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TÉMÁINKBÓL
AZ EURÓ A LEGKELENDŐBB
VALUTA
Csongrád megyében nincs hiány
euróból és más valutákból sem.
A szakemberek szerint jobban
jár az, aki nem utaztatja
valutáját, hanem külföldön is
használja a bankautomatát.
3. oldal

^

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

A Revanssal kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozata

Fesztiválnyitány a Dóm téren

KEVÉS A MŰKÖDŐ VILLAMOS
Előfordult az elmúlt napokban
Szegeden, hogy a 3-as és 4-es
vonalon huszonöt percenként
követték egymást
a szerelvények. A lassan
negyvenéves járművek nagy
része használhatatlan:
karambolozott vagy elromlott.
5. oldal

MINTA BOLT

MEGNYÍLT!
Szeged Plaza
(a villamosmegállóval szemben)

Tel.: 62-552-330
Nyitva: h.-szo.: 10-20-ig.
vas.: 10—16-ig mmUA
SZEGED SIKERRE VAN
ÍTÉLVE
- Ez a négy év nem rólam, a
harmincéves polgármesterről és
vezetői módszereiről szól. A
kérdés inkább az: ki tudjuk-e
találni Szegedet alig egy évvel az
uniós csatlakozás előtt. Én erre
kaptam felhatalmazást a
szegediektől, és ebben mindenki
munkájára számítok nyilatkozta lapunknak Botka
László polgármester.
6. oldal
MAGATHOT KERGETTÉK
SZABICSÉK
Szabics Imre három hete kezdte
meg az edzéseket a VfB Stuttgart
csapatánál. A 22 éves, Szegedről
elszármazott, válogatott csatár
eddig remekelt új együttesénél:
minden edzőmeccsen rúgott
gólt.
18. oldal

Botka László és Székhelyi József nyitotta meg a fesztivált.
Az ExperiDance Revans című táncshow-jával tegnap
este megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok idei
programsorozata.
A Dóm téri fesztivál kezdetekor minden évben hagyományosan felcsendülő Himnusz hangjai után tegnap este a
színházi szakma nevében Székhelyi József színigazgató
köszöntötte a Szegedi Szabadtéri Játékok idei első előadásának közönségét. A direktor azt kívánta: ezek az esték

Román Sándor tánctársulatának produkciója, a Revans volt a nyitóelőadás.

adjanak erőt és bátorságot, szellemi és esztétikai támaszt
mindennapjainkhoz. Botka László megnyitó beszédében
hangsúlyozta: 1931-ben a Dóm téri ünneppel indult az a
folyamat, amelyből a mai Szeged, a fesztiválváros létrejött. Miként az elmúlt hetvenkét nyáron, most is nemes
kihívás áll a művészek előtt: a közönség meghódítása. A
polgármester szerint jövőre, a város újjászületésének, azaz a nagy árvíz utáni építkezés elkezdésének 125. évfordulóján egy még nagyobb szabású fesztiválon együtt ün-

Bármikor utcára kerülhet egy tíztagú család

Földönfutóvá válhatnak
a szentmihályi Bódisék

Vasárnapi
vásár
Sárkánifhan
július 13-án, 8-12 óráig
ÓRIÁSI ÁRUKÉSZLET
ÓRIÁSI ÁRENGEDMÉNY

www.delmagyar.hu

Bódisék nem tudják, mi lesz velük.
A Szentmihályon élő Bódisék feje fölül a tulajdonos eladta a lakást, így bármikor utcára kerülhetnek. A többgyermekes, hátrányos helyzetű család egyelőre nem tud hová menni.
Fehérre meszelt, tetőtérrel bővített ház húzódik
meg Szentmihályon, a Szérűskerti sor elején. Ebben lakik albérletben Bódis Mátyásné családjával.
- A tulajdonos eladta a lakást a fejünk fölül. Ki
kellene költöznünk, mert addig nem tudják átadni a vevőnek, de nincs hová mennünk -

3 « '
További információért tárcsázza
helyi tarifával hívható vonalunkat
az alábbi telefonszámon, ahol
munkatársaink készséggel állnak
az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

A szabadtéri műsoráról bővebben a Sziesztában

A bíróság elrendelte
Kumbor letartóztatását
Értesüléseink szerint tegnap letartóztatták Kumbor Tibort, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság zsarolási ügybe keveredett
volt főnyomozóját, akit szerdán két társával együtt fogtak el
kommandósok.

Szoros kapcsolatot ápolt a rendőrséggel, azaz információkat
szolgáltatott az az arab férfi, T.
H., akit szerdán egy háromtagú
banda tagjaként Kumbor Tibor
rendőr alezredessel együtt kommandósok fogtak el Szegeden. A
Csongrád Megyei Főügyészség
Ügyészségi Nyomozó Hivatala az
Országos Rendőr-főkapitányság

Tel.: 6 2 / 2 4 2 - 5 7 7 ,

a

nepelhet majd az EU-részeként Szeged egykori segítőinek, Európa nagyvárosainak képviselőivel. Román Sándor táncshow-jával, a Ludas Matyi modernizált változatával kezdődött az idei programsorozat. A produkcióban
az ExperiDance táncosai mellett fellépett Törőcsik Mari,
a nemzet színésze és Kovács Ákos énekes is. A Revans
második előadását ma este tartják.

MUNKATÁRSUNKTÓL

SPORT- ÉS
JÁTÉKBOLT
Hmv.-hely,
Szántó K. J . u. 4. j

Nyitva tartás:

XIII.. Borbély u. 5-7
VII., Rákóczi út 42.
Forráskút u. 27. •
Jókai u. 33.
Dózsa Qy. u. 9.
Király u 42
Baross u. 24
Kálvin tér 7.
Virág Benedek út 4.
Kossuth u. 7.

mondta könnyeivel küszködve Bódis Mátyásné.
Az albérletben összesen tízen laknak. A földszinten Bódisné egyedül neveli négy gyermekét, míg
a padlástérben kialakított egyszoba-konyhás lakórészben a húga neveli férjével együtt három
gyermekét.
- Január óta folyamatosan kerestük, keressük az
önkormányzatot és az IKV-t, hogy segítsenek rajtunk - folytatta Bódisné.
Folytatás a 4. oldalon

Kivételes befektetési lehetőség!
rr r

r i

Ügyfélszolgálati irodáink:
Budapest
Budapest
Györ-Méntöcsanak
Kecskemét
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Veszprém
Zalaegerszeg

Fotó: Miskolczi Róbert

1/239-1057
1/327-4588.327-4589
96/449-339
76/500-034
42/504-654
72/5104)99
99/506-941
06-62/452-733
88/406-957
92/350-917

Ajánlatunk
tagjaink részére:

12

6 hónap
3 hónap

eves
hozam

eves
hozam

Fotók: Karnok Csaba

kommandósai segítségével „kapcsolta le" a triót, amelyet folytatólagosan elkövetett zsarolással
gyanúsítanak. A rajtaütés időpontjában a jelenleg rendelkezési
állományban lévő főnyomozó
társa egy ismeretlen férfitől akart
pénzt átvenni. A rendőrtisztet, és
a banda harmadik tagját néhány
perccel később fogták el.
Folytatás a 3. oldalon

Eszenyi Enikő
Washingtonba megy
Eszenyi Enikő a napokban nagy
sikerrel játszotta kedvesével,
Milán Mikulcsikkal a Somogyi
utcai Mediterrán Teraszon Dodo Gombár Ég és Nő között
című darabját.
A Kossuth-díjas színésznő a következő évadban keveset lesz itthon, mert Prágában, Varsóban és
Washingtonban rendez. Sajnálja,
hogy kevés kortárs darab születik, úgy véli, a régiek szépek
ugyan, de nem fejezik ki azt az
életérzést, ritmust, ami ma jellemző ránk. Régóta szeretett volna már egy ízig-vérig mai darabban szerepelni, ezért örömmel
játssza ezt a produkciót. - Lassan
úgy kell vándorolnunk, mint Déryné Széppataki Róza korában,
hogy láthassanak bennünket az
emberek. Már azon gondolkodom, felveszem Milán nevét és
Mikulcsikné Eszenyi Enikőként

Eszenyi Enikő az Ég és Nő között előadásán.
MTI-fotó
szerepelek majd a színlapokon mondja a színésznő.
Interjúnk a Szieszta mellékletben

fi
Könyvtár

DELMAGYARORSZAG
¿HTmSáböltöröWe

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

SZOMBAT, 2003. JULIUS 12., 93/161.

A Revanssal kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok programsorozata

TÉMÁINKBÓL
AZ EURÓ A LEGKELENDŐBB
VALUTA
Csongrád megyében nincs hiány
euróból és más valutákból sem.
A szakemberek szerint jobban
jár az, aki nem utaztatja
valutáját, hanem külföldön is
használja a bankautomatát.
3. oldal

Fesztiválnyitány a Dóm téren

KEVÉS A MŰKÖDŐ VILLAMOS
Előfordult az elmúlt napokban
Szegeden, hogy a 3-as és 4-es
vonalon huszonöt percenként
követték egymást
a szerelvények. A lassan
negyvenéves járművek nagy
része használhatatlan:
karambolozott vagy elromlott.
5. oldal

MINTABOLT

MEGNYÍLT!
Szeged Plaza
(a villamosmegállóval szemben)

Az ExperiDance Revans című táncshow-jával tegnap
este megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok idei
programsorozata.

Tel.: 62-552-330
Nyitva: h.-szo.: 10—20-ig.
vas.: 10-16-ig aMm<
SZEGED SIKERRE VAN
ÍTÉLVE
- Ez a négy év nem rólam, a
harmincéves polgármesterről és
vezetői módszereiről szól. A
kérdés inkább az: ki tudjuk-e
találni Szegedet alig egy évvel az
uniós csatlakozás előtt. Én erre
kaptam felhatalmazást a
szegediektől, és ebben mindenki
munkájára számítok nyilatkozta lapunknak Botka
László polgármester.
6. oldal
MAGATHOT KERGETTÉK
SZABICSÉK
Szabics Imre három hete kezdte
meg az edzéseket a VfB Stuttgart
csapatánál. A 22 éves, Szegedről
elszármazott, válogatott csatár
eddig remekelt új együttesénél:
minden edzőmeccsen rúgott
gólt.
18. oldal

A Dóm téri fesztivál kezdetekor minden évben hagyományosan felcsendülő Himnusz hangjai után tegnap este a
színházi szakma nevében Székhelyi József színigazgató
köszöntötte a Szegedi Szabadtéri Játékok idei első előadásának közönségét. A direktor azt kívánta: ezek az esték
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Bódisék nem tudják, mi lesz velük.
A Szentmihályon élő Bódisék feje fölül a tulajdonos eladta a lakást, így bármikor utcára kerülhetnek. A többgyermekes, hátrányos helyzetű család egyelőre nem tud hová menni.

ÓRIÁSI ÁRUKÉSZLET
ÓRIÁSI ÁRENGEDMÉNY

www.delmagyar.hu

Fehérre meszelt, tetőtérrel bővített ház húzódik
meg Szentmihályon, a Szérűskerti sor elején. Ebben lakik albérletben Bódis Mátyásné családjával.
- A tulajdonos eladta a lakást a fejünk fölül. Ki
kellene költöznünk, mert addig nem tudják átadni a vevőnek, de nincs hová mennünk -
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További információért tárcsázza
helyi tarifával hívható vonalunkat
az alábbi telefonszámon, ahol
munkatársaink készséggel állnak
az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

A szabadtéri műsoráról bővebben a Sziesztában

A bíróság elrendelte
Kumbor letartóztatását
Értesüléseink szerint tegnap letartóztatták Kumbor Tibort, a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság zsarolási ügybe keveredett
volt főnyomozóját, akit szerdán két társával együtt fogtak el
kommandósok.

Szoros kapcsolatot ápolt a rendőrséggel, azaz információkat
szolgáltatott az az arab férfi, T.
H., akit szerdán egy háromtagú
banda tagjaként Kumbor Tibor
rendőr alezredessel együtt kommandósok fogtak el Szegeden. A
Csongrád Megyei Főügyészség
Ügyészségi Nyomozó Hivatala az
Országos Rendőr-főkapitányság

w

Fotó: Miskolczi Róbert

mondta könnyeivel küszködve Bódis Mátyásné.
Az albérletben összesen tízen laknak. A földszinten Bódisné egyedül neveli négy gyermekét, míg
a padlástérben kialakított egyszoba-konyhás lakórészben a húga neveli férjével együtt három
gyermekét.
- Január óta folyamatosan kerestük, keressük az
önkormányzatot és az IKV-t, hogy segítsenek rajtunk - folytatta Bódisné.
Folytatás a 4. oldalon

Ügyfélszolgálati irodáink:
Budapest
Budapest
GyGr-Méntfcsarak
Kecskemét
Nyíregyháza
Sopron

Zataegerszi

XIII. Borbély u. 5-7.
Vli., Rákóczi út 42.
Forráskút u. 27. •
Jókai u. 33.
Dózsa Gy. u. 9.
Király u. 42.
Baross u. 24.
Kálvin tér 7.
Világ Benedek út 4
Kossuth u. 7.

1/239-1057
1/327-4588.327-4589
96/449-339
76/500-034
42/504-654
72/510-099
99506-941
06-62/452-733
88/406-957
92/350-917

Ajánlatunk
tagjaink részére:
6 hónap

Fotók: Karnok Csaba

nepelhet majd az EU-részeként Szeged egykori segítőinek, Európa nagyvárosainak képviselőivel. Román Sándor táncshow-jával, a Ludas Matyi modernizált változatával kezdődött az idei programsorozat. A produkcióban
az ExperiDance táncosai mellett fellépett Törőcsik Mari,
a nemzet színésze és Kovács Ákos énekes is. A Revans
második előadását ma este tartják.
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adjanak erőt és bátorságot, szellemi és esztétikai támaszt
mindennapjainkhoz. Botka László megnyitó beszédében
hangsúlyozta: 1931-ben a Dóm téri ünneppel indult az a
folyamat, amelyből a mai Szeged, a fesztiválváros létrejött. Miként az elmúlt hetvenkét nyáron, most is nemes
kihívás áll a művészek előtt: a közönség meghódítása. A
polgármester szerint jövőre, a város újjászületésének, azaz a nagy árvíz utáni építkezés elkezdésének 125. évfordulóján egy még nagyobb szabású fesztiválon együtt ün-

Bármikor utcára kerülhet egy tíztagú család

( S Á R K Á N Y SPORT- É S
'
—~ JÁTÉKBOLT
Hmv.-hely.
Szántó K. J . u. 4.
Tel.: 6 2 / 2 4 2 - 5 7 7
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Román Sándor tánctársulatának produkciója, a Revans volt a nyitóelőadás.

Botka László és Székhelyi József nyitotta meg a fesztivált.

kommandósai segítségével „kapcsolta le" a triót, amelyet folytatólagosan elkövetett zsarolással
gyanúsítanak. A rajtaütés időpontjában a jelenleg rendelkezési
állományban lévő főnyomozó
társa egy ismeretlen férfitől akart
pénzt átvenni. A rendőrtisztet, és
a banda harmadik tagját néhány
perccel később fogták el.
Folytatás a 3. oldalon

Eszenyi Enikő
Washingtonba megy
Eszenyi Enikő a napokban nagy
sikerrel játszotta kedvesével,
Milán Mikulcsikkal a Somogyi
utcai Mediterrán Tferaszon Dodo Gombár Ég és Nő között
című darabját.
A Kossuth-díjas színésznő a következő évadban keveset lesz itthon, mert Prágában, Varsóban és
Washingtonban rendez. Sajnálja,
hogy kevés kortárs darab születik, úgy véli, a régiek szépek
ugyan, de nem fejezik ki azt az
életérzést, ritmust, ami ma jellemző ránk. Régóta szeretett volna már egy ízig-vérig mai darabban szerepelni, ezért örömmel
játssza ezt a produkciót. - Lassan
úgy kell vándorolnunk, mint Déryné Széppataki Róza korában,
hogy láthassanak bennünket az
emberek. Már azon gondolkodom, felveszem Milán nevét és
Mikulcsikné Eszenyi Enikőként

Eszenyi Enikő az Ég és Nő között előadásán.
MTl-fotó
szerepelek majd a színlapokon mondja a színésznő.
Interjúnk a Szieszta mellékletben
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A Mol lesz a győztes
ZÁGRÁB (MTI)

A horvát miniszterelnök, egyszersmind az állami privatizációs tanács elnöke, Ivica Racan azt
mondta, hogy a tanács a magyar
Molt fogja javasolni a kormánynak az INA-pályázat győzteséül.
A Mollal röviden tárgyalnak
most, megerősítendő, hogy a
magyar cégnek nincsenek továb-

bi kérdései az INA üzletmenetével kapcsolatban, majd utána „a
tanács javasolni fogja a kormánynak, hogy a Molt válassza
az INA stratégiai partneréül" mondta. Megerősítette, hogy a
kormány döntése jövő csütörtökön várható. Az INA 25 százalékára plusz egy részvényére a Mol
505 millió dollárt, az OMV 420
millió dollárt kínált.

A Fidesz és a Kisgazda Polgári Egyesület között

Szövetségi szerződés

-

Medgyessy a népesedéspolitikáról, a gyermekekről és a tudományról

Pénteki munkanapján a kormányfő a népesedéspolitika kérdéséről fejtette ki véleményét egy kórházlátogatás alkalmával.
Később részt vett a T T T T alakuló ülésén.
BUDAPEST (MTI)

A népességfogyás megállítása nemzeti ügy,
ezért a nemzeti közép kormányának mindent meg kell tennie a folyamat visszaszorítása érdekében - mondta Medgyessy Péter
pénteken Budapesten. „Kész vagyok mindenkivel együttműködni annak érdekében, hogy
ezt a nemzeti ügyet, a magyar népesség fogyásának 'megállítását és a népesség növekedését előmozdítsuk" - hangsúlyozta a miniszterelnök a népesedési világnapon tett látogatásán a XI. kerületi Szent Imre Kórház-

ban. A kormányfő hozzátette: az iskolákkal,
a különböző politikai áramlatokkal és az egyházakkal is együttműködne a kérdés kezelése
érdekében. „A köztársaság alapértéke, hogy a
gyermekeknek lehetőséget adjon arra, hogy
tanulhassanak, normális életet élhessenek,
hogy esélyeket kapjanak az életben" - hangsúlyozta. Kitért arra: Svédországban szigorú
büntetésre ítélik a gyermekbántalmazókat,
amivel a miniszterelnök egyetértett. „Fontosnak tartom, hogy az országban megszűnjön a gyermekéhezés, elképzelhetetlen, hogy
egy európai köztársaságban százezres nagyságrendben legyen éhező gyermek" - mondta
a miniszterelnök.

•
Medgyessy Péter részvételével megtartotta
alakuló ülését a Tudomány- és Technológia-

Ellentámadásba
lendült az MSZP
Az MSZP szerint a Fidesz-vezetőknek „teljes körű beismerő
vallomást" kell tenniük a K and
H Equities-ügyben.
Kerekegyházán a Pongrácmajorban írták alá pénteken a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kisgazda Polgári Egyesület BUDAPEST (MTI)
(KPE) együttműködési megállapodását. A megállapodás célja,
hogy hatékonyan segítse a keresztény, nemzeti, polgári egység A frakcióelnökség nevében Gy.
megvalósítását. Az egyezményt Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Németh Erzsébet pénteken köPolgári Szövetség elnöke és Diri-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári zölte mindezt. „Itt az ideje, hogy
Egyesület elnöke látta el kézjegyével.
MTI Telefotó: Újvári Sándor a Fidesz vezetői hazugságok, félrevezetések és alaptalan vádaskodások után teljes körű beismeTöbb mint ezer embert bocsátanak el
rő vallomást tegyenek a bróker-gate ügyben" - olvasható a
képviselő közleményében. Gy.
Németh Erzsébet hazugsággal
vádolja Rogán Antalt és Tállai
ter, a Vas Megyei Munkaügyi Andrást az elmúlt napokban tett
KÖRMEND, SZOMBATHELY (MTI)
Központ
igazgatóhelyettese. bejelentéseik miatt. Emlékeztet
Több mint ezer ember elbocsátá- Közlése szerint a MSC Hungary arra, hogy Ader János fideszes
sát tervezi szeptember végétől a Kft a leépítésben érintett alkal- frakcióvezető és Rogán Antal is
szombathelyi székhelyű MSC mazottai augusztus végén kap- elismerte, hogy találkozott KulHungary Kft. - tudta meg az ják kézhez felmondásukat amely csár Attilával, a K and H Equities
MTI a megyei munkaügyi köz- után harminc nappal szűnik sikkasztással vádolt volt vezetőponttól. „A cipőipari cég bezárja meg munkaviszonyuk. Az MTI jével.
Gy. Németh Erzsébet szerint a
595 fős körmendi és 268 fős őri- értesülése szerint a cég felszászentpéteri üzemét, és csökkenti molja a Győr-Moson-Sopron Fidesz vezetői azzal járulhatnak
szombathelyi gyárának létszá- megyei Beled községiben lévő hozzá az ügy tisztázásához, ha
mát is 50 dolgozóval" - adott tá- üzemet is, ahonnan 130 embert megválaszolják: miért kért a
több milliárd forint elsikkasztájékoztatást telefonon Kovács Pé- küldenek el.

