószínűleg a sebesség helytelen
megválasztása miatt lesodródott
az útról, majd a bal oldali árokban fának ütközött. A járművet
vezető középkorú nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