Cipőipari talpalávaló

Második szrebrenicai temetés
A szrebrenicai mészárlás 8. évfordulóján több mint
tízezer megemlékező jelenlétében helyezték örök
nyugalomra a vérengzés 282 áldozatát a Potocsariban létesített emlékparkban. Az újratemetésen
Bosznia-Hercegovina közjogi méltóságai mellett a
nemzetköri közösség képviselői, diplomaták és
vallási vezetők vettek részt. A Bosznia Szerb Köz-

\

Együttműködési készség

Jegesy András feljelentette Rogán Antalt

SZREBRENICA, POTOCSARI (MTI)
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társaságot a Dragon Mikerevics miniszterelnök vezette magas rangú kormánydelegáció képviselte.
Az emlékünnepség keretében az 1995 júliusában
történt tömegmészárlás 282 azonosított áldozatát
búcsúztatták. Ez volt a második szrebrenicai újratemetés. A vöröskereszt adatai szerint miután Ratko Mladics vezette szerb haderő lerohanta az ENSZ
holland békefenntartóinak védelme alatt álló várost, 1995-ben közel 8 ezer férfit gyilkoltak meg.

politikai Tanácsadó Testület. A 11 tagú, neves gazdasági szakemberekből és tudósokból
álló grémium a kormányfő elnökletével felálló, hasonló elnevezésű kollégium mellett
működik és a kabinet tudomány- és technológiapolitikájának kidolgozását segíti. A kormányfő a zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson adta át a megbízólevelet a testület tagjainak, akiknek a felkérése három évre szól.
Az ülésen a kormányfő úgy fogalmazott,
hogy „Magyarországnak a magasabb hozzáadott érték előállításában, az innovációban,
geopolitikai adottságainak kihasználásában
rejlik a jövője". Somlyódi László mérnök, a
T T T T elnöke elmondta: a testület javasolta
egy szakértői bizottság létrehozását az Európai Unió versenyképességről szóló stratégiájával kapcsolatos akcióterv kidolgozására.

Eloltották az erdőtüzet

sával vádolt bróker „politikai védelmet" Áder Jánostól. A szocialista képviselő kíváncsi arra is,
hogy „mikor és milyen minőségben találkozott, tartott kapcsolatot Ader János Kulcsár Attilával",
és milyen szerepe volt a kapcsolattartásban Ader János volt kabinetfőnökének és Wermer Andrásnak, a Fidesz korábbi kampánytanácsadójának.

•

Rágalmazás miatt feljelentette
Rogán Antalt Jegesy András ügyvéd, akit a fideszes politikus a K
and H Equities ügyeivel hozott
összefüggésbe.

•

Nevetségesnek és rosszindulatúnak nevezte Deutsch Tamás fideszes politikus Gy. Németh Erzsébet pénteki, az MSZP frakcióelnöksége nevében megfogalmazott kérdéseit. Deutsch Tamás
szerint „érthető Medgyessy Péter
és László Csaba félelme, ami miatt Gy. Németh háta mögé bújva
akarják elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt számoljanak el a
szocialista brókergate ügyben
játszott szerepükről".

Több napos megfeszített munkával 97 tűzoltó (köztük Csongrád
megyeiek), valamint 50 erdőgazdálkodási munkás eloltotta a 250
hektáron pusztító jakabszállási tüzet.
MTI Telefotó: Újvári Sándor

Hol tartanak a tárgyalások az M5-ősről?

Matricás feltételezés
A miniszterelnök álláspontja
szerint az M5-ös autópályát mielőbb be kell vonni az országos
matricás rendszerbe, derül ki
Kárpáti Zsuzsa (MSZP) országgyűlési képviselőnek küldött
válaszleveléből, amelyet a képviselő ismertetett Örkényben.
ÖRKÉNY (MTI)

Az M5-ös autópálya közelében
lévő települések polgármesterei
bízták meg az országgyűlési képviselőt, hogy járjon közbe a miniszterelnöknél a települések érdekében, mert a túl drága autópálya miatt a környék útjaira terelődött forgalom elviselhetetlenné tette a közlekedést. Kárpáti
Zsuzsa szerint a kormányfő levelében megígérte: felkéri a közlekedési tárcát kezdje meg a tárgyalásokat a megoldásról a pá-

lyát üzemeltető Alföldi Konceszsziós Autópálya Rt.-vei. A képviselő hozzátette: a polgármesterek mielőbb választ várnak a tárcától arra, hogy hol tartanak a

Magyarországi közalapítványok
támogatásával idén októberben
megvalósulhat az aradi SzabadA Szrcbrcnica közelében levő Potocsari temetőjében 282 azonosított áldozattól vettek búcsút a hoz- ság-emlékmű helyreállítása - közátartozók.
MTI Telefotó/AP/Amel Emric zölte a Krónika című erdélyi lap-

SZABADLÁBON
A bíróság nem látta indokoltnak,
hogy előzetes letartóztatásba
helyezze azt a 48 éves budapesti
férfit, aki a rendőrség szerint
pénzért gyógyszert kínált a
halálos beteg Knézy Jenő
sportriporter fiának.

t á r g y a l á s o k a z M5-ÖS m a t r i c á s s á

tételéről. „Tudomásom szerint az
M5-ös autópályán működő berendezések technikailag alkalmasak a matricák leolvasására"
- mondta. Kovács István, Örkény polgármestere elmondta:
amennyiben szeptember végéig
nem születik megállapodás az
autópálya használatának könynyítéséről, úgy forgalomkorlátozásokat léptetnek életbe. Kőszegi
Zoltán,
Dabas polgármestere
hozzátette: az autópálya használatáról kötött előnytelen szerződés évek óta nehezíti több százezer ember életét. Indokoltnak
tartaná, ha kivizsgálnák az aláírók felelősségét.

Szabadság-emlékmű
ARAD, KOLOZSVÁR (MTI)

RÖVIDEN

pal Bognár Levente aradi alpolgármester. Elmondta: Medgyessy
Péter tájékoztatása szerint különböző magyarországi közalapítványok összesen 70 millió forinttal támogatják az aradi emlékmű újraállításának tervét.

VISSZATÉRÍTÉS
Visszatérítik 2003
szeptemberétől a végzős
középiskolásoknak a sikeresen
letett nyelvvizsgák díját jelentette be Magyar Bálint. A
visszatérítés a 2003. szeptember
elseje után letett középfokú
nyelvvizsgákra vonatkozik. Az
állam minden egyes nyelvvizsga
árát visszafizeti, függetlenül
azok számától.
FÖLDMOZGÁS
Kisebb földmozgást észleltek
csütörtökön hajnalban a Nógrád
megyei Rimóc település
körzetében. A földrengés a
Richter-skálán 2,2 fokozatú volt.
Károk nem keletkeztek.
KÉT HABSBURG
Habsburg Ottó elismerését fejezte ki a magyar külpolitika elmúlt
egy évi tevékenységéért Kovács
László külügyminiszternek, aki
pénteken hivatalában fogadta a
Páneurópai Unió elnökét és
Habsburg György utazó nagykövetet.
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A Mol lesz a győztes
ZÁGRÁB (MTI)

A horvát miniszterelnök, egyszersmind az állami privatizációs tanács elnöke, Ivica Racan azt
mondta, hogy a tanács a magyar
Molt fogja javasolni a kormánynak az INA-pályázat győzteséül.
A Mollal röviden tárgyalnak
most, megerősítendő, hogy a
magyar cégnek nincsenek továb-

bi kérdései az INA üzletmenetével kapcsolatban, majd utána „a
tanács javasolni fogja a kormánynak, hogy a Molt válassza
az INA stratégiai partneréül" mondta. Megerősítette, hogy a
kormány döntése jövő csütörtökön várható. Az INA 25 százalékára plusz egy részvényére a Mol
505 millió dollárt, az OMV 420
millió dollárt kínált.

A Fidesz és a Kisgazda Polgári Egyesület között

Szövetségi szerződés

-

j

Medgyessy a népesedéspolitikáról, a gyermekekről és a tudományról

Pénteki munkanapján a kormányfő a népesedéspolitika kérdéséről fejtette ki véleményét egy kórházlátogatás alkalmával.
Később részt vett a T T T T alakuló ülésén.
BUDAPEST (MTI)

A népességfogyás megállítása nemzeti ügy,
ezért a nemzeti közép kormányának mindent meg kell tennie a folyamat visszaszorítása érdekében - mondta Medgyessy Péter
pénteken Budapesten. „Kész vagyok mindenkivel együttműködni annak érdekében, hogy
ezt a nemzeti ügyet, a magyar népesség fogyásának 'megállítását és a népesség növekedését előmozdítsuk" - hangsúlyozta a miniszterelnök a népesedési világnapon tett látogatásán a XI. kerületi Szent Imre Kórház-

ban. A kormányfő hozzátette: az iskolákkal,
a különböző politikai áramlatokkal és az egyházakkal is együttműködne a kérdés kezelése
érdekében. „A köztársaság alapértéke, hogy a
gyermekeknek lehetőséget adjon arra, hogy
tanulhassanak, normális életet élhessenek,
hogy esélyeket kapjanak az életben" - hangsúlyozta. Kitért arra: Svédországban szigorú
büntetésre ítélik a gycrmekbántalmazókat,
amivel a miniszterelnök egyetértett. „Fontosnak tartom, hogy az országban megszűnjön a gyermekéhezés, elképzelhetetlen, hogy
egy európai köztársaságban százezres nagyságrendben legyen éhező gyermek" - mondta
a miniszterelnök.

•
Medgyessy Péter részvételével megtartotta
alakuló ülését a Tudomány- és Technológia-

Az MSZP szerint a Fidesz-vezetőknek „teljes körű beismerő
vallomást" kell tenniük a K and
H Equities-ügyben.
Kerekegyházán a Pongrácmajorban írták alá pénteken a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség cs a Kisgazda Polgári Egyesület BUDAPEST (MTI)
(KPE) együttműködési megállapodását. A megállapodás célja,
hogy hatékonyan segítse a keresztény, nemzeti, polgári egység A frakcióelnökség nevében Gy.
megvalósítását. Az egyezményt Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Németh Erzsébet pénteken köPolgári Szövetség elnöke és Túri-Kovács Béla, a Kisgazda Polgári zölte mindezt. „Itt az ideje, hogy
Egyesület elnöke látta el kézjegyével.
MTI Telefotó: Újvári Sándor a Fidesz vezetői hazugságok, félrevezetések és alaptalan vádaskodások után teljes körű beismeTöbb mint ezer embert bocsátanak el
rő vallomást tegyenek a bróker-gate ügyben" - olvasható a
képviselő közleményében. Gy.
Németh Erzsébet hazugsággal
vádolja Rogán Antalt és Tállai
Andrást
az elmúlt napokban tett
ter,
a
Vas
Megyei
Munkaügyi
KÖRMEND, SZOMBATHELY (MTI)
Központ
igazgatóhelyettese. bejelentéseik miatt. Emlékeztet
Több mint ezer ember elbocsátá- Közlése szerint a MSC Hungary arra, hogy Áder János fideszes
sát tervezi szeptember végétől a Kft a leépítésben érintett alkal- frakcióvezető és Rogán Antal is
szombathelyi székhelyű MSC mazottai augusztus végén kap- elismerte, hogy találkozott KulHungary Kft. - tudta meg az ják kézhez felmondásukat amely csár Attilával, a K and H Equities
MTI a megyei munkaügyi köz- után harminc nappal szűnik sikkasztással vádolt volt vezetőponttól. „A cipőipari cég bezárja meg munkaviszonyuk. Az MTI jével.
Gy. Németh Erzsébet szerint a
595 fős körmendi és 268 fős őri- értesülése szerint a cég felszászentpéteri üzemét, és csökkenti molja a Győr-Moson-Sopron Fidesz vezetői azzal járulhatnak
szombathelyi gyárának létszá- megyei Beled községben lévő hozzá az ügy tisztázásához, ha
mát is 50 dolgozóval" - adott tá- üzemet is, ahonnan 130 embert megválaszolják: miért kért a
több milliárd forint elsikkasztájékoztatást telefonon Kovács Pé- küldenek el.

Cipőipari talpalávaló

Második szrebrenicai temetés
társaságot a Dragan Mikerevics miniszterelnök vezette magas rangú kormánydelegáció képviselte.
Az emlékünnepség keretében az 1995 júliusában
történt tömegmészárlás 282 azonosított áldozatát
búcsúztatták. Ez volt a második szrebrenicai újratemetés. A vöröskereszt adatai szerint miután Ratko Mladics vezette szerb haderő lerohanta az ENSZ
holland békefenntartóinak védelme alatt álló várost, 1995-ben közel 8 ezer férfit gyilkoltak meg.

politikai Tanácsadó Testület. A 11 tagú, neves gazdasági szakemberekből és tudósokból
álló grémium a kormányfő elnökletével felálló, hasonló elnevezésű kollégium mellett
működik és a kabinet tudomány- és technológiapolitikájának kidolgozását segíti. A kormányfő a zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson adta át a megbízólevelet a testület tagjainak, akiknek a felkérése három évre szól.
Az ülésen a kormányfő úgy fogalmazott,
hogy „Magyarországnak a magasabb hozzáadott érték előállításában, az innovációban,
geopolitikai adottságainak kihasználásában
rejlik a jövője". Somlyódi László mérnök, a
T T T T elnöke elmondta: a testület javasolta
egy szakértői bizottság létrehozását az Európai Unió versenyképességről szóló stratégiájával kapcsolatos akcióterv kidolgozására.

Eloltották az erdőtüzet

Ellentámadásba
lendült az MSZP

A szrebrenicai mészárlás 8. évfordulóján több mint
tízezer megemlékező jelenlétében helyezték örök
nyugalomra a vérengzés 282 áldozatát a Potocsariban létesített emlékparkban. Az újratemetésen
Bosznia-Hercegovina közjogi méltóságai mellett a
nemzetközi közösség képviselői, diplomaták és
vallási vezetők vettek részt. A Bosznia Szerb Köz-

sával vádolt bróker „politikai védelmet" Áder Jánostól. A szocialista képviselő kíváncsi arra is,
hogy „mikor és milyen minőségben találkozott, tartott kapcsolatot Áder János Kulcsár Attilával",
és milyen szerepe volt a kapcsolattartásban Áder János volt kabinetfőnökének és Wermer Andrásnak, a Fidesz korábbi kampánytanácsadójának.
•
Rágalmazás miatt feljelentette
Rogán Antalt Jegesy András ügyvéd, akit a fideszes politikus a K
and H Equities ügyeivel hozott
összefüggésbe.

•

Nevetségesnek és rosszindulatúnak nevezte Deutsch Tamás fideszes politikus Gy. Németh Erzsébet pénteki, az MSZP frakcióelnöksége nevében megfogalmazott kérdéseit. Deutsch Tamás
szerint „érthető Medgyessy Péter
és László Csaba félelme, ami miatt Gy. Németh háta mögé bújva
akarják elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt számoljanak el a
szocialista brókergate ügyben
játszott szerepükről".

Több napos megfeszített munkával 97 tűzoltó (köztük Csongrád
megyeiek), valamint 50 erdőgazdálkodási munkás eloltotta a 250
hektáron pusztító jakabszállási tüzet.
MTI Telefotó: Újvári Sándor

Hol tartanak a tárgyalások az M5-ösről?

Matricás feltételezés
A miniszterelnök álláspontja
szerint az M5-ös autópályát mielőbb be kell vonni az országos
matricás rendszerbe, derül ki
Kárpáti Zsuzsa (MSZP) országgyűlési képviselőnek küldött
válaszleveléből, amelyet a képviselő ismertetett Örkényben.
ÖRKÉNY (MTI)
A z M5-ÖS a u t ó p á l y a

közelében

lévő települések polgármesterei
bízták meg az országgyűlési képviselőt, hogy járjon közbe a miniszterelnöknél a települések érdekében, mert a túl drága autópálya miatt a környék útjaira terelődött forgalom elviselhetetlenné tette a közlekedést. Kárpáti
Zsuzsa szerint a kormányfő levelében megígérte: felkéri a közlekedési tárcát kezdje meg a tárgyalásokat a megoldásról a pá-

lyát üzemeltető Alföldi Konceszsziós Autópálya Rt.-vei. A képviselő hozzátette: a polgármesterek mielőbb választ várnak a tárcától arra, hogy hol tartanak a
tárgyalások az M5-ÖS matricássá
tételéről. „Tudomásom szerint az
M5-ös autópályán működő berendezések technikailag alkalmasak a matricák leolvasására"
- mondta. Kovács István, Örkény polgármestere elmondta:
amennyiben szeptember végéig
nem születik megállapodás az
autópálya használatának könynyítéséről, úgy forgalomkorlátozásokat léptetnek életbe. Kőszegi
Zoltán,
Dabas polgármestere
hozzátette: az autópálya használatáról kötött előnytelen szerződés évek óta nehezíti több százezer ember életét. Indokoltnak
tartaná, ha kivizsgálnák az aláírók felelősségét.

Szabadság-emlékmű
ARAD, KOLOZSVÁR (MTI)

A Szrebrcnica közelében levő Potocsari temetőjében 282 azonosított áldozattól vettek búcsút a hozzátartozók.

A

Együttműködési készség

Jegesy András feljelentette Rogán Antalt

SZREBRENICA, POTOCSARI (MTI)
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Magyarországi közalapítványok
támogatásával idén októberben
megvalósulhat az aradi Szabadság-emlékmű helyreállítása - közölte a Krónika című erdélyi lap-

pal Bognár Levente aradi alpolgármester. Elmondta: Medgyessy
Péter tájékoztatása szerint különböző magyarországi közalapítványok összesen 70 millió forinttal támogatják az aradi emlékmű újraállításának tervét.

RÖVIDEN
SZABADLÁBON
A bíróság nem látta indokoltnak,
hogy előzetes letartóztatásba
helyezze azt a 48 éves budapesti
férfit, aki a rendőrség szerint
pénzért gyógyszert kínált a
halálos beteg Knézy Jenő
sportriporter fiának.
VISSZATÉRÍTÉS
Visszatérítik 2003
szeptemberétől a végzős
középiskolásoknak a sikeresen
letett nyelvvizsgák díját jelentette be Magyar Bálint. A
visszatérítés a 2003. szeptember
elseje után letett középfokú
nyelvvizsgákra vonatkozik. Az
állam minden egyes nyelvvizsga
árát visszafizeti, függetlenül
azok számától.
FÖLDMOZGÁS
Kisebb földmozgást észleltek
csütörtökön hajnalban a Nógrád
megyei Rimóc település
körzetében. A földrengés a
Richter-skálán 2,2 fokozatú volt.
Károk nem keletkeztek.
KÉT HABSBURG
Habsburg Ottó elismerését fejezte ki a magyar külpolitika elmúlt
egy évi tevékenységéért Kovács
László külügyminiszternek, aki
pénteken hivatalában fogadta a
Páneurópai Unió elnökét és
Habsburg György utazó nagykövetet.
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Még a becsültnél is kevesebb gabona termett

Rossz vége lett az aratásnak
Az utolsó két évtized legszomorúbb aratása ér véget a hét
végén Csongrád megyében. Az
aszály miatt a vártnál is kevesebb gabonát arattak le a gazdaságok.
Még egy-két nap, s véget ér az
idei aratás, amely a pusztító szárazság miatt ebben az évben két
héttel korábban kezdődött, előbb
is fejeződik be. Cserjési Lajos, a
megyei FVM-hivatal osztályvezetője az eddigi összesítések
alapján azt látja, még a vártnál is
kevesebb a learatott gabona. A
megyei átlag búzából 2,5 tonna
hektáronként, de a jobban termő
vidékeken, Szentes, Vásárhely,
Makó környékén 2,7 tonnát is be
tudtak takarítani (szemben a két
évvel ezelőtti 4,5-5 tonnával). A
leggyatrább eredményt a homoki
területek hozták, Szeged, Mórahalom és Csongrád térségében
hektáronként alig 2 tonnát arattak le a gazdaságok.
A megyében 70 ezer hektárnyi
kenyérgabonával bevetett szántóról mindössze 175 ezer tonnányi búzát szállítottak a raktárakba. Már ezekben a napokban is
az aggasztja leginkább a termelőket, mi legyen a gabona sorsa,
mikor járnak jobban, ha most
adják el, avagy várnak vele. Hiszen már egy ideje beszédtéma,
hogy nem lehet kizárni: a sovány
termés miatt gabonakiviteli tilalmat rendel el a kormány. Az országban ugyanis pontosan annyi
kenyérnek való termett meg,

Vitorlacsere
KATKÓ KRISZTINA

Maroslele környékén is gyönge volt a termés.
2,7-2,8 millió tonna, mint
amennyi egy év átlagában a belföldi kereslet. Exportra - ezt Németh Imre agrárminiszter a televízióban is megerősítette - valószínűleg csak az a raktárakban
még
megmaradt
„átmenő",
2-300 ezer tonnányi készlet kerülhet, amely ebben a pillanatban feleslegnek számít. A miniszter kijelentette: annak nincs
értelme, hogy most 30 ezer forin-

tért eladjunk egy tonna búzát,
majd jövőre 40 ezer forintért vásároljunk.
Információink szerint a megyében már volt olyan gazdaság,
amely 29 ezer forintos tonnánkénti áron azonnal megszabadult a gabonájától. Azzal az indokkal, hogy ha kiviteli tilalmat
vezetnek be, akkor csökkenhet a
búza ára. Jelenleg különben 27
ezer forint egy tonna gabona pia-

Fotó: Gyenes Kálmán

ci ára. Ez is egyfajta okoskodás, a
tény azonban az, hogy jelenleg a
gabona várható árát ugyanúgy
nem lehet előre látni, mint a
tőzsdei részvényárfolyamokat.
Németh Imre úgy véli, a 30 ezer
forint körüli tonnánkénti ár látszik reálisnak az elkövetkező hónapokban, és ez nem borítja fel
sem a gabona-, sem a feldolgozóipari piacot.
F.K.

„Angyalkám, higgye el nekem, a forint napjai meg vannak számlálva, szabadulni kell tőle. Ha sokat drámázunk, szívunk" - fogalmaz itthon ritkán látott kamionos ismerősöm, aki hozzáteszi: itt
a nyár, hát gyakoroljanak, játszanak kicsit Európa pénzével, elvégre van rá idő, csak 2007-2009-ben lesz magyar euró.
Öreg kamionsofőr barátunk mondatai ösztönösen zseniálisak
és szokatlanul modernek. Azok, mert minden közgazdasági végzettség nélkül a lényegre tapintanak és a jövőbe mutatnak.. Ahgha lehet ennél tömörebben megfogalmazni egy kicsi, nyitott gazdaság kiszolgáltatottságát, a még önálló, ám szűk mezsgyére szorított monetáris pohtika mozgáskorlátozottságát, s azt, ami ebből
adódik: a hazai fizetőeszköz
sebezhetőségét.
Az öreg, aki egyébként elképesztő természetességgel vette tudomásul a kontinens történetének egyik legnagyobb pénzügyi attrakcióját, az euró 2002 januári bevezetését, azért örömmel nosztalgiázik. Élénken élnek az évtizede valutás boltokban tett látogatások képei, amikor ott vettünk rúzst, viszkit, selyemsálat, parfümöt, legót, óh, a luxus parányi lehelete, hetekig mi voltunk az istenek. Fehdézzük lassan múló keleti komplexusainkat, azt, hogy
a valutáról még két éve sem az európai közös, hanem a kemény
nyugati ugrott be először, s azt is, mennyire ragaszkodtunk a
könyvekben kisimítva őrzött német
márkáinkhoz.
Tessék, ahg telt el pár év, szabadon kószálhatunk
Európában,
konvertibilis bankkártyával és euróval a zsebünkben,
tudunk
schilling, márka, frank helyett euróban számolni, vágjuk, forintra
átszámolva, mennyi a benzin, a fagyi, a szuvenír. Most még kirándulni járunk az unióba, így elegánsan felállhatunk a bécsi kávénk eurós számlája mellől, ám jobb, ha a jövőt másként kalkuláljuk - figyelmeztet az öreg, aki tőle megszokott
természetességgel jól szórakozik azon is, hogy a gyerekek egyetemi tandíját már
euróban fogom kicsengetni. Ez a realitás, hozzá kell szokni, pár
évig még gyakorolhatunk. Mondjuk üdülés, pihenés közben, kikapcsolódás gyanánt, lassan kóstolgatva az uniót.
„Változnak a szelek, angyalkám, gyorsan változnak, úgyhogy ha
hazajönnek a nyaralásból, gyorsan cseréljék le a likas vitorláikat,
kapjanak el valami jó kis szelet, és húzzanak vissza Európába int az öreg. Ott találkozunk májusban, pár év múlva meg itthon
is fizethet egy fröccsöt öreg barátjának. Szigorúan euróban."

Külföldön is érdemes használni a bankautomatát

Hétfőn még lehet fizetni az evaelőleget

Előnyösen változott
Az euró a legkelendőbb
Szegeden az iparűzési adó
Az április 1. és június 30. között keletkezett
jövedelmük után július 14-éig, hétfőig kell adóelőleget fizetniük az egyszerűsített vállalkozói
adót (evát) választó vállalkozásoknak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

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 evaelőleg alapja a második negyedévben,
április 1. és június 30. között megszerzett árbevé-

tel, ennek az összegnek a 15 százalékát kell befizetni a megyei adóhivatalnak a 10032000-01076033
számú számlaszámra. A fizetés kizárólag bankszámláról lehetséges.
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 százalékai pedig egészségbiztosítási járulékként kell befizetni. Az előbbi számlaszáma:
10032000-06056236, az utóbbié 1003200006056229.

Az EU-felkészítés házhoz jön
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott, Az
EU házhoz jön című program keretében a kis- és középvállalkozásokat szeretnék minél jobban
felkészíteni az uniós csatlakozással járó feladatokra. Az előadás-sorozat
lebonyolításában

fontos szerepet kap a kereskedelmi és iparkamara - tudtuk meg
Szeri István Csongrád megyei
kamarai elnöktől, aki Pécsett
vett át egy vándorkupát. Ez a kupa szimbolizálja azt a tényt, hogy
Baranya megye után az EU immár Csongrád megyében jön

házhoz - vagyis a mi megyénkben kezdődik az előadás-sorozat
újabb fejezete. Az első tanácskozásra szeptember 2-án kerül sor
Csongrádon, majd ezt követően
valamennyi megyei kistérségben
tájékoztatást kapnak a vállalkozók uniós ügyekben.

Senki nem volt hajlandó információt adni az ügyben

Letartóztatták Kumbort
Folytatás az 1. oldalról

Egyikük sem tanúsított ellenállást, a kommandósoknak ezért nem kellett fegyvert használniuk.
A társaság információink szerint egy férfit zsarolt, aki már nem tudott, és nem is akart fizetni,
ezért néhány nappal ezelőtt a rendőrséghez fordult.
Mivel a zsarolók egyike rendőr, ezért az ügyészségi
nyomozó hivatal vette át az ügyet.
Úgy tudjuk, eddig mintegy 16 millió forintot fizetett zsarolóinak. Kumbor, aki a CSMRFK nyomozó
osztályát vezette ez év február elsejei felmentéséig,
több bejelentés szerint jelentős adósságot halmozott fel. Molnár Imre, ezredes, bűnügyi igazgató éppen azért kezdeményezte Kumbor felmentését,
mert a tiszt adósságai miatt jelentős kockázatot jelentett a rendőrségnek.
Az őrizetben lévő Kumbor Tibort csütörtökön
délután Kecskemétre szállították, és információnk

szerint tegnap elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.
A CSMRFK sajtószóvivője, Tuczakov Szilvána
százados tegnap sem adott információt az ügyben,
azt kérte, hogy az ügyészségen érdeklődjünk. A
Csongrád Megyei és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon sem jutottunk információhoz. így nem sikerült megtudnunk, hogy Kumbor Tibor letartóztatását Kecskeméten vagy Szegeden rendelték el. A
nyomozás érdekeire hivatkozva, a Csongrád Megyei Főügyészségen tegnap sem adtak felvilágosítást.
Ferenczy László, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét is hiába kerestük, pénteken ő sem tudta megerősíteni értesülésünket, amely szerint Kumbort előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Mint mondta: semmi
közük az ügyhöz, csak a helyet biztosítják Kumbor számára.

Csongrád megyében nincs hiány euróból és más valutákból.
A szakemberek szerint jobban
jár az, aki nem utaztatja a valutát, hanem külföldön is használja a bankautomatát.

Nincs könnyű dolga annak, aki
külföldre utazik, hiszen az elmúlt hetekben szinte lehetetlen
volt követni a forint-euró árfolyammozgást, így nehéz okos következtetéssel és időzítéssel úgy
pénzt váltani, hogy a turista jól
járjon. Míg például januárban
420-430, addig egy hónapja
380-390, két hete pedig 370-380
eurót válthatott a magyar turista
100 ezer forintért. Aki a következő hetekben külföldre indul,
nem árt, ha idejében tájékozódik
az árfolyamokról.
A bankfiókokban euróból és
más valutákból nincs hiány,
ugyanakkor azt is tapasztaltuk,
hogy néhány nappal ezelőtt az
angol fontra 12-24 órát kellett
várnia a megrendelőnek. A pénzváltóknál előfordul, hogy egzotikus valutákból nincsenek nagyobb készleteik, sőt arra is volt
példa, hogy a megugró kereslet
miatt a váltóhely csak másnapra
ígért az eurót.
A Szegeden is több pénzváltó
helyet üzemeltető
Exclusive
Change területi képviselője, Varga Szilvia lapunknak elmondta:
az idei nyár kedvence az euró, az
amerikai dollár és a horvát kuna,
de nem hiányzik a pénztáraikból
a szlovén tolár, a szlovák és cseh
korona, valamint az angol font
és a svájci frank sem. Hangsúlyozta, mindezek mellett távolabbi országok valutáit is váltják.
Aki Európa szíve felé veszi az
irányt, kénytelen gyenge forintban számolni, ám árnyalatnyival
jobban jár, ha a nyaralás költségeinek csak egy kis részét váltja
euróra, s ahol lehet, étteremben,
autópályán, benzinkútnál és az
üzletekben bankkártyát használ.
A bankok ugyanis a külföldön
kártyával levásárolt összeget - az
árfolyam-ingadozás miatt is kedvezőtlenebb valuta helyett - devizaárfolyamon számolják át.

A megyében nincs hiány valutából.

Fotó: Gyenes Kálmán

UTLEVELKERELMEK:
NORMÁL ÜGYMENETBEN
A megyében nincsenek tumultuózus jelenetek az okmányirodákban útlevélügyben. Egy ügyféllel általában tíz percig foglalkozik az
ügyintéző, s általában senki sem vár egy óránál többet. Napi átlagban kétszázan adják be útlevélkérelmüket Szegeden.
Újdonság, hogy míg korábban az ügyfél az otthon kitöltött adatlapját hozta magával fényképével együtt, most a helyszínen készül
el a digitális fotó, valamint a régi útlevél és személyi igazolvány
alapján egyeztetik az adatokat. Ha kiskorú kér úti okmányt,
mindkét szülőjének személyesen kell megjelennie az okmányirodában és aláírásával hozzájárulnia külföldre utazásához. Az országban az első nyolc hónapban másfél millió útlevél jár le, amiből
eddig 1,2 milliót már megújítottak.
Külföldön a kártyás vásárlások
az itthonihoz hasonlóan ingyenesek, ha pedig készpénzre van
szükségünk, akkor is jobban járunk, ha nem a váltott összeget
utaztatjuk, hanem a kinti automatából veszünk ki pénzt.
A bankszakemberek tapasztalatai szerint még mindig félünk
bankkártyáinkat külföldön használni, pedig ez a megoldás
mondható a leginkább praktikusnak és olcsónak. Az elmúlt
két évben egyébként ugrásszerűen megnőtt a külföldi bankautomata-tranzakciók száma: míg

2001-ben a határainkon túl 1,8
millió akciót bonyolítottunk hazai kártyákkal, addig 2002-ben
már 2,3 milliószor használtuk
kártyáinkat külföldön.
Dél-európai útiránynál - Görögország és Montenegró kivételével - euró helyett érdemesebb
nemzeti valutát váltani, vagy a
bankautomatákkal és nemzetközi kártya-elfogadóhelyekkel sűrűn ellátott Horvátország és
Szlovénia területén a már említett plasztiklapos nyaralást elsajátítani.
O.K.K.
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Még a becsültnél is kevesebb gabona termett

Rossz vége lett az aratásnak
Az utolsó két évtized legszomorúbb aratása ér véget a hét
végén Csongrád megyében. Az
aszály miatt a vártnál is kevesebb gabonát arattak le a gazdaságok.
Még egy-két nap, s véget ér az
idei aratás, amely a pusztító szárazság miatt ebben az évben két
héttel korábban kezdődött, előbb
is fejeződik be. Cserjési Lajos, a
megyei FVM-hivatal osztályvezetője az eddigi összesítések
alapján azt látja, még a vártnál is
kevesebb a learatott gabona. A
megyei átlag búzából 2,5 tonna
hektáronként, de a jobban termő
vidékeken, Szentes, Vásárhely,
Makó környékén 2,7 tonnát is be
tudtak takarítani (szemben a két
évvel ezelőtti 4,5-5 tonnával). A
leggyatrább eredményt a homoki
területek hozták, Szeged, Mórahalom és Csongrád térségében
hektáronként alig 2 tonnát arattak le a gazdaságok.
A megyében 70 ezer hektárnyi
kenyérgabonával bevetett szántóról mindössze 175 ezer tonnányi búzát szállítottak a raktárakba. Már ezekben a napokban is
az aggasztja leginkább a termelőket, mi legyen a gabona sorsa,
mikor járnak jobban, ha most
adják el, avagy várnak vele. Hiszen már egy ideje beszédtéma,
hogy nem lehet kizárni: a sovány
termés miatt gabonakiviteli tilalmat rendel el a kormány. Az országban ugyanis pontosan annyi
kenyérnek való termett meg,

Vitorlacsere
KATKO KRISZTINA

Maroslele környékén is gyönge volt a termés.
2,7-2,8 millió tonna, mint
amennyi egy év átlagában a belföldi kereslet. Exportra - ezt Németh Imre agrárminiszter a televízióban is megerősítette - valószínűleg csak az a raktárakban
még megmaradt
„átmenő",
2-300 ezer tonnányi készlet kerülhet, amely ebben a pillanatban feleslegnek számít. A miniszter kijelentette: annak nincs
értelme, hogy most 30 ezer forin-

tért eladjunk egy tonna búzát,
majd jövőre 40 ezer forintért vásároljunk.
Információink szerint a megyében már volt olyan gazdaság,
amely 29 ezer forintos tonnánkénti áron azonnal megszabadult a gabonájától. Azzal az indokkal, hogy ha kiviteli tilalmat
vezetnek be, akkor csökkenhet a
búza ára. Jelenleg különben 27
ezer forint egy tonna gabona pia-

Fotó: Gyertes Kálmán

ci ára. Ez is egyfajta okoskodás, a
tény azonban az, hogy jelenleg a
gabona várható árát ugyanúgy
nem lehet előre látni, mint a
tőzsdei részvényárfolyamokat.
Németh Imre úgy véli, a 30 ezer
forint körüli tonnánkénti ár látszik reálisnak az elkövetkező hónapokban, és ez nem borítja fel
sem a gabona-, sem a feldolgozóipari piacot.
F.K.

„Angyalkám, higgye el nekem, a forint napjai meg vannak számlálva, szabadulni kell tőle. Ha sokat drámázunk, szívunk" - fogalmaz itthon ritkán látott kamionos ismerősöm, aki hozzáteszi: itt
a nyár, hát gyakoroljanak, játszanak kicsit Európa pénzével, elvégre van rá idő, csak 2007-2009-ben lesz magyar euró.
Öreg kamionsofőr barátunk mondatai ösztönösen zseniálisak
és szokatlanul modernek. Azok, mert minden közgazdasági végzettség nélkül a lényegre tapintanak és a jövőbe mutatnak.. Aligha lehet ennél tömörebben megfogalmazni egy kicsi, nyitott gazdaság kiszolgáltatottságát, a még önálló, ám szűk mezsgyére szorított monetáris politika mozgáskorlátozottságát, s azt, ami ebből
adódik: a hazai fizetőeszköz
sebezhetőségét.
Az öreg, aki egyébként elképesztő természetességgel vette tudomásul a kontinens történetének egyik legnagyobb pénzügyi attrakcióját, az euró 2002 januári bevezetését, azért örömmel nosztalgiázik. Élénken élnek az évtizede valutás boltokban tett látogatások képei, amikor ott vettünk rúzst, viszkit, selyemsálat, parfümöt, legót, óh, a luxus parányi lehelete, hetekig mi voltunk az istenek. Felidézzük lassan múló keleti komplexusainkat, azt, hogy
a valutáról még két éve sem az európai közös, hanem a kemény
nyugati ugrott be először, s azt is, mennyire ragaszkodtunk a
könyvekben kisimítva őrzött német márkáinkhoz.
Tessék, ahg telt el pár év, szabadon kószálhatunk
Európában,
konvertibilis bankkártyával és euróval a zsebünkben,
tudunk
schilling, márka, frank helyett euróban számolni, vágjuk, forintra
átszámolva, mennyi a benzin, a fagyi, a szuvenír. Most még kirándulni járunk az unióba, így elegánsan felállhatunk a bécsi kávénk eurós számlája mellől, ám jobb, ha a jövőt másként kalkuláljuk - figyelmeztet az öreg, aki tőle megszokott
természetességgel jól szórakozik azon is, hogy a gyerekek egyetemi tandíját már
euróban fogom kicsengetni. Ez a realitás, hozzá kell szokni, pár
évig még gyakorolhatunk. Mondjuk üdülés, pihenés közben, kikapcsolódás gyanánt, lassan kóstolgatva az uniót.
„Változnak a szelek, angyalkám, gyorsan változnak, úgyhogy ha
hazajönnek a nyaralásból, gyorsan cseréljék le a likas vitorláikat,
kapjanak el valami jó kis szelet, és húzzanak vissza Európába int az öreg. Ott találkozunk májusban, pár év múlva meg itthon
is fizethet egy fröccsöt öreg barátjának. Szigorúan euróban."

Külföldön is érdemes használni a bankautomatát

Hétfőn még lehet fizetni az evaelőleget

Előnyösen változott
Az euró a legkelendőbb
Szegeden az iparűzési adó

Az április 1. és június 30. között keletkezett
jövedelmük után július 14-éig, hétfőig kell adóelőleget fizetniük az egyszerűsített vállalkozói
adót (evát) választó vállalkozásoknak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

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 evaelőleg alapja a második negyedévben,
április 1. és június 30. között megszerzett árbevé-

tel, ennek az összegnek a 15 százalékát kell befizetni a megyei adóhivatalnak a 10032000-01076033
számú számlaszámra. A fizetés kizárólag bankszámláról lehetséges.
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 százalékat pedig egészségbiztosítási járulékként kell befizetni. Az előbbi számlaszáma:
10032000-06056236, az utóbbié 1003200006056229.

Az EU-felkészítés házhoz jön
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által támogatott, Az
EU házhoz jön című program keretében a kis- és középvállalkozásokat szeretnék minél jobban
felkészíteni az uniós csatlakozással járó feladatokra. Az előadás-sorozat
lebonyolításában

fontos szerepet kap a kereskedelmi és iparkamara - tudtuk meg
Szeri István Csongrád megyei
kamarai elnöktől, aki Pécsett
vett át egy vándorkupát. Ez a kupa szimbolizálja azt a tényt, hogy
Baranya megye után az EU immár Csongrád megyében jön

házhoz - vagyis a mi megyénkben kezdődik az előadás-sorozat
újabb fejezete. Az első tanácskozásra szeptember 2-án kerül sor
Csongrádon, majd ezt követően
valamennyi megyei kistérségben
tájékoztatást kapnak a vállalkozók uniós ügyekben.

Senki nem volt hajlandó információt adni az ügyben

Letartóztatták Kumbort
Folytatás az 1. oldalról

Egyikük sem tanúsított ellenállást, a kommandósoknak ezért nem kellett fegyvert használniuk.
A társaság információink szerint egy férfit zsarolt, aki már nem tudott, és nem is akart fizetni,
ezért néhány nappal ezelőtt a rendőrséghez fordult.
Mivel a zsarolók egyike rendőr, ezért az ügyészségi
nyomozó hivatal vette át az ügyet.
Úgy tudjuk, eddig mintegy 16 millió forintot fizetett zsarolóinak. Kümbor, aki a CSMRFK nyomozó
osztályát vezette ez év február elsejei felmentéséig,
több bejelentés szerint jelentős adósságot halmozott fel. Molnár Imre, ezredes, bűnügyi igazgató éppen azért kezdeményezte Kumbor felmentését,
mert a tiszt adósságai miatt jelentős kockázatot jelentett a rendőrségnek.
Az őrizetben lévő Kumbor Tibort csütörtökön
délután Kecskemétre szállították, és információnk

szerint tegnap elrendelték 30 napos előzetes letartóztatását.
A CSMRFK sajtószóvivője, 7hczakov Szilvána
százados tegnap sem adott információt az ügyben,
azt kérte, hogy az ügyészségen érdeklődjünk. A
Csongrád Megyei és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon sem jutottunk információhoz. így nem sikerült megtudnunk, hogy Kumbor Tibor letartóztatását Kecskeméten vagy Szegeden rendelték el. A
nyomozás érdekeire hivatkozva, a Csongrád Megyei Főügyészségen tegnap sem adtak felvilágosítást.
Ferenczy László, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjét is hiába kerestük, pénteken ő sem tudta megerősíteni értesülésünket, amely szerint Kumbort előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Mint mondta: semmi
közük az ügyhöz, csak a helyet biztosítják Kumbor számára.

Csongrád megyében nincs hiány euróból és más valutákból.
A szakemberek szerint jobban
jár az, aki nem utaztatja a valutát, hanem külföldön is használja a bankautomatát.

Nincs könnyű dolga annak, aki
külföldre utazik, hiszen az elmúlt hetekben szinte lehetetlen
volt követni a forint-euró árfolyammozgást, így nehéz okos következtetéssel és időzítéssel úgy
pénzt váltani, hogy a turista jól
járjon. Míg például januárban
420-430, addig egy hónapja
380-390, két hete pedig 370-380
eurót válthatott a magyar turista
100 ezer forintért. Aki a következő hetekben külföldre indul,
nem árt, ha idejében tájékozódik
az árfolyamokról.
A bankfiókokban euróból és
más valutákból nincs hiány,
ugyanakkor azt is tapasztaltuk,
hogy néhány nappal ezelőtt az
angol fontra 12-24 órát kellett
várnia a megrendelőnek. A pénzváltóknál előfordul, hogy egzotikus valutákból nincsenek nagyobb készleteik, sőt arra is volt
példa, hogy a megugró kereslet
miatt a váltóhely csak másnapra
ígért az eurót.
A Szegeden is több pénzváltó
helyet üzemeltető Exclusive
Change területi képviselője, Varga Szilvia lapunknak elmondta:
az idei nyár kedvence az euró, az
amerikai dollár és a horvát kuna,
de nem hiányzik a pénztáraikból
a szlovén tolár, a szlovák és cseh
korona, valamint az angol font
és a svájci frank sem. Hangsúlyozta, mindezek mellett távolabbi országok valutáit is váltják.
Aki Európa szíve felé veszi az
irányt, kénytelen gyenge forintban számolni, ám árnyalatnyival
jobban jár, ha a nyaralás költségeinek csak egy kis részét váltja
euróra, s ahol lehet, étteremben,
autópályán, benzinkútnál és az
üzletekben bankkártyát használ.
A bankok ugyanis a külföldön
kártyával levásárolt összeget - az
árfolyam-ingadozás miatt is kedvezőtlenebb valuta helyett - devizaárfolyamon számolják át.
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A megyében nincs hiány valutából.

Fotó: Gyenes Kálmán

UTLEVELKERELMEK:
NORMÁL ÜGYMENETBEN
A megyében nincsenek tumultuózus jelenetek az okmányirodákban útlevélügyben. Egy ügyféllel általában tíz percig foglalkozik az
ügyintéző, s általában senki sem vár egy óránál többet. Napi átlagban kétszázan adják be útlevélkérelmüket Szegeden.
Újdonság, hogy míg korábban az ügyfél az otthon kitöltött adatlapját hozta magával fényképével együtt, most a helyszínen készül
el a digitális fotó, valamint a régi útlevél és személyi igazolvány
alapján egyeztetik az adatokat. Ha kiskorú kér úti okmányt,
mindkét szülőjének személyesen kell megjelennie az okmányirodában és aláírásával hozzájárulnia külföldre utazásához. Az országban az első nyolc hónapban másfél millió útlevél jár le, amiből
eddig 1,2 milliót már megújítottak.
Külföldön a kártyás vásárlások
az itthonihoz hasonlóan ingyenesek, ha pedig készpénzre van
szükségünk, akkor is jobban járunk, ha nem a váltott összeget
utaztatjuk, hanem a kinti automatából veszünk ki pénzt.
A bankszakemberek tapasztalatai szerint még mindig félünk
bankkártyáinkat külföldön használni, pedig ez a megoldás
mondható a leginkább praktikusnak és olcsónak. Az elmúlt
két évben egyébként ugrásszerűen megnőtt a külföldi bankautomata-tranzakciók száma: míg

2001-ben a határainkon túl 1,8
millió akciót bonyolítottunk hazai kártyákkal, addig 2002-ben
már 2,3 milliószor használtuk
kártyáinkat külföldön.
Dél-európai útiránynál - Görögország és Montenegró kivételével - euró helyett érdemesebb
nemzeti valutát váltani, vagy a
bankautomatákkal és nemzetközi kártya-elfogadóhelyekkel sűrűn ellátott Horvátország és
Szlovénia területén a már említett plasztiklapos nyaralást elsajátítani.
O. K. K.
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KÖRKÉP
CSENGELE. Tizenhat önkormányzati bérlakás értékesítésére
írt ki pályázatot a csengelei önkormányzat. Az épületekben eddig pedagógusok laktak, akik
hosszú évtizedeken át a település
intézményeiben dolgoztak. A régi, leromlott állapotú lakásokat
az önkormányzat nem újítja fel.
A vezetőség tervei szerint a befolyt összeget önerőként fogják
felhasználni a pályázathoz, amit
néhány hónapon belül lehet benyújtani a Lakásinnovációs
Kht.-hez. A nyertes pályázatból
befolyt összegből új lakásokat
szándékoznak építeni.

SZOMBAT 2003. JÚLIUS 12.

• A K T U Á L I S »

Bármikor utcára kerülhet a szentmihályi Bódis család

Vásárhelyi
árpádsávos
zászlók

Földönfutóvá válhatnak

Akit irritál az árpádsávos lobogó, az nem ismeri a történelmi hátteret; az eredeti zász-.
lóban ugyanis nincs benne a
nyilaskeresat - jelentette ki
Pandula Attila, a Magyar Heraldikai Társaság főtitkára, a
jelképbizottság szakértője.

KISTELEK. Sporttáborba invitálják a mozgásra vágyókat július 14-e és 18-a között a kisteleki
Rózsaliget Kollégium és Gimnázium pályáira. A három csoportba osztott résztvevőknek kiemelt
sportágaik mellett (foci, tenisz)
lehetőségük lesz úszni, lovagolni, kerékpározni, aerobikozni,
görkorcsolyázni és tollasozni.
Emellett a különböző labdajátékok mellett kajakozásban és falmászásban is kipróbálhatják
magukat a résztvevők. A tábor
minimum 15 fő jelentkezése
esetén indul és naponta 9-17 óra
között tartják a sportfoglalkozásokat.
MÓRAHALOM. Régi hagyományokat elevenítenek fel holnap a
mórahalmi aratóünnepen. Az érdeklődők többek között láthatnak kézi aratást, marokszedést,
valamint egy öreg masinával csépelik a gabonát. A helyi gazdakör
által szervezett programoknak a
várostól négy kilométerre lévő
királyhalmi iskola ad otthont. A
rendezvény délután fél négykor
kezdődik.
PUSZTASZER. Százhúsz éves a
szervezett oktatás címmel megemlékezést tartanak vasárnap a
községben. Az egész napos rendezvényre a vendégeket délelőtt
9 órára várják a Zichy Galéria
Alkotóházba. Az ünnepséget a
galéria elnöke nyitja meg, majd
az iskola egykori tanárai és volt
diákjai emlékeznek vissza az
együtt töltött esztendőkre. Ezt
követően az alkotóházban megtekinthető Csonka János festőművész kiállítása. Délben bográcsos ebéddel teszik családiasabbá
a programot. Délután kézművesek tartanak bemutatót. Az ünnepi program várhatóan délután
öt órakor zárul.
SZEGED. A szegedi városi modellezőklub ma délelőtt 10 órától
rendezi meg a második Plaza-kupát a bevásárlóközpont mögötti
búvártavon. Az élethű hajómodellek navigációs versenye három kategóriából áll. A zsűri a
résztvevő hajókat a kidolgozottságuk és a valósághűségük alapján értékeli. A modellek a legkülönbözőbb méretben és méretarányban, speciális tervek alapján készülnek és a sebességük is
az eredeti hajóéhoz igazodik. A
nevezők feladata a modellek külsejének pontos kialakítása és
azok pontos irányítása. A versenyt tűzijáték zárja.
ÜLLES. Negyedik alkalommal
rendeznek Üllés határában autós
ügyességi versenyt és roncsderbit. A futamokat ma tartják a
Geratanya melletti pályán. A
helyszínt az Üllést Rúzsával öszszekötő útról lehet megközelíteni. Délelőtt a V8 Autó- és Motorsport Egyesülettel közösen szervezett autós ügyességi versenyt
bonyolítják le. A részvételhez
nem szükséges versenyautó,
csak B kategóriás jogosítvány és
műszakilag megfelelő gépkocsi.
ZÁKÁNYSZÉK. Aratóünnepre
várják az érdeklődőket vasárnap
tíz órától a zákányszéki templom kertjében. A községben a gabona betakarítása a napokban
befejeződik és a nagy nyári munkák után hálaadó istentiszteletet
rendeznek. Az újkígyósi plébános, Szigeti Antal megáldja az
aratókat és a gabonát.

Bódiséknak nincs hova menniük a felmondott albérletből.
Folytatás az 1. oldalról

- A férjem két éve meghalt, munkanélküli
vagyok, gyógyszereket kell szednem. A családi pótlékból és az özvegyi nyugdíjból kell fizetnünk az albérletet, és a maradékból próbálunk megélni. Mindenféle papírokat, igazolásokat bevittünk már az IKV-hoz, ahol mindig
megállapították, hogy rászorulunk a segítségre, de mire intézkedni kellene, valahogy
mindig lekerülünk a listájukról - tette hozzá
az asszony.
A földszinten a ház minden helyisége penészes, a vizesedés miatt nem egy helyen beomlott a fal. A ház alatt nincsen szigetelés,
ráadásul egy pici völgyben fekszik, így
egy-egy nagyobb eső alkalmával tekintélyes
mennyiségű víz áll az épület körül.

A ház tulajdonosa két hónapja szólt először
arról, hogy szeretné eladni ingatlanát. Felajánlotta Bódiséknak, akiknek 9 millió forintot kellett volna fizetni érte. - Esélyünk sincs
arra, hogy megszerezzük a pénzt. Ráadásul a
tulajdonos 600 ezer forintot követel rajtunk,
állítólag ennyi lakbérrel tartozunk neki - felelte Bódis Mátyásné, miközben megmutatja
a rózsaszín postautalványokat, amelyeken
havonta feladta az esedékes lakbért. A ház állítólag már elkelt volna, csak azért nem vették meg, mert Bódisék még benne laknak.
Az asszonynak egyelőre elképzelése sincs,
hová tudnának menni. Mint mondta, ekkora
családdal elég nehéz másik albérletet találni.
Abban biztos, hogy a família egyben marad,
nem engedi, hogy elvegyék tőle gyermekeit. Ha kell, akkor sátorozunk. Nem tudom, hol,

A Napos úton kezdődhet a Waldorf-tanév

Költözik az iskola
Békctelepre költözhet Újszentivánról a Waldorf-iskola, ha az
önkormányzat és az oktatási intézmény meg tud egyezni.
Három évfolyamon hetven diák
jár az újszentiváni Waldorf-iskolába. A tanulók kilencven százaléka szegedi, szüleik kifejezetten
a porosz rendszerű iskoláknál
nyitottabb oktatási intézmény
miatt ingáznak a gyerekekkel a
város melletti településre. Több
hónapja folynak a tárgyalások a
szegedi önkormányzat illetékesei és a Waldorf-iskola között arról, hogy a bezárt béketelepi iskolába költözhessen a magánfenntartású intézmény.
Az önkormányzat eredetileg
csupán a felső tagozatot költöztette volna el a 153 fős béketelepi
iskolából, az alsót azonban helyben hagyta volna. A Waldorf már

A MÓDSZER
Az első Waldorf-iskola Stuttgartban nyílt meg 1919 szeptemberében. Magyarországon
1926-ban Budán hozták létre
az első Waldorf-iskolát, amely
a háborúig működött. Hazánkban 1988 óta kiemelt eszmei, és részben anyagi támogatásban részesítik a Waldorf-kezdeményezéseket. Az
országban jelenleg 35 Waldorf-óvoda és 12 iskola működik. A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a módszert és a
tananyagot. Az iskolát a szív, a
kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi,
lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejlesztik.

Fotó: Miskolczi Róbert

ekkor is érdeklődött a megüresedett termek iránt. Csakhogy a
béketelepi szülők az alsó tagozatba sem íratták be a gyermekeket,
mindössze 37 diák kezdte volna
meg a tanévet a Napos úton, alsó
tagozatban. Ezért a közgyűlés június 21 -én bezárásáról döntött.
A Waldorf-iskola szülői munkaközössége lávorszky Ivánt bízta
meg azzal, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzattal. A
waldorfos szülők Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármesterrel
együtt már májusban bejárták, és
felmérték a Napos úti épületkomplexumot, hogy az alkalmas-e az iskolának. Jávorszky
Iván, akinek két gyermeke is a
Waldorf tanulója, lapunknak elmondta: már közel van a megegyezéshez az önkormányzat és az
intézmény. Mint mondta, amenynyiben minden kérdésben sikerül
megállapodni, úgy augusztus elején akár alá is írhatják a szerződést, és szeptemberben megkezdődhet az oktatás a Napos úton.
- Nem az önkormányzattól,
hanem a Rókus 11-es számú iskolától bérelheti a Napos úti épületeket a Waldorf - tudtuk meg
Kardos Jánostól. A polgármesteri
hivatal oktatási irodájának vezetője elmondta: a közgyűlés döntése szerint a Napos úti alsó tagozat - amennyiben a szülők otthagyják a gyermekeket - a Rókus
Il-es tagintézményeként működött volna. Kardos lános egyébként megerősítette: közel a megegyezés.
Az
önkormányzat
egyébként hosszú távon is működőképesnek tartja az egyre
népszerűbb
Waldorf-iskolát,
amely fölmenő rendszerben működik. Azaz, az eddig három évfolyamos iskola minden évben új
első osztályt indít.
K.B.

de találunk helyet, ahol meghúzhatjuk magunkat. Bízom az IKV-ban és az önkormányzatban is, hátha kapunk egy egyszobás szociális bérlakást - mondta Bódis Mátyásné.
Az IKV Rt.-nél és a polgármesteri hivatalban egyelőre nem kívántak nyilatkozni az
ügyben. Az illetékesek leghamarabb a jövő
hét elején állnak rendelkezésünkre.

•

Szentmihályon, a Családok Átmeneti Otthonában nem tudják elszállásolni Bódisékat. De
máshol sem tudnak rajtuk segíteni, mert az
átmeneti szállók Szegeden is mindenhol tele
vannak. Amennyiben Bódiséknak lapzártánk
után ki kellett költözni, akkor hétfőig semmilyen segítséget nem tudnak nekik adni.
Ügyükben a rendőrség járhat el, ha akar.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Előfizetőinknek
dedikált kollégánk

A szakember véleménye szerint
ki lehet tenni közterületen árpádsávos lobogókat. A szakértő
annak kapcsán nyilatkozott,
hogy - mint azt tegnapi számunkban írtuk - Hódmezővásárhely egyik terén a magyar és
az uniós lobogó mellett árpádsávos zászlókat is kihelyeztek, a
MEASZ kifogása után azonban
levették őket. Pandula Attila a
zászlóhasználat történetéről elmondta: az Árpád-házi időszakban, 1300 előtt igen széles körben használtak lobogókat. Hozzátette, hogy az ország mai címere olyan, mint a 800 évvel ezelőtti: megtalálhatók benne a sávok
és a kettős kereszt motívuma,
ezek egyébként önálló zászlóként is megjelentek abban a korban, tehát „alap zászlótípusuk" a
régi Magyarországnak. Hangsúlyozta: a piros és a fehér az Árpád-dinasztia színei, a sávok száma pedig változatos, 3-tól 11-ig
bármennyi lehetett.
A XVIII. században már nem
igazán használták a zászlókat, „a
múlt század 30-as éveiben, a
Horthy-korszak végén tűnt fel
Széli Sándor, aki szélsőségesen
jobboldali csoportokhoz csapódott. O ajánlotta a sávos lobogó
használatát újra, és ő javasolta
azt is: fel kellene újítani a sávos-kettőskeresztes
lobogóformát is". Ezt követően a nyilas
mozgalom „kreált zászlótípust,
részben a német minták, részben
a magyar hagyományok alapján". Az árpádsávok mellett ebben a zászlóban már szerepelt a
nyilaskereszt is - tette hozzá. Ez
a zászló lett később, 1939 után
„a nyilas mozgalom egyik szimbóluma, de a nyilas párt egyes
szervezetei önmagukban soha
nem használtak csak sima árpádsávos lobogót, abban mindig
benne volt a nyilaskereszt is" mondta a szakértő.

SÖRFESZTIVÁL

A lapunk előfizetőinek különböző kedvezményes vásárlási lehetőségeket szervezünk. Ennek részeként most Bátyi Zoltán 66 Belami című könyvét vehetik meg 40 százalékos kedvezménnyel. Képünkön a
szerző dedikálja könyvét olvasóinknak.
Fotó: Miskolczi Róbert

Szombat
18.00: Andy Dance School
19.00: City Fitness
19.30: FC Pop Duó
20.00: P. Divatszínház
20.30: Cool Girl's
21.30: Party Time
24.00: Chippendale-show
00.30: Vili és Bea
Vasárnap
18.00: Andy Dance School
19.00: City Fitness
19.30: Nada Hastánciskola
20.00: P. Divatszínház
20.30: Cool Girl's
21.00: R-Port
22.00: Popey Fitness
22.30: Gera fivérek

Egészségügyi szakok, tendenciák
A felvételi időszak lezárultával elmondható, hogy
a Szegedi Tudományegyetem szakjai egyre keresettebbé válnak, s az egyetem végleg levetette
regionális béklyóit. Különösen igaz ez az egészségügyi szakok esetében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindenhol arról lehetett hallani, hogy válságban
van a felsőoktatás, s azon belül is különösen nagy a
baj az orvos- és gyógyszerészképzéssel. A fiatalok
ugyanis a könnyebben és gyorsabban hasznosítható
képzéseket választják, aminek következtében egyre
kevesebben akarnak az egészségügyben dolgozni.
Az idei felvételi számok a szegedi egyetemen azonban mást mutattak. A Szent-Györgyi Albert Orvoscentrum valamennyi karán és szakán jelentős túljelentkezés volt, olyannyira igaz ez, hogy a tavalyi számokat magasan túlszárnyalták ebben az évben.
Az általános orvos szakra több mint ezer felvételi-

ző adta be jelentkezési lapját, s a fogorvosira is többszörös volt a túljelentkezés. Az orvoskaron a többség
a kötelező biológia felvételi mellett a kémiát választotta. Ezzel most kivételesen rosszabbul jártak a felvételizők, mert a sokszor rettegett fizika írásbeb az
idén könnyebb volt a megszokottnál. A karon bíznak abban, hogy nem változtatják meg a felvételi keretszámokat.
Jól teljesített az idén a gyógyszerészkar is, hiszen
több mint négyszázan jelentkeztek a várhatóan
100 fővel induló évfolyamra. Itt a felvételizők közül sokan választották az érettségin elért eredményeiket a szóbeli vizsga helyett, s az orvoskarhoz
hasonlóan a legtöbben itt is kémiából írásbeliztek.
A gyógytornász szakra is több mint háromszoros
volt a túljelentkezés. Az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar ezen képzése azért népszerű különösen,
mert a tiszántúli felsőoktatási intézmények közül
egyedül Szegeden folyik ilyen képzés. A szakon az
idén előreláthatólag 80 fős évfolyam indul.
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KÖRKÉP
CSENGELE. Tizenhat önkormányzati bérlakás értékesítésére
írt ki pályázatot a csengelei önkormányzat. Az épületekben eddig pedagógusok laktak, akik
hosszú évtizedeken át a település
intézményeiben dolgoztak. A régi, leromlott állapotú lakásokat
az önkormányzat nem újítja fel.
A vezetőség tervei szerint a befolyt összeget önerőként fogják
felhasználni a pályázathoz, amit
néhány hónapon belül lehet benyújtani a Lakásinnovációs
Kht.-hez. A nyertes pályázatból
befolyt összegből új lakásokat
szándékoznak építeni.
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" A K T U Á L I S "

Bármikor utcára kerülhet a szentmihályi Bódis család

Földönfutóvá válhatnak

Akit irritál az árpádsávos lobogó, az nem ismeri a történelmi hátteret; az eredeti zászlóban ugyanis nincs benne a
nyilaskereszt - jelentette ki
Pandula Attila, a Magyar Heraldikai Társaság főtitkára, a
jelképbizottság szakértője.

KISTELEK. Sporttáborba invitálják a mozgásra vágyókat július 14-e és 18-a között a kisteleki
Rózsaliget Kollégium és Gimnázium pályáira. A három csoportba osztott résztvevőknek kiemelt
sportágaik mellett (foci, tenisz)
lehetőségük lesz úszni, lovagolni, kerékpározni, aerobikozni,
görkorcsolyázni és tollasozni.
Emellett a különböző labdajátékok mellett kajakozásban és falmászásban is kipróbálhatják
magukat a résztvevők. A tábor
minimum 15 fő jelentkezése
esetén indul és naponta 9-17 óra
között tartják a sportfoglalkozásokat.
MÓRAHALOM. Régi hagyományokat elevenítenek fel holnap a
mórahalmi aratóünnepen. Az érdeklődők többek között láthatnak kézi aratást, marokszedést,
valamint egy öreg masinával csépelik a gabonát. A helyi gazdakör
által szervezett programoknak a
várostól négy kilométerre lévő
királyhalmi iskola ad otthont. A
rendezvény délután fél négykor
kezdődik.
PUSZTASZER. Százhúsz éves a
szervezett oktatás címmel megemlékezést tartanak vasárnap a
községben. Az egész napos rendezvényre a vendégeket délelőtt
9 órára várják a Zichy Galéria
Alkotóházba. Az ünnepséget a
galéria elnöke nyitja meg, majd
az iskola egykori tanárai és volt
diákjai emlékeznek vissza az
együtt töltött esztendőkre. Ezt
követően az alkotóházban megtekinthető Csonka János festőművész kiállítása. Délben bográcsos ebéddel teszik családiasabbá
a programot. Délután kézművesek tartanak bemutatót. Az ünnepi program várhatóan délután
öt órakor zárul.
SZEGED. A szegedi városi modellezőklub ma délelőtt 10 órától
rendezi meg a második Plaza-kupát a bevásárlóközpont mögötti
búvártavon. Az élethű hajómodellek navigációs versenye három kategóriából áll. A zsűri a
résztvevő hajókat a kidolgozottságuk és a valósághűségük alapján értékeli. A modellek a legkülönbözőbb méretben és méretarányban, speciális tervek alapján készülnek és a sebességük is
az eredeti hajóéhoz igazodik. A
nevezők feladata a modellek külsejének pontos kialakítása és
azok pontos irányítása. A versenyt tűzijáték zárja.
ÜLLÉS. Negyedik alkalommal
rendeznek Üllés határában autós
ügyességi versenyt és roncsderbit. A futamokat ma tartják a
Geratanya melletti pályán. A
helyszínt az Üllést Rúzsával öszszekötő útról lehet megközelíteni. Délelőtt a V8 Autó- és Motorsport Egyesülettel közösen szervezett autós ügyességi versenyt
bonyolítják le. A részvételhez
nem szükséges versenyautó,
csak B kategóriás jogosítvány és
műszakilag megfelelő gépkocsi.
ZÁKÁNYSZÉK. Aratóünnepre
várják az érdeklődőket vasárnap
tíz órától a zákányszéki templom kertjében. A községben a gabona betakarítása a napokban
befejeződik és a nagy nyári munkák után hálaadó istentiszteletet
rendeznek. Az újkígyósi plébános, Szigeti Antal megáldja az
aratókat és a gabonát.

Vásárhelyi
árpádsávos
zászlók

Bődiséknak nincs hova menniük a felmondott albérletből.
Folytatás az 1. oldalról

- A férjem két éve meghalt, munkanélküli
vagyok, gyógyszereket kell szednem. A családi pótlékból és az özvegyi nyugdíjból kell fizetnünk az albérletet, és a maradékból próbálunk megélni. Mindenféle papírokat, igazolásokat bevittünk már az IKV-hoz, ahol mindig
megállapították, hogy rászorulunk a segítségre, de mire intézkedni kellene, valahogy
mindig lekerülünk a listájukról - tette hozzá
az asszony.
A földszinten a ház minden helyisége penészes, a vizesedés miatt nem egy helyen beomlott a fal. A ház alatt nincsen szigetelés,
ráadásul egy pici völgyben fekszik, így
egy-egy nagyobb eső alkalmával tekintélyes
mennyiségű víz áll az épület körül.

A ház tulajdonosa két hónapja szólt először
arról, hogy szeretné eladni ingatlanát. Felajánlotta Bődiséknak, akiknek 9 millió forintot kellett volna fizetni érte. - Esélyünk sincs
arra, hogy megszerezzük a pénzt. Ráadásul a
tulajdonos 600 ezer forintot követel rajtunk,
állítólag ennyi lakbérrel tartozunk neki - felelte Bódis Mátyásné, miközben megmutatja
a rózsaszín postautalványokat, amelyeken
havonta feladta az esedékes lakbért. A ház állítólag már elkelt volna, csak azért nem vették meg, mert Bódisék még benne laknak.
Az asszonynak egyelőre elképzelése sincs,
hová tudnának menni. Mint mondta, ekkora
családdal elég nehéz másik albérletet találni.
Abban biztos, hogy a família egyben marad,
nem engedi, hogy elvegyék tőle gyermekeit. Ha kell, akkor sátorozunk. Nem tudom, hol,

A Napos úton kezdődhet a Waldorf-tanév

Költözik az iskola
Békctclepre költözhet Újszentivánról a Waldorf-iskola, ha az
önkormányzat és az oktatási intézmény meg tud egyezni.
Három évfolyamon hetven diák
jár az újszentiváni Waldorf-iskolába. A tanulók kilencven százaléka szegedi, szüleik kifejezetten
a porosz rendszerű iskoláknál
nyitottabb oktatási intézmény
miatt ingáznak a gyerekekkel a
város melletti településre. Több
hónapja folynak a tárgyalások a
szegedi önkormányzat illetékesei és a Waldorf-iskola között arról, hogy a bezárt béketelepi iskolába költözhessen a magánfenntartású intézmény.
Az önkormányzat eredetileg
csupán a felső tagozatot költöztette volna el a 153 fős béketelepi
iskolából, az alsót azonban helyben hagyta volna. A Waldorf már

A MÓDSZER
Az első Waldorf-iskola Stuttgartban nyílt meg 1919 szeptemberében. Magyarországon
1926-ban Budán hozták létre
az első Waldorf-iskolát, amely
a háborúig működött. Hazánkban 1988 óta kiemelt eszmei, és részben anyagi támogatásban részesítik a Waldorf-kezdeményezéseket. Az
országban jelenleg 35 Waldorf-óvoda és 12 iskola működik. A Waldorf-pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a módszert és a
tananyagot. Az iskolát a szív, a
kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi,
lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejlesztik.

Fotó: Miskolczi Róbert

ekkor is érdeklődött a megüresedett termek iránt. Csakhogy a
béketelepi szülők az alsó tagozatba sem íratták be a gyermekeket,
mindössze 37 diák kezdte volna
meg a tanévet a Napos úton, alsó
tagozatban. Ezért a közgyűlés június 21-én bezárásáról döntött.
A Waldorf-iskola szülői munkaközössége Jávorszky Ivánt bízta
meg azzal, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzattal. A
waldorfos szülők Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármesterrel
együtt már májusban bejárták, és
felmérték a Napos úti épületkomplexumot, hogy az alkalmas-e az iskolának. Jávorszky
Iván, akinek két gyermeke is a
Waldorf tanulója, lapunknak elmondta: már közel van a megegyezéshez az önkormányzat és az
intézmény. Mint mondta, amenynyiben minden kérdésben sikerül
megállapodni, úgy augusztus elején akár alá is írhatják a szerződést, és szeptemberben megkezdődhet az oktatás a Napos úton.
- Nem az önkormányzattól,
hanem a Rókus Il-es számú iskolától bérelheti a Napos úti épületeket a Waldorf - tudtuk meg
Kardos Jánostól. A polgármesteri
hivatal oktatási irodájának vezetője elmondta: a közgyűlés döntése szerint a Napos úti alsó tagozat - amennyiben a szülők otthagyják a gyermekeket - a Rókus
Il-es tagintézményeként működött volna. Kardos János egyébként megerősítette: közel a megegyezés.
Az
önkormányzat
egyébként hosszú távon is működőképesnek tartja az egyre
népszerűbb
Waldorf-iskolát,
amely fölmenő rendszerben működik. Azaz, az eddig három évfolyamos iskola minden évben új
első osztályt indít.
K.B.

de találunk helyet, ahol meghúzhatjuk magunkat. Bízom az IKV-ban és az önkormányzatban is, hátha kapunk egy egyszobás szociális bérlakást - mondta Bódis Mátyásné.
Az IKV Rt.-nél és a polgármesteri hivatalban egyelőre nem kívántak nyilatkozni az
ügyben. Az illetékesek leghamarabb a jövő
hét elején állnak rendelkezésünkre.
9

Szentmihályon, a Családok Átmeneti Otthonában nem tudják elszállásolni Bódisékat. De
máshol sem tudnak rajtuk segíteni, mert az
átmeneti szállók Szegeden is mindenhol tele
vannak. Amennyiben Bődiséknak lapzártánk
után ki kellett költözni, akkor hétfőig semmilyen segítséget nem tudnak nekik adni.
Ügyükben a rendőrség járhat el, ha akar.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Előfizetőinknek
dedikált kollégánk

A szakember véleménye szerint
ki lehet tenni közterületen árpádsávos lobogókat. A szakértő
annak kapcsán nyilatkozott,
hogy - mint azt tegnapi számunkban írtuk - Hódmezővásárhely egyik terén a magyar és
az uniós lobogó mellett árpádsávos zászlókat is kihelyeztek, a
MEASZ kifogása után azonban
levették őket. Pandula Attila a
zászlóhasználat történetéről elmondta: az Árpád-házi időszakban, 1300 előtt igen széles körben használtak lobogókat. Hozzátette, hogy az ország mai címere olyan, mint a 800 évvel ezelőtti: megtalálhatók benne a sávok
és a kettős kereszt motívuma,
ezek egyébként önálló zászlóként is megjelentek abban a korban, tehát „alap zászlótípusuk" a
régi Magyarországnak. Hangsúlyozta: a piros és a fehér az Árpád-dinasztia színei, a sávok száma pedig változatos, 3-tól 1 l-ig
bármennyi lehetett.
A XVIII. században már nem
igazán használták a zászlókat, „a
múlt század 30-as éveiben, a
Horthy-korszak végén tűnt fel
Széli Sándor, aki szélsőségesen
jobboldali csoportokhoz csapódott. O ajánlotta a sávos lobogó
használatát újra, és ő javasolta
azt is: fel kellene újítani a sávos-kettőskeresztes
lobogóformát is". Ezt követően a nyilas
mozgalom „kreált zászlótípust,
részben a német minták, részben
a magyar hagyományok alapján". Az árpádsávok mellett ebben a zászlóban már szerepelt a
nyilaskereszt is - tette hozzá. Ez
a zászló lett később, 1939 után
„a nyilas mozgalom egyik szimbóluma, de a nyilas párt egyes
szervezetei önmagukban soha
nem használtak csak sima árpádsávos lobogót, abban mindig
benne volt a nyilaskereszt is" mondta a szakértő.

SÖRFESZTIVÁL

A lapunk előfizetőinek különböző kedvezményes vásárlási lehetőségeket szervezünk. Ennek részeként most Bátyi Zoltán 66 Belami című könyvét vehetik meg 40 százalékos kedvezménnyel. Képünkön a
szerző dedikálja könyvét olvasóinknak.
Fotó: Miskolczi Róbert

Szombat
18.00: Andy Dance School
19.00: City Fitness
19.30: FC Pop Duó
20.00: P. Divatszínház
20.30: Cool Girl's
21.30: Party Time
24.00: Chippendale-show
00.30: Vili és Bea
Vasárnap
18.00: Ándy Dance School
19.00: City Fitness
19.30: Nada Hastánciskola
20.00: P. Divatszínház
20.30: Cool Girl's
21.00: R-Port
22.00: Popey Fitness
22.30: Gera fivérek

Egészségügyi szakok, tendenciák
A felvételi időszak lezárultával elmondható, hogy
a Szegedi Tudományegyetem szakjai egyre keresettebbé válnak, s az egyetem végleg levetette
regionális béklyóit. Különösen igaz ez az egészségügyi szakok esetében.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Mindenhol arról lehetett hallani, hogy válságban
van a felsőoktatás, s azon belül is különösen nagy a
baj az orvos- és gyógyszerészképzéssel. A fiatalok
ugyanis a könnyebben és gyorsabban hasznosítható
képzéseket választják, aminek következtében egyre
kevesebben akarnak az egészségügyben dolgozni.
Az idei felvételi számok a szegedi egyetemen azonban mást mutattak. A Szent-Györgyi Albert Orvoscentrum valamennyi karán és szakán jelentős túljelentkezés volt, olyannyira igaz ez, hogy a tavalyi számokat magasan túlszárnyalták ebben az évben.
Az általános orvos szakra több mint ezer felvételi-

ző adta be jelentkezési lapját, s a fogorvosira is többszörös volt a túljelentkezés. Az orvoskaron a többség
a kötelező biológia felvételi mellett a kémiát választotta. Ezzel most kivételesen rosszabbul jártak a felvételizők, mert a sokszor rettegett fizika írásbeli az
idén könnyebb volt a megszokottnál. A karon bíznak abban, hogy nem változtatják meg a felvételi keretszámokat.
Jól teljesített az idén a gyógyszerészkar is, hiszen
több mint négyszázan jelentkeztek a várhatóan
100 fővel induló évfolyamra. Itt a felvételizők közül sokan választották az érettségin elért eredményeiket a szóbeli vizsga helyett, s az orvoskarhoz
hasonlóan a legtöbben itt is kémiából írásbeliztek.
A gyógytornász szakra is több mint háromszoros
volt a túljelentkezés. Az SZTE Egészségügyi Főiskolai Kar ezen képzése azért népszerű különösen,
mert a tiszántúli felsőoktatási intézmények közül
egyedül Szegeden folyik ilyen képzés. A szakon az
idén előreláthatólag 80 fős évfolyam indul.

•
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Szaunaként nem üzemeltetik a szegedi Grand Cafét

Nyári szünet
a művészmoziban
Július 4-ével bezárt a szegedi
Grand Café, de a művészmozit
működtető alapítvány képviselői azt remélik, ez az utolsó
nyár, amikor kényszerszünetet
kell tartaniuk. Szeged legnépszerűbb és leglátogatottabb művészmozijában ugyanis még
nincs légkondicionáló.
- Nyáron a termet legfeljebb szaunaként tudnánk használni - fogalmazott némi iróniával Erdélyi
Ágnes, a mozi vezetője. Pályáztak azonban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához,
és remélik, hamarosan korszerűsíthetik a termet. A Fáklya mozi
székeit várhatóan fotelekre cserélik, megújul a hangtechnika,
beépítik a klímaberendezéseket
és megszépítik a kávézót is. A pályázathoz az önrészt az önkormányzat biztosítja.
Az elmúlt évad is bizonyította,
igény van az utánjátszó művészmozira Szegeden. Sajátos, bejáratott munkamegosztás alakult
ki az épületben található két vetítőhely között. Az újdonságokat

a Belvárosi mozi termeiben
játsszák, a Grand Café pedig
szerkesztett, tematikus programot kínál, gondosan kiválogatja
a bemutatott filmeket. Ezt egészítik ki a kiállítások, a filmekhez kapcsolódó a rendezvények,
és a város egyik legkisebb, ezzel
együtt talán legbarátságosabb kávéháza, amely éppen csak eltartja önmagát, bevételt nem nagyon
hoz. Az alapítvány önkormányzati támogatást nem kap, különböző pályázatokból biztosítja a
működéséhez szükséges forrásokat.
Erdélyi Ágnes elmondta: jövőre tovább szeretnék erősíteni a
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatását elősegítő
tanártovábbképzés programját.
Ezt a tantárgyat 2004-től bevezetik az iskolákban, és a Grand Café ad otthont a tanárokat fölkészítő foglalkozásoknak. Tervezik
továbbá, hogy a médiatudományi tanszékkel együttműködve
az egyetemi képzésbe is bekapcsolódnak.
M. B. I.

Az önkormányzat egyeztet a laborösszevonásokról

A kamara kifogása
A Szegedi Orvosi Kamara kifogásolja, hogy nem élhetett törvényben rögzített véleményezési jogával, amikor a szegedi önkormányzat a laborösszevonásokról döntött. Kozma József alpolgármester lapunknak elmondta: az integrált laboratórium kialakításának részletkérdéseiről jelenleg is folynak a tárgyalások.
A Szegedi Orvosi Kamara levelet
küldött Botka László polgármesternek. Ebben kifogásolják, hogy
az önkormányzat fenntartásában levő egészségügyi intézmények laboratóriumainak integrációjáról, összevonásáról született
közgyűlési döntés előtt nem kérték ki a kamara véleményét. A
kamara helyi elnöke, Simonka
János Aurél professzor a levél
kapcsán elmondta: az orvoskamarai törvény értelmében a
szakmai érdekképviseleti szervezetnek véleményezési joga van
az orvosi tevékenység szervezeti
vagy működési rendjét, illetve az
egészségügyi ellátást érintő önkormányzati döntések meghozatalánál. A helyi orvoskamara elnöksége úgy véli, az integrált laboratórium létrehozása olyan, az
orvosok szakmai tevékenységét,
valamint az orvosi tevékenység
szervezeti, működési rendjét
érintő döntés, amelynek meghozatala előtt ki kellett volna kérni
a helyi kamara véleményét. A
szakmai érdekvédelmi szervezet

a szegedi egészségügyben tervezett átalakításokkal kapcsolatban továbbra is fenntartja véleményezési jogát.
A városi önkormányzat egészségügyért felelős alpolgármestere, Kozma József a levélre reagálva lapunknak úgy nyilatkozott: a
szeptember elsejétől létrejövő integrált laboratórium kialakításának részletkérdéseiről jelenleg is
folynak az egyeztetések, tárgyalások az érdekképviseleti szervekkel. Az önkormányzat számít
az orvoskamara véleményére a
városi egészségügyi intézményeket érintő döntések előkészítésénél. A kamarának erre eddig is
megvolt a lehetősége, hiszen
mind a Csongrád megyei, mind a
szegedi orvosi kamara képviselői
részt vettek azon az egészségügyi
bizottsági ülésen, amelyen a laborintegrációt vitatták meg. Az
alpolgármester hozzátette: a laborintegráció szükségességét az
érintettek közül senki sem vonja
kétségbe.
K.K.
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Több áll a műhelyben, mint ahány közlekedik

Kevés a működő villamos
A menetrendben szereplő járatok fele kimaradt a hármason és
a négyesen. Előfordult az elmúlt
napokban, hogy Szegeden, a két
vonalon huszonöt percenként
követték egymást a villamosok.
A járművek nagy része használhatatlan:
karambolozott
vagy elromlott.
- A két vonalon csak jövő héten
áll helyre a forgalom - tájékoztatott Dózsa Gábor. Az Szegedi
Közlekedési Társaság (SZKT)
igazgatója elmondta: villamospótló autóbuszok azért nem segíthethetnek be, mert a buszmegállók nagyon messze vannak
villamosmegállóktól, így nem
tudnák busszal és villamossal vegyesen bonyolítani a forgalmat.
A társaságnak tizennyolc járműve vethető be a hármas és
négyes vonalon, amelyek közül
kettő anyagfáradás és korrózió
miatt szétszakadt, több pedig
hibás vagy éppen szemlén van,
azaz rendszeres karbantartást
végeznek rajta. A múlt héten ráadásul három jármű karambolozott, amelyeket most javít a
Vivaép Rt. Az SZKT nem saját
maga tartja karban járműveit,
mivel 2000 óta ezt a tevékenységet csak megrendeli a Vivaéptől.
A két cég vezetői kölcsönösen
egymásra mutogatnak a kialakult helyzetben. A Vivaép szerint az SZKT mindent megtesz
a cég ellehetetlenítésére, ami
kihat a közlekedés biztonságára
is. Nagy Tamás, a Vivaép Rt.
járműfenntartási üzletág-igazgatója azt mondta, nem akar a
két cég elmérgesedett viszonyával foglalkozni, de az már szakmai kérdés, hogy az SZKT
szándékosan túl sokat futtatja a
villamosokat, a karbantartásra
váró járműveket késedelmesen
adja át nekik, nem fizeti ki a
tartozásait, illetve megnehezíti
az alkatrészek beszerzését. Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója
szerint azért futnak sokat a járművek, mert nincs elég működőképes villamos, a szigorú
technológiai rendet betartják,
időben átadják szemlére a villa-

Sorsukra váró villamosok a műhely előtt.

MÚZEUM A VÁROS UTCÁIN
Negyvenhez közelítenek a hármas és négyes villamos vonalán
közlekedő járművek. A prototípus 1961-ben gördült ki a műhelyből Budapesten, összesen 181-et készítettek belőle. A Budapesti
Közlekedési Vállalat 1983-ig az összes ilyen járművét kivonta a
forgalomból, Miskolcon, Debrecenben és Szegeden azonban még a
mai napig is futnak ezek a villamosok. Az FW-típusú csuklósok
már tervezésükkor elavultak voltak. Az SZKT tizennyolc olyan
járművel rendelkezik, amelyeknek mindkét végén van vezetőfülke
és mindkét oldalán ajtó, azaz a hármas és négyes vonalán közlekedhetnek. Az elmúlt években Miskolc használt Tátrákkal, és a
Bécsben leselejtezett piros kocsikkal, Debrecen Ganz-gyártmányú
új villamosokkal frissítette járműparkját, Szeged új, de nagyon kis
befogadóképességű Tátrákat vásárolt az egyes vonalra. Dózsa Gábor igazgató azt ígérte: az SZKT is a lehető leggyorsabban megújítja villamosparkját, hogy fenntarthassák a forgalmat.
mosokat, a számlákat pedig a
múlt hétig pontosan fizették.
A két cég között elhúzódó vita
van arról, ki mennyivel tartozik
a másiknak. Nem tudnak megegyezni a végzett munka minő-

Sikeres szentesi pályázat
Kedvezően bírálta el a kormány a szentesi önkormányzat pályázatát
a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. A mintegy hárommilliárd
forintos beruházás 55 százaléka vissza nem térítendő állami támogatás, a fennmaradó hányadot pedig a helyhatóság és a lakosság állja. A csatornaprogram több szakaszban valósul meg. A munkák a város legmélyebben fekvő részén, a Kisérben kezdődnek el. A településnek ezen a területén mintegy 1400 háztartást csatlakoztatnak a
szennyvízhálózathoz. A kivitelezésre közbeszerzési pályázatot ír
majd ki az önkormányzat.

A város polgáraivá fogadta a néptáncosokat a polgármester

Menettánc a szegedi korzón
Rendkívüli sokadalom kísérte a Széchenyi
tértől a Dugonics térig a III. Martin György
Néptáncfesztiválra érkezett együtteseket.
A fesztiválokon hagyományos módon, menettánccal, énekelve, zenélve vonultak tegnap a
néptáncosok és a mezőségi, erdőszombattelki
zenekar tagjai Szeged főteréről a korzóján át a
Dugonics téri szökőkúthoz, ahol a néptáncfesztivál megnyitóünnepségét rendezték meg.
Út közben és a téren is vendég- és folklórszerető szegediek százai nézték a látványos felvonulást és a táncbemutatókat. A nyitóünnepségen
Simoncsics János, a fesztivál titkára köszöntötte a vendégeket, Botka László polgármester pedig átnyújtotta képviselőiknek a város kulcsát
és ezzel jelképesen, a fesztivál idejére Szeged
polgáraivá fogadta a táncosokat és zenészeket.
A tíz együttes rövid bemutatókkal örvendeztette meg a téren összegyűlt közönséget.
Este a színházban olyan koreográfiákkal léptek fel a csoportok, amelyeket másutt még nem
mutattak be: tegnap a martonvásáriak, a vajdasági Topolyáról érkezett együttes, a szegedi Borica-Bálint Sándor, az isaszegi Csata és az erdélyi zenekar szerepelt. Ma este 8-kor ugyancsak
a színházban folytatódik a bemutatók sora.
S. E.

ségében sem. Az SZKT vezetője
szerint a Vivaép nem vett észre
minden hibát a szemlék során,
a Vivaép üzletág-igazgatója szerint viszont az SZKT szándékosan addig futtatja a villamoso-

kat, amíg azok meg nem hibásodnak.
Ez a háborús állapot meglátszik
a villamos remízben is, ahol
mindkét cég telephelye található,
az alkalmazottak azonos térben
dolgoznak. Ottjártunkkor például mindkét cég fenntartotta magának a jogot, hogy ő adjon engedélyt a fotózásra. A munkások
kényszerűségből hallgattak, de
érezhető volt a hatalmas feszültség, a bérek kifizetése ugyanis
akadozott, és nem tudják, ki foglalkoztatja őket a jövőben.
Ilyen körülmények között kellene rohamtempóban kijavítani
az álló villamosokat, hogy helyreállhasson a menetrendszerűség. Olyan járművek karbantartásáról van szó, amelyek több
mint harmincévesek, gyakran
meghibásodnak, teljesen elavultak, ezért már régen le kellett
volna selejtezni azokat.
MOLNÁR B. IMRE

Az előadások és főpróbák után

Céljáratok indulnak
a szabadtéri idején
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Közlekedési Társaság
idén is elindítja céljáratait a szabadtéri játékok ideje alatt. A trolibuszok és villamosok július
11-e és augusztus 2l-e között
járnak valamennyi előadás és
főpróba után, illetve szükség
esetén az esőnapokon is. A menetrend szerinti utolsó járatokat
követően a céljáratok indulását
az előadások végéhez igazítják.
Igény szerint több trolit, illetve
villamost is közlekedtetnek. Az
5-ös vonalon a Széchenyi térről
mindkét végállomás felé (Vértói
út, újszegedi gyermekkórház)
járnak a trolik. A 9-esen pedig

HARMONIKAZENEKAR
LIPCSÉBŐL
Magyarországi turnéja részeként
Szegeden is fellép vasárnap este
6 órakor a Dugonics téren Lipcse
62 fős harmonikazenekara. A
német muzsikusok népszerű
polkákat, keringőket, népzenét
és klasszikus műveket játszanak.

Táncosok töltötték meg tegnap délután a Kárász utcát.

Fotó: Miskolczi Róbert

ÜDÜLÉSI CSEKK- HÉTFŐN
AZ UTOLSÓ ALKALOM
Egyelőre hétfőn osztják utolsó alkalommal a szegedi városházán
a nyugdíjasok által felhasználhaFotó: Karnok Csaba tó üdülési csekkeket. A nagyszá-

ugyancsak a Széchenyi térről
mind a Hont Ferenc utca, mind
a Lugas utca irányába közlekednek a járművek.
Az 1 -es villamos az Aradi vértanúk teréről a Rókus, illetve a
Szeged pályaudvarig megy. A Dugonics térről a vadasparkig a
3A-s villamos, a Dugonics térről
Kecskéstelep és Tarján felé a 4-es
járat szállítja az utasokat. Az előre megváltott jegyek és bérletek
ezeken a járatokon nem érvényesek, menetjegyeket a céljáratokon lehet vásárolni 130 forintért.
A hat éven aluli gyermekek (felnőtt kíséretében) és a 65 éven felüliek utazása ezeken a járatokon
is díjtalan.

mú jelentkezőre való tekintettel
a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége ezekben a napokban összesíti a beérkezett igényeket és a további jelentkezéseket csak a megmaradt
kontingens függvényében fogadjad.
FOGADASZEGEDI
RENDŐRKAPITÁNY
Lakossági fogadóórát tart Kovács
Mihály rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
hétfőn 13 és 16 óra között a kapitányság Párizsi körút 16-22.
alatti épületében.
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Szaunaként nem üzemeltetik a szegedi Grand Cafét

Nyári szünet
a művészmoziban
Július 4-ével bezárt a szegedi
Grand Café, de a művészmozit
működtető alapítvány képviselői azt remélik, ez az utolsó
nyár, amikor kényszerszünetet
kell tartaniuk. Szeged legnépszerűbb és leglátogatottabb művészmozijában ugyanis még
nincs légkondicionáló.
- Nyáron a termet legfeljebb szaunaként tudnánk használni - fogalmazott némi iróniával Erdélyi
Ágnes, a mozi vezetője. Pályáztak azonban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához,
és remélik, hamarosan korszerűsíthetik a termet. A Fáklya mozi
székeit várhatóan fotelekre cserélik, megújul a hangtechnika,
beépítik a klímaberendezéseket
és megszépítik a kávézót is. A pályázathoz az önrészt az önkormányzat biztosítja.
Az elmúlt évad is bizonyította,
igény van az utánjátszó művészmozira Szegeden. Sajátos, bejáratott munkamegosztás alakult
ki az épületben található két vetítőhely között. Az újdonságokat

a Belvárosi mozi termeiben
játsszák, a Grand Café pedig
szerkesztett, tematikus programot kínál, gondosan kiválogatja
a bemutatott filmeket. Ezt egészítik ki a kiállítások, a filmekhez kapcsolódó a rendezvények,
és a város egyik legkisebb, ezzel
együtt talán legbarátságosabb kávéháza, amely éppen csak eltartja önmagát, bevételt nem nagyon
hoz. Az alapítvány önkormányzati támogatást nem kap, különböző pályázatokból biztosítja a
működéséhez szükséges forrásokat.
Erdélyi Ágnes elmondta: jövőre tovább szeretnék erősíteni a
mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy oktatását elősegítő
tanártovábbképzés programját.
Ezt a tantárgyat 2004-től bevezetik az iskolákban, és a Grand Café ad otthont a tanárokat fölkészítő foglalkozásoknak. Tervezik
továbbá, hogy a médiatudományi tanszékkel együttműködve
az egyetemi képzésbe is bekapcsolódnak.
M. B. I.

Az önkormányzat egyeztet a laborösszevonásokról

A kamara kifogása
A Szegedi Orvosi Kamara kifogásolja, hogy nem élhetett törvényben rögzített véleményezési jogával, amikor a szegedi önkormányzat a laborösszevonásokról döntött. Kozma József alpolgármester lapunknak elmondta: az integrált laboratórium kialakításának részletkérdéseiről jelenleg is folynak a tárgyalások.
A Szegedi Orvosi Kamara levelet
küldött Botka László polgármesternek. Ebben kifogásolják, hogy
az önkormányzat fenntartásában levő egészségügyi intézmények laboratóriumainak integrációjáról, összevonásáról született
közgyűlési döntés előtt nem kérték ki a kamara véleményét. A
kamara helyi elnöke, Simonka
János Aurél professzor a levél
kapcsán elmondta: az orvoskamarai törvény értelmében a
szakmai érdekképviseleti szervezetnek véleményezési joga van
az orvosi tevékenység szervezeti
vagy működési rendjét, illetve az
egészségügyi ellátást érintő önkormányzati döntések meghozatalánál. A helyi orvoskamara elnöksége úgy véli, az integrált laboratórium létrehozása olyan, az
orvosok szakmai tevékenységét,
valamint az orvosi tevékenység
szervezeti, működési rendjét
érintő döntés, amelynek meghozatala előtt ki kellett volna kérni
a helyi kamara véleményét. A
szakmai érdekvédelmi szervezet

a szegedi egészségügyben tervezett átalakításokkal kapcsolatban továbbra is fenntartja véleményezési jogát.
A városi önkormányzat egészségügyért felelős alpolgármestere, Kozma József a levélre reagálva lapunknak úgy nyilatkozott: a
szeptember elsejétől létrejövő integrált laboratórium kialakításának részletkérdéseiről jelenleg is
folynak az egyeztetések, tárgyalások az érdekképviseleti szervekkel. Az önkormányzat számít
az orvoskamara véleményére a
városi egészségügyi intézményeket érintő döntések előkészítésénél. A kamarának erre eddig is
megvolt a lehetősége, hiszen
mind a Csongrád megyei, mind a
szegedi orvosi kamara képviselői
részt vettek azon az egészségügyi
bizottsági ülésen, amelyen a laborintegrációt vitatták meg. Az
alpolgármester hozzátette: a laborintegráció szükségességét az
érintettek közül senki sem vonja
kétségbe.
K.K.
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Több áll a műhelyben, mint ahány közlekedik

Kevés a működő villamos
A menetrendben szereplő járatok fele kimaradt a hármason és
a négyesen. Előfordult az elmúlt
napokban, hogy Szegeden, a két
vonalon huszonöt percenként
követték egymást a villamosok.
A járművek nagy része használhatatlan:
karambolozott
vagy elromlott.
- A két vonalon csak jövő héten
áll helyre a forgalom - tájékoztatott Dózsa Gábor. Az Szegedi
Közlekedési Társaság (SZKT)
igazgatója elmondta: villamospótló autóbuszok azért nem segíthethetnek be, mert a buszmegállók nagyon messze vannak
villamosmegállóktól, így nem
tudnák busszal és villamossal vegyesen bonyolítani a forgalmat.
A társaságnak tizennyolc járműve vethető be a hármas és
négyes vonalon, amelyek közül
kettő anyagfáradás és korrózió
miatt szétszakadt, több pedig
hibás vagy éppen szemlén van,
azaz rendszeres karbantartást
végeznek rajta. A múlt héten ráadásul három jármű karambolozott, amelyeket most javít a
Vivaép Rt. Az SZKT nem saját
maga tartja karban járműveit,
mivel 2000 óta ezt a tevékenységet csak megrendeli a Vivaéptől.
A két cég vezetői kölcsönösen
egymásra mutogatnak a kialakult helyzetben. A Vivaép szerint az SZKT mindent megtesz
a cég ellehetetlenítésére, ami
kihat a közlekedés biztonságára
is. Nagy Tamás, a Vivaép Rt.
járműfenntartási üzletág-igazgatója azt mondta, nem akar a
két cég elmérgesedett viszonyával foglalkozni, de az már szakmai kérdés, hogy az SZKT
szándékosan túl sokat futtatja a
villamosokat, a karbantartásra
váró járműveket késedelmesen
adja át nekik, nem fizeti ki a
tartozásait, illetve megnehezíti
az alkatrészek beszerzését. Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója
szerint azért futnak sokat a járművek, mert nincs elég működőképes villamos, a szigorú
technológiai rendet betartják,
időben átadják szemlére a villa-

MUZEUM AVAROS UTCAIN
Negyvenhez közelítenek a hármas és négyes villamos vonalán
közlekedő járművek. A prototípus 1961-ben gördült ki a műhelyből Budapesten, összesen 181-et készítettek belőle. A Budapesti
Közlekedési Vállalat 1983-ig az összes ilyen járművét kivonta a
forgalomból, Miskolcon, Debrecenben és Szegeden azonban még a
mai napig is futnak ezek a villamosok. Az FW-típusú csuklósok
már tervezésükkor elavultak voltak. Az SZKT tizennyolc olyan
járművel rendelkezik, amelyeknek mindkét végén van vezetőfülke
és mindkét oldalán ajtó, azaz a hármas és négyes vonalán közlekedhetnek. Az elmúlt években Miskolc használt Tátrákkal, és a
Bécsben leselejtezett piros kocsikkal, Debrecen Ganz-gyártmányú
új villamosokkal frissítette járműparkját, Szeged új, de nagyon kis
befogadóképességű Tátrákat vásárolt az egyes vonalra. Dózsa Gábor igazgató azt ígérte: az SZKT is a lehető leggyorsabban megújítja villamosparkját, hogy fenntarthassák a forgalmat.
mosokat, a számlákat pedig a
múlt hétig pontosan fizették.
A két cég között elhúzódó vita
van arról, ki mennyivel tartozik
a másiknak. Nem tudnak megegyezni a végzett munka minő-

Sikeres szentesi pályázat
Kedvezően bírálta el a kormány a szentesi önkormányzat pályázatát
a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. A mintegy hárommilliárd
forintos beruházás 55 százaléka vissza nem térítendő állami támogatás, a fennmaradó hányadot pedig a helyhatóság és a lakosság állja. A csatornaprogram több szakaszban valósul meg. A munkák a város legmélyebben fekvő részén, a Kisérben kezdődnek el. A településnek ezen a területén mintegy 1400 háztartást csatlakoztatnak a
szennyvízhálózathoz. A kivitelezésre közbeszerzési pályázatot ír
majd ki az önkormányzat.

A város polgáraivá fogadta a néptáncosokat a polgármester

Menettánc a szegedi korzón
Rendkívüli sokadalom kísérte a Széchenyi
tértől a Dugonics térig a III. Martin György
Néptáncfesztiválra érkezett együtteseket.
A fesztiválokon hagyományos módon, menettánccal, énekelve, zenélve vonultak tegnap a
néptáncosok és a mezőségi, erdőszombattelki
zenekar tagjai Szeged főteréről a korzóján át a
Dugonics téri szökőkúthoz, ahol a néptáncfesztivál megnyitóünnepségét rendezték meg.
Út közben és a téren is vendég- és folklórszerető szegediek százai nézték a látványos felvonulást és a táncbemutatókat. A nyitóünnepségen
Simoncsics János, a fesztivál titkára köszöntötte a vendégeket, Botka László polgármester pedig átnyújtotta képviselőiknek a város kulcsát
és ezzel jelképesen, a fesztivál idejére Szeged
polgáraivá fogadta a táncosokat és zenészeket.
A tíz együttes rövid bemutatókkal örvendeztette meg a téren összegyűlt közönséget.
Este a színházban olyan koreográfiákkal léptek fel a csoportok, amelyeket másutt még nem
mutattak be: tegnap a martonvásáriak, a vajdasági Topolyáról érkezett együttes, a szegedi Borica-Bálint Sándor, az isaszegi Csata és az erdélyi zenekar szerepelt. Ma este 8-kor ugyancsak
a színházban folytatódik a bemutatók sora.
S. E.

ségében sem. Az SZKT vezetője
szerint a Vivaép nem vett észre
minden hibát a szemlék során,
a Vivaép üzletág-igazgatója szerint viszont az SZKT szándékosan addig futtatja a villamoso-

kat, amíg azok meg nem hibásodnak.
Ez a háborús állapot meglátszik
a villamos remízben is, ahol
mindkét cég telephelye található,
az alkalmazottak azonos térben
dolgoznak. Ottjártunkkor például mindkét cég fenntartotta magának a jogot, hogy ő adjon engedélyt a fotózásra. A munkások
kényszerűségből hallgattak, de
érezhető volt a hatalmas feszültség, a bérek kifizetése ugyanis
akadozott, és nem tudják, ki foglalkoztatja őket a jövőben.
Ilyen körülmények között kellene rohamtempóban kijavítani
az álló villamosokat, hogy helyreállhasson a menetrendszerűség. Olyan járművek karbantartásáról van szó, amelyek több
mint harmincévesek, gyakran
meghibásodnak, teljesen elavultak, ezért már régen le kellett
volna selejtezni azokat.
MOLNÁR B. IMRE

Az előadások és főpróbák után

Cél járatok indulnak
a szabadtéri idején
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Közlekedési Társaság
idén is elindítja céljáratait a szabadtéri játékok ideje alatt. A trolibuszok és villamosok július
11-e és augusztus 2l-e között
járnak valamennyi előadás és
főpróba után, illetve szükség
esetén az esőnapokon is. A menetrend szerinti utolsó járatokat
követően a céljáratok indulását
az előadások végéhez igazítják.
Igény szerint több trolit, illetve
villamost is közlekedtetnek. Az
5-ös vonalon a Széchenyi térről
mindkét végállomás felé (Vértói
út, új szegedi gyermekkórház)
járnak a trolik. A 9-esen pedig

ugyancsak a Széchenyi térről
mind a Hont Ferenc utca, mind
a Lugas utca irányába közlekednek a járművek.
Az 1 -es villamos az Aradi vértanúk teréről a Rókus, illetve a
Szeged pályaudvarig megy. A Dugonics térről a vadasparkig a
3A-s villamos, a Dugonics térről
Kecskéstelep és Tarján felé a 4-es
járat szállítja az utasokat. Az előre megváltott jegyek és bérletek
ezeken a járatokon nem érvényesek, menetjegyeket a céljáratokon lehet vásárolni 130 forintért.
A hat éven aluli gyermekek (felnőtt kíséretében) és a 65 éven felüliek utazása ezeken a járatokon
is díjtalan.

HÍREK
HARMONIKAZENEKAR
LIPCSÉBŐL
Magyarországi turnéja részeként
Szegeden is fellép vasárnap este
6 órakor a Dugonics téren Lipcse
62 fős harmonikazenekara. A
német muzsikusok népszerű
polkákat, keringőket, népzenét
és klasszikus műveket játszanak.

Táncosok töltötték meg tegnap délután a Kárász utcát.

Fotó: Karnok Csaba

ÜDÜLÉSI CSEKK - HÉTFŐN
AZ UTOLSÓ ALKALOM
Egyelőre hétfőn osztják utolsó alkalommal a szegedi városházán
a nyugdíjasok által felhasználható üdülési csekkeket. A nagyszá-

mú jelentkezőre való tekintettel
a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetsége ezekben a napokban összesíti a beérkezett igényeket és a további jelentkezéseket csak a megmaradt
kontingens függvényében fogadja el.
FOGAD A SZEGEDI
RENDŐRKAPITÁNY
Lakossági fogadóórát tart Kovács
Mihály rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
hétfőn 13 és 16 óra között a kapitányság Párizsi körút 16-22.
alatti épületében.
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A polgármester mindenkinek a munkájára számít

A fekete kerámia vásárhelyi

Szeged sikerre van ítélve
Ez a négy év nem rólam, a harmincéves
polgármesterről és vezetői módszereiről
szól. A kérdés inkább az: ki tudjuk-e találni
Szegedet alig egy ével az uniós csatlakozás
előtt. Én erre kaptam felhatalmazást a szegediektől, és ebben mindenki munkájára
számítok - nyilatkozta lapunknak Botka
László polgármester. Szeged első embere
interjújában egyebek mellett elmondta: a
város ügyeiben nem érdekli, kinek milyen a
pártszimpátiája.
- Nyári szünetet tart a közgyűlés,
lezárult
az új városvezetés első háromnegyed éves
ciklusa. Mennyit végeztek el a kitűzött
munkából1
- Három fő feladatot láttunk a szegediek
többségével együtt az önkormányzati választások után. Először a közbizalom erősítését,
egy új típusú önkormányzati működés megvalósítását. Másodszor a város vagyoni helyzetének és működésének áttekintését. Harmadszor pedig, hogy felrázzuk abból a mély
depresszióból a várost, amelyet a leépült gazdaság, a lakosságszám csökkenése, az új beruházások elmaradása váltott ki. Nagyon komoly erőfeszítések árán, de sikerült eredményt elérünk ezeken a területeken. Nagyon
nagy munkát végzett az önkormányzat és a
képviselő-testület az elmúlt időszakban.
Olyan struktúrát alakítottunk ki, amelyben
érezhető, nyomon követhető, hogy mikor és
miért születnek döntések. Az embereknek
végre rálátásuk és beleszólásuk van az önkormányzat dolgaiba. Ismét működnek az érdekegyeztetés különféle fórumai, a közgyűlési bizottságok szakértőkkel kiegészülve dolgoznak. A polgármesteri hivatalban két alapelvnek, a szakmaiságnak és a szegediek szolgálatának kell megfelelni. Még közel sem vagyok elégedett, de jó irányba haladunk.

Kusza tulajdonviszonyok
- Egyik legfontosabb választási ígéretük
volt az önkormányzati
cégek gazdálkodásának racionalizálása. Cégeket összevontak, megszüntettek
ugyan, és feljelentések
is születtek, de az eddigi vizsgálatok nem
feltétlenül igazolták a gyanút, hogy az előző
városvezetés rosszul bánt a rá bízott vagyonnal. Mikorra vár konkrét
eredményeket I
- Ez nem az én dolgom. Mi megtettük a
szükséges lépéseket, a többi a rendőrségre, az
ügyészségre tartozik. Az új városvezetés nagyon határozottan lépett fel olyan esetekben,
amikor kiderült, egy-egy önkormányzati cégnél nem úgy mennek a dolgok, hogy az a város érdekeit szolgálja. Leszámolásról szó
sincs. A cégvezető felelősséggel tartozik a
közgyűlésnek, és büntetőjogilag is felelősségre vonható. Olyan esetekben tehát, amikor
többről volt szó, mint a cégvezető egyszerű
felelősségéről, be kellett vonnunk a vizsgálatokba a rendőrséget. Ezt a szegediek el is várták tőlünk. Szükség is volt a határozott fellépésre: a város 45 cégben volt érdekelt, átláthatatlan, kusza tulajdonviszonyok közepette. Összevontuk az IKV-t és a Szetávot, egyesítettük a környezetgazdálkodást és a közterület-fenntartást, újra városi tulajdonba vettük a Városkép Kft.-t, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szó sincs tehát arról, hogy
az előző ciklus cégvezetőinek feljelentésével
töltöttük volna el az időt. Utódaiktól azt várom, hogy a közvagyonnal rendkívül felelősségteljes módon bánjanak, és ezt számon is
kérem. Ók egyébként konszenzusos alapon
kinevezett szakemberek.

Szavazógép a kormányoldalon
- Éles bírálatokat kap ellenzéki
közgyűlési
ülésvezetési
stílusa

oldalról
miatt.

Szentesről plántált
hagyomány
Mintha nem is népművészeti
termék lenne, hanem modern
iparművészeti eljárás remeke olyan benyomást kelt a fekete
kerámia. Vásárhelyen Csabai
Zoltán a mestere, Szentesen
sajátította el az ősi múltra
visszatekintő „füstön fekete"
edények technikáját. Művei a
Belvárosi Fazekasházban rendezett kiállításon is megtekinthetők.

fekete? Egykor, írd és mondd, birkatrágyafüstön égették-füstölték
a feketekerámiások a korongozással készült; kaviccsal fényesre
csiszolt félkész terméket - halljuk a mestertől.
Majd jöttek a modern idők, s a
feketekerámiások rátértek a gumi, a nejlon, hasonló füstképző
anyagok hasznosítására. Csabai
Zoltán - aki 1975-ben kezdett
önálló kisiparosként a fekete kerámiával foglalkozni - cipészműhelyből származó selejt talpkivágásokat használt e célra. Egyébként a kemencét is saját maga
építette - fekete kerámiát csak
szabadtüzes kemencében lehet
égetni - , sőt a kemencéhez kellő
vályogot is ő készítette.
Szakmai fejlődésére mindig
súlyt helyezett, sokat tanult a
korabeli nagy fazekasoktól, Vékony Sándortól, Mónus Ferenctől, egyébként meg őstehetség,
aki a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban kezdte tanulmányait, de az 1956-os
forradalom után szülei nem engedték vissza a fővárosba, ezért
Vásárhelyen
tanult
tovább.
Ameddig önálló kisiparossá nem
lett, azaz 1975-ig, a majobkagyárban dolgozott, szabadkézi
korongosként.
A pályakezdőket önzetlenül segítette a szakma elsajátításában.
Kisiparosként feleségével, Ida
asszonnyal együtt dolgozott; néhány éve egészségügyi problémák következtében abbahagyta a
munkát. Élete fő műve: egy hatalmas céhkorsó. Fekete, mint az
éj. Agyagba korongozott, komor
ünnepély.
F.CS.

„Nagyon úri cuccok ezek",
mondta a vásárhelyi Csabai Zoltánnak - nem most, valamikor
régen - egy, népiesebb kinézetű
termékekhez szokott fölvásárló,
ódzkodva a fekete kerámiák átvételétől. Valóban: a fekete kerámia
a lehető legbelvárosibb kiállítótermekbe illő, szinte posztmodern műnek tűnik. Holott nagyon is ősi.
Valaha Vásárhelyen is elterjedt
volt, csak később szorította ki a
mázas kerámia. Legtovább Szentesen maradt fönn, máig „szentesi fekete kerámiának" nevezik.
Mindez nem véletlen - mondja
Csabai Zoltán, aki maga is Szentesen sajátította el a fekete kerámiázás tudományát - , a szentesi
agyag porózus, szemcséi közé
könnyen behatolnak a koromszemek.
De azért a vásárhelyi agyag is
alkalmas fekete kerámiának;
Botka László: Az embereknek végre rálátásuk és beleszólásuk van az önkormányzat dol- Csabai Zoltán egy életen át újvágaiba.
Fotó: Miskolczi Róbert rosi agyaggal dolgozott, s nem
akárhogyan: 1987-ben elnyerte a
Ugyanakkor azt, hogy a
kormányoldali lyek érdekeket sértenek. Aki kormányoz, an- megyei népművészeti kiállítás
frakció tulajdonképpen
szavazógépként nak ezt fel kell vállalnia. Én továbbra is ér- alkotói díját, 1994-ben megkapműködik, az egyik MSZP-s képviselő, Szon- zem a bizalmat, de azt is, hogy a szegedieket ta a Magyar Kézműveskamara
di Ildikó is elismerte, amikor azt mondta, nagyon érdekli, mi miért történik a város- ezüstkoszorús mestere címet.
nem a közgyűlés előtt dőlnek el a viták, ha- ban. Éppen ezért szeretném folytatni azon laMitől lesz a fekete kerámia kossági fórumok sorát, amelyeken rendszerenem a bizottsági
üléseken.
- Szeged város ügyeiben engem egyáltalán sen beszámolok a városlakókat érdeklő dolnem érdekel, hogy kinek milyen pártszimpá- gokról. Hadd oszlassam el például azokat az
tiája van, pusztán az, hogy a feladatát tisztes- álhíreket is, amelyek szerint semmilyen fejségesen lássa el. Ez az elvárásom a képvise- lesztés nem történik. Ez nem igaz. Tény, a
lőkkel szemben is. Vállalom az összehasonlí- nehéz helyzet miatt sorrendet kellett felállítást: háromnegyed év alatt több ellenzéki ja- tanunk, de egyetlen megkezdett beruházás
vaslatot fogadtunk el, mint elődeink egy tel- sem marad el. Egyébként jelenleg is száz, áljes cikluson át. Nem jó, ha a közgyűlés dön- talunk beadott pályázat van elbírálás alatt,
téseit bárki az alapján ítéli meg, hogy milyen több mint 3 milliárd 300 millió forint értékpártállású a polgármester. Ez a négy év nem ben.
rólam, a harmincéves polgármesterről és vezetői módszereiről szól. A kérdés inkább az: A város véleménye
ki tudjuk-e találni Szegedet alig egy ével az
- Az előző városvezetéshez
hasonlatosan
uniós csatlakozás előtt. Én erre kaptam fel- terveznek-e közvélemény-kutatást
eddigi
hatalmazást a szegediektől, és ebben min- munkájukról ?
denki munkájára szükség van. A szavazógép- Tervezünk, de nem csinálunk belőle hiúről annyit: elégedett vagyok a bizottságok sági kérdést. Elsősorban nem a népszerűség
munkájával, hiszem, hogy szakmai alapon, érdekel, hanem az, hogy mit tartanak a jövő
és nem politikai motivációk hatására kell legfontosabb feladatainak a szegediek. így
döntéseket hozni. Bebizonyosodott, hogy a tudjuk csak eldönteni, hogy a szeptemberben
bizottságok olyan anyagokat tesznek a képvi- kezdődő újabb háromnegyed évben melyik
selők elé, amelyekről egyértelműen lehet beruházást kell első helyre sorolnunk.
dönteni. A polgármesteri megszólalásaimat
- Milyen feladatokat tűz ősztől a város
a Fidesz-frakció a működési szabályzat mó- elél
dosításával ugyan megpróbálta megkurtíta- Könnyebb helyzetben leszünk. Egyre hani, de nem hiszem, hogy a demokrácia erről tékonyabb önkormányzati struktúrában műszól.
ködhetünk, stabilizálódott pénzügyi helyzet- Csőd, intézményi megszorítások,
isko- ben a fejlesztésekre tudunk koncentrálni.
labezárás, óvodai
csoportszám-csökkentés. Szeretném, ha a Nemzeti fejlesztési tervhez
Ezek a fogalmak jellemezték az elmúlt idő- hasonlóan széleskörű társadalmi, szakmai
vita eredményeképpen elkészülne a városi
szakot.
- Mindenki tudta, hogy nehéz helyzetben fejlesztési terv is, és ennek nyomán dolgozvan a város és azt is, hogy ezt senki sem fogja hatnánk a jövőben. Meggyőződésem, hogy
Franciaországba és Németországba is elkerültek Csabai Zoltán fehelyettünk rendezni. Több tucat olyan hatá- Szeged sikerre van ítélve.
Fotó: Tésik Attila
KÉRI BARNABÁS-SZABÓ C. SZILÁRD kete kerámiái Vásárhelyről.
rozatot voltunk kénytelenek meghozni, ame-

Meddig zavar még vizet a Balaton 1
Ami a Balatonnál a legkevesebb vizet zavarja, az a Balaton. Úgy néz ki, idegenforgalmi szezon a Balaton nélkül is működik a Balatonnál. Júniusban, igaz,
pangás volt, de július első hétvégéje már
úgyszólván igazi tömegeléssel járt.
Ahol mi voltunk, ott a hurka-kolbász
sütőnél fél órát kellett várni, violinkulcs
alakban kanyarodott a cukrászdahelyiségben a fagyira váró sor, a plakátok az
egyiket reklámozták, a megafonok a másikat, a vízihicikli-kölcsönzónél
vízi biciklit lehetett kölcsönözni, a vindszörfősnél vindszörföt, a vonatok ontották és
öntötték az utasokat, az autóúton éjjel-nappal, megállás nélkül - ziúúú, ziúúú - jött-ment a forgalom, csupán a tó
volt néptelen mintegy, nemigen akart
senki másfél kilométert gyalogolni a

mestere

parttól a bokáig érő vízben azért, hogy elérkezzék a ..Mély víz, csak úszóknak!"
föliratú tábláig, ahol már csaknem térdig
éra Balaton. Meg aztán a szabad strandnál buborékos, sárgászöld, vastag békanyálszőnyegen kell keresztülgázolniuk a
fürdőzni vágyóknak, azaz fonalas algán,
amely kiválóan érzi magát az öt centiméteres vízben. S miként
süllyedhetünk
ugyané vízbe fél lábszárig 7 Úgy, hogy az
ötcentis víz alatt harminccentis
iszap
foglal helyet, csakúgy bugyog föl lépteink
nyomán, öklömnyi buborékokban,
a
kénhidrogén- (azaz záptojás) szagú gáz.
A fizető strandon pedig iszaptalanítják
a Balatont: hogy mindenki tudja, ki kivel
van, illetőleg merre hány méter, sietve
közöljük: ez pontosan tófeltöltést jelent.
A tóból kikotort iszapot ugyanis valahol

el kell helyezni, s vajon hol lehetne elhelyezni 1A tóban. Körbehatárolnak tehát a
strand előtti vízben egy nagy kiterjedésű,
négyszögletes területet, és betöltik a mederből kiszedett iszappal, füvesítik-parkosítják-fásítják... Vagy, mondjuk, beépítik. .. így aztán igaz, hogy a feltöltést környező vízterület mélyebb lett valamelyest, viszont e négyszöggel - „zagykazetta" - kisebb lett a Balaton. Kisebb felület, kisebb víztömeg, kisebb öntisztuló
képesség.
Nincs is ezzel semmilyen gond, a tihanyi kihelyezett kormányülést kővető sajtótájékoztatón azt mondták, a kikotort
iszapot zagytereken
kell
elhelyezni.
Csak épp azt nem tették hozzá: a zagytereket a tóban fogják létrehozni, pontosabban ott is kialakíthatók. A strand,

ahol a kotrás nyomán mélyebb lett a víz
-persze tíz év múlva megint sekély lesz.
Hisz a szél és az áramlás folyamatosan
hordja az iszapot, s meglehet, a majdani
döntéshozók úgy döntenek: létre kell
hozni, az eredeti zagykazetta elé, egy
újabb zagykazettát. Aztán az elé még
egyet, még egyet...
S hogy miért nem lehet az iszapot
zagytárolás helyett például a balatoni
szőlőhegyek, vagy más mezőgazdasági
területek talajerőpótlására hasznosítani,
mint egy szakember javasolná, ez nyilván nagyon összetett kérdés.
Mindenesetre: majd csak sikerül feltölteni a tavat, és akkor a legcsekélyebb
mértékben sem zavar vizet a Balatonon
a Balaton.
FARKAS CSABA

Nem locsolnak
Ezen a nyáron eddig nem akadt
dolga a A.S.A Köztisztasági Hódmezővásárhely Kft. locsolóautójának. Az önkormányzat ugyanis
az elmúlt időszakban nem rendelte meg a szolgáltatást, vagyis
a kánikulában a nagyobb forgalmú utakat nem locsolták. Mint
azt Varga Attilától, a köztisztasági kft. műszaki vezetőjétől megtudtuk: általában 27-28 fok esetén szokták kérni a szolgáltatást,
tavaly a hőségben 8-10 kilométernyi utat hűsített le vízzel a
gépjárművük. Az idén eddig a cégek sem jelezték igényüket a
szolgáltatásra, melynek díja ez
utóbbiak esetében, óránként nettó 9 ezer forint. Az önkormányzat által megrendelt locsolás pedig kilométerenként nettó 1605
forintba kerülne.
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A polgármester mindenkinek a munkájára számít

A fekete kerámia vásárhelyi

Szeged sikerre van ítélve
Ez a négy év nem rólam, a harmincéves
polgármesterről és vezetői módszereiről
szól. A kérdés inkább az: ki tudjuk-e találni
Szegedet alig egy ével az uniós csatlakozás
előtt. Én erre kaptam felhatalmazást a szegediektől, és ebben mindenki munkájára
számítok - nyilatkozta lapunknak Botka
László polgármester. Szeged első embere
interjújában egyebek mellett elmondta: a
város ügyeiben nem érdekli, kinek milyen a
pártszimpátiája.
- Nyári szünetet tart a közgyűlés,
lezárult
az új városvezetés első háromnegyed éves
ciklusa. Mennyit végeztek el a kitűzött
munkából 1
- Három fő feladatot láttunk a szegediek
többségével együtt az önkormányzati választások után. Először a közbizalom erősítését,
egy új típusú önkormányzati működés megvalósítását. Másodszor a város vagyoni helyzetének és működésének áttekintését. Harmadszor pedig, hogy felrázzuk abból a mély
depresszióból a várost, amelyet a leépült gazdaság, a lakosságszám csökkenése, az új beruházások elmaradása váltott ki. Nagyon komoly erőfeszítések árán, de sikerült eredményt elérünk ezeken a területeken. Nagyon
nagy munkát végzett az önkormányzat és a
képviselő-testület az elmúlt időszakban.
Olyan struktúrát alakítottunk ki, amelyben
érezhető, nyomon követhető, hogy mikor és
miért születnek döntések. Az embereknek
végre rálátásuk és beleszólásuk van az önkormányzat dolgaiba. Ismét működnek az érdekegyeztetés különféle fórumai, a közgyűlési bizottságok szakértőkkel kiegészülve dolgoznak. A polgármesteri hivatalban két alapelvnek, a szakmaiságnak és a szegediek szolgálatának kell megfelelni. Még közel sem vagyok elégedett, de jó irányba haladunk.

Kusza tulajdonviszonyok
- Egyik legfontosabb választási ígéretük
volt az önkormányzati
cégek gazdálkodásának racionalizálása. Cégeket összevontak, megszüntettek
ugyan, és feljelentések
is születtek, de az eddigi vizsgálatok nem
feltétlenül igazolták a gyanút, hogy az előző
városvezetés rosszul bánt a rá bízott vagyonnal. Mikorra vár konkrét
eredményeket1
- Ez nem az én dolgom. Mi megtettük a
szükséges lépéseket, a többi a rendőrségre, az
ügyészségre tartozik. Az új városvezetés nagyon határozottan lépett fel olyan esetekben,
amikor kiderült, egy-egy önkormányzati cégnél nem úgy mennek a dolgok, hogy az a város érdekeit szolgálja. Leszámolásról szó
sincs. A cégvezető felelősséggel tartozik a
közgyűlésnek, és büntetőjogilag is felelősségre vonható. Olyan esetekben tehát, amikor
többről volt szó, mint a cégvezető egyszerű
felelősségéről, be kellett vonnunk a vizsgálatokba a rendőrséget. Ezt a szegediek el is várták tőlünk. Szükség is volt a határozott fellépésre: a város 45 cégben volt érdekelt, átláthatatlan, kusza tulajdonviszonyok közepette. Összevontuk az IKV-t és a Szetávot, egyesítettük a környezetgazdálkodást és a közterület-fenntartást, újra városi tulajdonba vettük a Városkép Kft.-t, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Szó sincs tehát arról, hogy
az előző ciklus cégvezetőinek feljelentésével
töltöttük volna el az időt. Utódaiktól azt várom, hogy a közvagyonnal rendkívül felelősségteljes módon bánjanak, és ezt számon is
kérem. Ók egyébként konszenzusos alapon
kinevezett szakemberek.

Szavazógép a kormányoldalon
- Éles bírálatokat kap ellenzéki
közgyűlési
ülésvezetési
stílusa

oldalról
miatt.

Szentesről plántált
hagyomány
Mintha nem is népművészeti
termék lenne, hanem modern
iparművészeti eljárás remeke olyan benyomást kelt a fekete
kerámia. Vásárhelyen Csabai
Zoltán a mestere, Szentesen
sajátította el az ősi múltra
visszatekintő „füstön fekete"
edények technikáját. Művei a
Belvárosi Fazekasházban rendezett kiállításon is megtekinthetők.

Botka László: Az embereknek végre rálátásuk és beleszólásuk van az önkormányzat dolgaiba.

Fotó: Miskolczi Róbert

Ugyanakkor azt, hogy a
kormányoldali
frakció
tulajdonképpen
szavazógépként
működik, az egyik MSZP-s képviselő, Szondi Ildikó is elismerte, amikor azt mondta,
nem a közgyűlés előtt dőlnek el a viták, hanem a bizottsági üléseken.
- Szeged város ügyeiben engem egyáltalán
nem érdekel, hogy kinek milyen pártszimpátiája van, pusztán az, hogy a feladatát tisztességesen lássa el. Ez az elvárásom a képviselőkkel szemben is. Vállalom az összehasonlítást: háromnegyed év alatt több ellenzéki javaslatot fogadtunk el, mint elődeink egy teljes cikluson át. Nem jó, ha a közgyűlés döntéseit bárki az alapján ítéli meg, hogy milyen
pártállású a polgármester. Ez a négy év nem
rólam, a harmincéves polgármesterről és vezetői módszereiről szól. A kérdés inkább az:
ki tudjuk-e találni Szegedet alig egy ével az
uniós csatlakozás előtt. Én erre kaptam felhatalmazást a szegediektől, és ebben mindenki munkájára szükség van. A szavazógépről annyit: elégedett vagyok a bizottságok
munkájával, hiszem, hogy szakmai alapon,
és nem politikai motivációk hatására kell
döntéseket hozni. Bebizonyosodott, hogy a
bizottságok olyan anyagokat tesznek a képviselők elé, amelyekről egyértelműen lehet
dönteni. A polgármesteri megszólalásaimat
a Fidesz-frakció a működési szabályzat módosításával ugyan megpróbálta megkurtítani, de nem hiszem, hogy a demokrácia erről
szól.
- Csőd, intézményi megszorítások,
iskolabezárás, óvodai
csoportszám-csökkentés.
Ezek a fogalmak jellemezték az elmúlt időszakot.
- Mindenki tudta, hogy nehéz helyzetben
van a város és azt is, hogy ezt senki sem fogja
helyettünk rendezni. Több tucat olyan határozatot voltunk kénytelenek meghozni, ame-

lyek érdekeket sértenek. Aki kormányoz, annak ezt fel kell vállalnia. Én továbbra is érzem a bizalmat, de azt is, hogy a szegedieket
nagyon érdekli, mi miért történik a városban. Éppen ezért szeretném folytatni azon lakossági fórumok sorát, amelyeken rendszeresen beszámolok a városlakókat érdeklő dolgokról. Hadd oszlassam el például azokat az
álhíreket is, amelyek szerint semmilyen fejlesztés nem történik. Ez nem igaz. Tény, a
nehéz helyzet miatt sorrendet kellett felállítanunk, de egyetlen megkezdett beruházás
sem marad el. Egyébként jelenleg is száz, általunk beadott pályázat van elbírálás alatt,
több mint 3 milliárd 300 millió forint értékben.

„Nagyon úri cuccok ezek",
mondta a vásárhelyi Csabai Zoltánnak - nem most, valamikor
régen - egy, népiesebb kinézetű
termékekhez szokott fölvásárló,
ódzkodva a fekete kerámiák átvételétől. Valóban: a fekete kerámia
a lehető legbelvárosibb kiállítótermekbe illő, szinte posztmodern műnek tűnik. Holott nagyon is ősi.
Valaha Vásárhelyen is elterjedt
volt, csak később szorította ki a
mázas kerámia. Legtovább Szentesen maradt fönn, máig „szentesi fekete kerámiának" nevezik.
Mindez nem véletlen - mondja
Csabai Zoltán, aki maga is Szentesen sajátította el a fekete kerámiázás tudományát - , a szentesi
agyag porózus, szemcséi közé
könnyen behatolnak a koromszemek.
De azért a vásárhelyi agyag is
alkalmas fekete kerámiának;
Csabai Zoltán egy életen át újvárosi agyaggal dolgozott, s nem
akárhogyan: 1987-ben elnyerte a
megyei népművészeti kiállítás
alkotói díját, 1994-ben megkapta a Magyar Kézműveskamara
ezüstkoszorús mestere címet.
Mitől lesz a fekete kerámia -

parttól a bokáig érő vízben azért, hogy elérkezzék a „Mély víz, csak úszóknak!"
föliratú tábláig, ahol már csaknem térdig
ér a Balaton. Meg aztán a szabad strandnál buborékos, sárgászöld, vastag békanyálszőnyegen kell keresztülgázolniuk a
fürdőzni vágyóknak, azaz fonalas algán,
amely kiválóan érzi magát az öt centiméteres vízben. S miként
süllyedhetünk
ugyané vízbe fél lábszárig 1 Úgy, hogy az
őtcentis víz alatt harminccentis
iszap
foglal helyet, csakúgy bugyog föl lépteink
nyomán, öklömnyi buborékokban,
a
kénhidrogén- (azaz záptojás) szagú gáz.
A fizető strandon pedig iszaptalanítják
a Balatont; hogy mindenki tudja, ki kivel
van, illetőleg merre hány méter, sietve
közöljük: ez pontosan tófeltöltést jelent.
A tóból kikotort iszapot ugyanis valahol

fekete? Egykor, írd és mondd, birkatrágyafüstön égették-füstölték
a feketekerámiások a korongozással készült; kaviccsal fényesre
csiszolt félkész terméket - halljuk a mestertől.
Majd jöttek a modern idők, s a
feketekerámiások rátértek a gumi, a nejlon, hasonló füstképző
anyagok hasznosítására. Csabai
Zoltán - aki 1975-ben kezdett
önálló kisiparosként a fekete kerámiával foglalkozni - cipészműhelyből származó selejt talpkivágásokat használt e célra. Egyébként a kemencét is saját maga
építette - fekete kerámiát csak
szabadtüzes kemencében lehet
égetni - , sőt a kemencéhez kellő
vályogot is ő készítette.
Szakmai fejlődésére mindig
súlyt helyezett, sokat tanult a
korabeli nagy fazekasoktól, Vékony Sándortól, Mónus Ferenctől, egyébként meg őstehetség,
aki a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban kezdte tanulmányait, de az 1956-os
forradalom után szülei nem engedték vissza a fővárosba, ezért
Vásárhelyen
tanult
tovább.
Ameddig önálló kisiparossá nem
lett, azaz 1975-ig, a majolikagyárban dolgozott, szabadkézi
korongosként.
A pályakezdőket önzetlenül segítette a szakma elsajátításában.
Kisiparosként feleségével, Ida
asszonnyal együtt dolgozott; néhány éve egészségügyi problémák következtében abbahagyta a
munkát. Élete fő műve: egy hatalmas céhkorsó. Fekete, mint az
éj. Agyagba korongozott, komor
ünnepély.
ECS.

A város véleménye
- Az előző városvezetéshez
hasonlatosan
terveznek-e közvélemény-kutatást
eddigi
munkájukról 1
- Tervezünk, de nem csinálunk belőle hiúsági kérdést. Elsősorban nem a népszerűség
érdekel, hanem az, hogy mit tartanak a jövő
legfontosabb feladatainak a szegediek. így
tudjuk csak eldönteni, hogy a szeptemberben
kezdődő újabb háromnegyed évben melyik
beruházást kell első helyre sorolnunk.
- Milyen feladatokat tűz ősztől a város
elél
- Könnyebb helyzetben leszünk. Egyre hatékonyabb önkormányzati struktúrában működhetünk, stabilizálódott pénzügyi helyzetben a fejlesztésekre tudunk koncentrálni.
Szeretném, ha a Nemzeti fejlesztési tervhez
hasonlóan széleskörű társadalmi, szakmai
vita eredményeképpen elkészülne a városi
fejlesztési terv is, és ennek nyomán dolgozhatnánk a jövőben. Meggyőződésem, hogy
Szeged sikerre van ítélve.
KÉRI BARNABÁS-SZABÓ C. SZILÁRD

Franciaországba és Németországba is elkerültek Csabai Zoltán fekete kerámiái Vásárhelyről.
Fotó: Tésik Attila

Meddig zavar még vizet a Balaton 1
Ami a Balatonnál a legkevesebb vizet zavarja, az a Balaton. Úgy néz ki. idegenforgalmi szezon a Balaton nélkül is működik a Balatonnál, fúniusban, igaz,
pangás volt, de július első hétvégéje már
úgyszólván igazi tömegeléssel járt.
Ahol mi voltunk, ott a hurka-kolbász
sütőnél fél órát kellett várni, viohnkulcs
alakban kanyarodott a cukrászdahelyiségben a fagyira váró sor, a plakátok az
egyiket reklámozták, a megafonok a másikat, a vízibicikli-kölcsönzőnél
vízibiciklit lehetett kölcsönözni, a vindszörfösnél vindszörföt, a vonatok ontották és
öntötték az utasokat, az autóúton éjjel-nappal, megállás nélkül - ziúúú, ziúúú - jött-ment a forgalom, csupán a tó
volt néptelen mintegy, nemigen akart
senki másfél kilométert gyalogolni a

mestere

el kell helyezni, s vajon hol lehetne elhelyezni 1A tóban. Körbehatárolnak tehát a
strand előtti vízben egy nagy kiterjedésű,
négyszögletes területet, és betöltik a mederből kiszedett iszappal, füvesítík-parkosítják-fásítják... Vagy, mondjuk, beépítik... így aztán igaz, hogy a feltöltést környező vízterület mélyebb lett valamelyest, viszont e négyszöggel - „zagykazetta"- kisebb lett a Balaton. Kisebb felület, kisebb víztömeg, kisebb öntisztuló
képesség.
Nincs is ezzel semmilyen gond, a tihanyi kihelyezett kormányülést követő sajtótájékoztatón azt mondták, a kikotort
iszapot zagytereken
kell
elhelyezni.
Csak épp azt nem tették hozzá: a zagytereket a tóban fogják létrehozni, pontosabban ott is kialakíthatók. A strand,

ahol a kotrás nyomán mélyebb lett a víz
- persze tíz év múlva megint sekély lesz.
Hisz a szél és az áramlás folyamatosan
hordja az iszapot, s meglehet, a majdani
döntéshozók úgy döntenek: létre kell
hozni, az eredeti zagykazetta elé, egy
újabb zagykazettát. Aztán az elé még
egyet, még egyet...
S hogy miért nem lehet az iszapot
zagytárolás helyett például a balatoni
szőlőhegyek, vagy más mezőgazdasági
területek talajerópótlására hasznosítani,
mint egy szakember javasolná, ez nyilván nagyon összetett kérdés.
Mindenesetre: majd csak sikerül feltölteni a tavat, és akkor a legcsekélyebb
mértékben sem zavar vizet a Balatonon
a Balaton.
FARKAS CSABA

Nem locsolnak
Ezen a nyáron eddig nem akadt
dolga a A.S.A Köztisztasági Hódmezővásárhely Kft. locsolóautójának. Az önkormányzat ugyanis
az elmúlt időszakban nem rendelte meg a szolgáltatást, vagyis
a kánikulában a nagyobb forgalmú utakat nem locsolták. Mint
azt Varga Attilától, a köztisztasági kft. műszaki vezetőjétől megtudtuk: általában 27-28 fok esetén szokták kérni a szolgáltatást,
tavaly a hőségben 8-10 kilométernyi utat hűsített le vízzel a
gépjárművük. Az idén eddig a cégek sem jelezték igényüket a
szolgáltatásra, melynek díja ez
utóbbiak esetében, óránként nettó 9 ezer forint. Az önkormányzat által megrendelt locsolás pedig kilométerenként nettó 1605
forintba kerülne.
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MEGKERDEZTUK OLVASOINKAT

Van elég illemhely Szegeden l

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

MAROSTO
Közel egy méter magas gaztenger
keseríti meg a marostőiek életét,
panaszolta S. M.
KÁRÁSZ UTCA
Nagyon hiányosak a házszámtáblák Szegeden. H. V. a Kárász
utcán is szeretné tudni, melyik
ház hányas számú.

PANNON
KOVÁCS NORA
tanuló:
- Biztos, hogy nincs megfelelő
számú nyilvános W C Szegeden, mivel egyet sem tudnék
mondani a városban. A helybéliek sem tudják, hová forduljanak, ha úgy hozza a sors. Ennek fényében a turisták számára szerintem még rosszabb a
helyzet. Ez a probléma még
megoldásra vár.

NAGY GÁBOR
fotográfus,
idegenvezető:
- Vécéhiány van Szegeden.
Négy éve dolgozom idegenvezetőként a városban, és a csoportoknak n e m tudok mit mondani, ha valaki illemhelyet keres.
Általában hotelekbe, gyorséttermekbe irányítom a külföldi vendégeket, hogy dolgukat végezhessék. Ezek állapota még megfelelő.

•

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

VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) 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
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZÁT
ÜGYELET
Rendelési Idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374. vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.

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

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

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

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

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

VEZESSENEK OVATOSAN!
Csongrád megyében az idén 175 könnyű, 143 súlyos és 14 halálos baleset történt. Kétszázkilencvennégyen könnyű, százhatvanheten súlyos,
tizenhatan pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye
útjain öt balesetben tizenhatan könnyű, hat balesetben nyolcan súlyos
sérülést szenvedtek. Egy ember életét vesztette. Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

H0R0SZK0P
Q u KOS: Esetleg már teljesen biztos
T 4 L I benne, hogy szakítani akar jelenlegi
partnerével? Nos, ön tudja, de ha így van,
csinálja azt legalább tapintatosan. Sok új
emberrel kerül közelebbi kapcsolatba.

m

| MÉRLEG: Végre újra kezdi megi találni régi önmagát. Visszatér az
igazi kedve, elhagyja új rossz szokásait, s
Ismét a régi lesz. Ezt családja, barátai Is
megérzik, s az ő hozzáállásuk Is javul.

BIKA: Ha már nincs más válasz*
Itása, akkor kérje egy régi, elhanyagolt barátja segítségét. Jó alkalom lenne ez
arra Is, hogy tisztázzák nézeteltéréseiket és
megbékéljenek egymással.

W
SKORPIÓ: Ma megtalálja a
^ L f I módját hogy megkapja azt, amit
akar. Szerencsésnek érzi magát, most,
amikor a Hold együttállásba kerül a Jupiterrel.

IKREK: Ahhoz, hogy visszaszerezze tekintélyét, változtatni kell
mostani modorán, esetleg munkastílusán.
Az utóbbi Időben túl kemény és követelőző.
Jobb, ha most nem hoz döntéseket.

J k f s NYILAS: Ha mindenáron olyan
¡dolgokkal szeretne foglalkozni,
amik hobbijának megtelelnek, akkor
esetleg le kell mondania az anyagi jólétről.

^ ^ ; RÁK: Ezt a tempót nagyon nehéz
követni. Ne lepődjön meg, hogy
egyedül marad, ha nem lassít. Nem lehet
élmény megelőzni a többieket és így önszántunkból magunkra maradni.

\ BAK: Önmaga fegyelmezése az
T J ^ f egyik legnehezebb feladata. Mielőtt
képes lesz ellenőrzése alatt tartani a külső
feltételeket, először meg kell tanulnia ellenőrzés alatt tartani önmagát.

OROSZLÁN: Van tehetsége az
irodalomhoz, kitűnő író lehet. Szívesen dolgozna egy szerkesztőségben, éleslátása jó adottság a művészi kritikához. A
zenéhez Is kiváló érzéke van.

^ f a : VÍZÖNTŐ: Ma ne kezdjen semmiféle házimunkába, mert csak
frusztráltságát erősítené. Tudja, az otthona
van önért és nem ön az otthonáért. Ha legszívesebben pihenne, akkor ezt tegye.

SZŰZ: Elérkezett az ünneplések
^ ^ M d ő s z a k a . Kedvese igyekszik mindenben a segítségére sietni, így egyre kevesebb időt fordít saját feladataira. Legyen
több figyelemmel Irányában.

j HALAK: Munkahelyét veszélyben
férzi. Azonban felesleges az aggodalma, még akkor is, ha pillanatnyilag elég
nagy zűrzavar uralkodik. Nem dől össze a
világ, ha valami másképpen sikerülne.

n

DOBOCZKYZSOLT
mérnök-tanár:
- Nagyon kevés van belőlük a városban. Sehová n e m lehet elmenni, ha szükséghelyzet van. A
meglévő közvécék higiéniai állapota is hagy kivetni valót maga
után. Ritkán vannak nyitva és
emellett még koszosak is. A Széchenyi téren lévőt is lebontották,
és n e m építettek helyette újat,
pedig igény lenne rá.

TOTHNE FARKAS RITA
munkanélküli:
- A sógorommal tegnap egy fél
órán keresztül kerestünk nyilvános vécét az új klinika környékén, de nem találtunk. A belvárosban sem jobb a helyzet. A
Roosevelt téri néha van csak nyitva, a Bartók téri soha, a Szent István téri pedig nagyon koszos. Főleg a kisgyermekes szülök és turisták keresgélnek sokáig.

P0STAB0NTAS

Szerencsejáték és valóság
Tíz évvel ezelőtt a lapunk levelezési rovatában már kifejtettem nézetemet arról az általam és kiterjedt rokonságom, valamint baráti köröm által helytelennek és igazságtalannak tartott gyakorlatról, hogy nagyon
magasra hagyják felfutni a lottóban megnyerhető összeget. Akkor 82
millióról írtam (de hol vagyunk már attól!) és azt javasoltam, hogy limitálják a megnyerhető legmagasabb összeget, hogy többet kaphassanak a
kevesebb találatot elértek. A fennmaradó összeget pedig kapják meg
kórházak, műveseállomások, mozgáskorlátozottak, az „Aranyág", vagy
akár a közhasznú munkások magasabb napidíjként, hogy legyen kedvük környezetünk rendben tartásán munkálkodni! Levelemre Lottóvita
címen a Szerencsejáték Rt. 3-as számú körzeti irodájának vezetője válaszolt és kifejtette abbeli nézetét, hogy ha a nyereményalapot csökkentenék, a lottózókedv is alábbhagyna. Csökkenne a cég bevétele és ezzel a
jótékony célra való juttatásaik összege. (De vajon hol publikusak ezek?)
Pénzügyi szakember nem vagyok, így nem lehettem vitapartner! Most
mégis van egy ötletem, látva ezeket az elképesztően magas nyereményösszegeket, amiket nem volna szabad egy-két szerencsés lottózó kénye-kedvére bízni, netán kiengedni az országból tengerparti villákra, luxusüdülőkre, autókra költeni.
Nekem ennél emberbarátibb, merőben filantróp elképzelésem van. A
milliárdot szétosztanám a Nagycsaládosok Egyesülete által létrehozott
kuratórium segítségével, egyenlő arányban a második vagy harmadik
gyermekként családban született csecsemők között. Ettől a lépéstől nem
hiszem, hogy bárkinek is elmenne a kedve a lottózástól. Hiszen gyűlhetnének továbbra is a milliók, ésszerűen megállapított határig, amit egy
okos törvénymódosítás lefixál! És egy ilyen gesztussal megenyhülhetne a
közvélemény a „fél ország" gazdagjai, milliárdos vezetői, milliomos tévései iránt, akiket sokszor szociális érzéketlenségükkel jellemeznek. Szép
szavak helyett ugyanis tettekre lenne szükség!
Ide kívánkozik még egy - talán naivnak tűnő - gondolat: lehet,
hogy a gyermekvállalási kedvet is javítaná egy ilyen mozgalom, hiszen szomorúan olvassuk a KSH jelentéseit népességünk fogyásáról.
Költőnkkel sírhatunk: „pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk."
FÓRIS ERZSÉBET NY. KÓRHÁZI FŐGYÓGYSZERÉSZ

t t t t t Az é l v o n a l .

Mára

GSM

:

A dolog, ami miatt ma az írás
mellett döntöttem, sajnos, gondolom, nem egyedi eset, de annál
inkább dühítő és elszomorító
egyben!
A napokban a 1 l-es jelű buszszal igyekeztem a munkahelyemre. A Mars téren szálltam
fel, egy jó pár idős emberrel
együtt (gyakran ezek az idős emberek irtózatosan nagy csomagokat cipelve szállnak buszra). A
történetem egyik szereplője egy
kb. 60-65 év körüli nő, természetesen ő is csomagokkal. A másik
szereplő, a szenvedő alany egy
kreol bőrű, szerintem gyönyörű
arcú és kifogástalanul csinos nő.
Amikor leszállt az idős nő, nem
mulasztotta el megjegyezni a barátnőjének, hogy idézem: „nézd
meg, az a cigány dög is csak ült
ott, át n e m adta volna a helyét."
Sajnos az utas, akit lecigányoztak, hallott minden egyes
szót, de az arcán n e m harag,
csak mérhetetlen szomorúság
jelenj meg, ami pedig azt jelenti,
hogy ez már valószínűleg nem
először történt meg vele. Szá-

momra rettenetes volt ez a szituáció. Szörnyű, hogy már a buszon való leülésből is etnikai
kérdést csinálunk, mi, fehér emberek. Megjegyzem, szerintem a
hölgy nem roma volt, csak gyönyörű kreol bőrrel áldotta meg a
jó szerencse, ha ezt szerencsének lehet nevezni ebben az elfajzott világban. Egyébként pedig,
ha roma volt, sem lett volna szabad így belegázolni egy ember
méltóságába. N e m tartom magam elvakult emberjogi aktivistának, de ezt senki nem engedhetné meg magának, különösen
az idősek, ha már arról prédikálnak, hogy ez a mai fiatalság milyen ocsmány módon tud viselkedni. Mert ez sem általánosítható mindenkire, mint ahogyan
bőrszín alapján sem lenne szabad általánosítani.
Jó lenne egy olyan világban élni, ahol nem jelent gondot a buszon, ha kicsit különlegesebb valakinek a bőrszíne, mint a szokásos.
JAKUS CSILLA,
ZÁKÁNYSZÉK

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

KÉSNEK A VONATOK
A 30/249-5966-os telefonról olvasónk azt kifogásolta, hogy az
utóbbi időben egyre többször és
egyre többet késnek a vonatok.

kérdeztük

Van-e elegendő
nyilvános WC
Szegeden?
Következő

kérdésünk:

Van-e érvényes
útlevele?
Küldje el válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IGEN

•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint tűrténik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

www.delrnagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

NAGY MIKLÓS ISTVÁN
Július 8., 10 óra 10 perc, 3560 g. Sz.: Hecskó Gabriella és Nagy Béla (Ollés).

DELI BALÁZS LÁSZLÓ
Július 8., 11 óra 40 perc, 3460 g. Sz.: Deli
Cecília és Diviki László (Szeged).

KORPALAURA
Július 8., 9 óra 42 perc, 2980 g. g. Sz.: Szécsi Mónika és Korpa Zoltán (Szeged).

APRÓ TAJVIÁS SÁNDOR

TEIERMAYER GERGELY
ATTILA
Július 10., 23 óra 37 perc, 3370 g. Sz.: Lethenyei Andrea és Teiermayer Attila (Szeged).

ELEKES ROLAND
Július 11., 3 óra 15 perc, 2720 g. Sz.: Ács
Krisztina és Elekes Sándor (Szatymaz).

TÖRÖK RONETT BEATRIX
Július 8., 22 óra 39 perc, 3850 g. Sz.: Csányi Edit és Török Árpád (Békéscsaba).

Július 8., 11 óra 50 perc, 3300 g. Sz.: Márton Ildikó Piroska és Apró Sándor (Sándorfalva).

SZENTES

BUDAHÁZI BENCE
KRISZTIÁN

Július 9., 21 óra 25 perc, 3280 g. Sz.: Koczka Judit és Szabó Zoltán (Mindszent).

Július 8., 14 óra 25 perc, 3720 g. Sz.: Dávid
Anikó és Budaházi Béla (Makó).

ÁBRAHÁM BALÁZS

A buszon is számít a bőrszín ?

HÓVIRÁG UTCAI BUZ
I. B. kibírhatatlannak nevezte a
Hóvirág utcában terjengő trágyaszagot. Jó lenne a lakott területekre vonatkozóan szigorú szabályokat megfogalmazni, amelyeket következetesen be is kellene tartatni.

Július 9„ 6 óra 40 perc, 3260 g. Sz.: Katona
Gabriella és Ábrahám Attila (Szeged).

FARKAS PATRIK
Július 9., 10 óra 46 perc, 3510 g. Sz.: Ocskó
Renáta és Farkas Gábor(Szeged).

TÖSMAGI NIKOLETT
Július 9., 15 óra 52 perc, 3670 g. Sz.: Bálint
Búzás Magdolna és Tösmagi István (Pusztamérges).

DÁNFI DANA
Július 10., 2 1 óra 15 perc, 3000 g. Sz.:
Szántó Zita és Dánfi Tamás (Makó).

SZABÓ JUDIT

FODOR BENCE
Július 9., 21 óra 35 perc, 3420 g. Sz.: Molnár Tímea és Fodor Gábor Lajos (Szentes).

TÓTH ÁKOS ANDRÁS
Július 10., 11 óra 15 perc, 3030 g. Sz.: Korom Magdolna Erika és Tóth András (Felgyő).

NANA VIOLA
Július 10., 12 óra 34 perc, 3090 g. Sz. : Bari
Magdolna és Nana János (Szentes).

KAKUCSKA ÁDÁM
GYÖRGY
Július 11., H ó r a 17perc,3580g.Sz.: Mernyó Angéla és Kakucska György (Csongrád).

Gratulálunk!

PIACI ARAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC
AKTUÁLIS ÁRAI
GYÜMÖLCSÖK
Meggy 200, görögdinnye 20, sárgabarack
140-150, őszibarack 400-600, nyári alma
150, sárgadinnye 2 0 - 2 5 , málna 3 0 0 - 3 5 0 ,
ribiszke 500 forint kilónként.
IMPORTGYÜMÖLCSÖK
Csemegeszőlő
800-1100,
narancs
280-290, citrom 220-250, zöld citrom 60,
nektarin 450-500, őszibarack 250, grépfrút
320-350, banán 180, körte 350-400,
importalma 260-280, a kivi 6 0 0 - 7 0 0 forint
kilónként. A zöld almának 55 forint darabja.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Kígyóuborka 40, szelni való uborka 50, fürtösuborka 150, rántani való albatök 30,
brokkoli 100, cukkini 60, a fóliás paradicsom 180-200, vöröshagyma 100-120,
idei káposzta 7 0 - 8 0 , kelkáposzta 40, kínaikel 70, lilakáposzta 100-120, sárgarépa
130-140, spenót 150, sóska 7 0 - 8 0 , lilahagyma 150, fokhagyma 220-300, újburgonya 6 0 - 8 0 , a jégcsapretek 6 0 - 8 0 , papri-

ka (kilós) 150-200, zöldbab 100-120,
padlizsán 200-220, patisszon 8 0 - 9 0 forint
kilónként. A zeller 7 0 - 8 0 , újkaralábé
3 0 - 7 0 , csemegekukorica 15-20, fejes és
fodrossaláta 2 0 - 4 0 , a hegyes erős paprika
15-25, tölteni való paprika 1 5 - 2 0 forint
darabonként. A petrezselyemnek 25, az újgyökérnek 80-280, az újrépának 5 0 - 6 0 , a
kapornak 25, az idei főzőhagymának
6 0 - 8 0 , a vegyes csomós zöldségnek
6 0 - 7 0 , a zöldhagymának 4 0 - 5 0 forint csomója.
IMPORTZÖLDSÉGFÉLÉK
Vöröshagyma 112-120, fokhagyma 320 forint kilónként.
SZÁRAZÁRUKÉS EGYÉB TERMÉKEK
Szárazbab 260-600, sárgaborsó 140, lencse 230-250, dióbél 850-1100, mandula
és mogyoróbél 1300, mák 360, földimogyoró 340, mazsola 300-1500, száraztészta
300, csiperkegoraba 310 forint kilogrammonként. A tyúktojás darabja 1 0 - 1 2 forint,
az egykilós kiszerelésű rizs 130, bántolt árpa 120 forint kilónként.
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TÜKÖR*

MEGKERDEZTUK OLVASOINKAT

Van elég illemhely Szegeden l

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

MAROSTO
Közel egy méter magas gaztenger
keseríti meg a marostőiek élet,ét,
panaszolta S. M.
KÁRÁSZ UTCA
Nagyon hiányosak a házszámtáblák Szegeden. H . V. a Kárász
utcán is szeretné tudni, melyik
ház hányas számú.

KOVÁCS NORA
tanuló:
- Biztos, hogy nincs megfelelő
számú nyilvános W C Szegeden, mivel egyet sem tudnék
m o n d a n i a városban. A helybéliek sem tudják, hová forduljanak, ha úgy hozza a sors. Ennek fényében a turisták számára szerintem még rosszabb a
helyzet. Ez a probléma még
megoldásra vár.

NAGY GÁBOR
fotográfus,
idegenvezető:
- Vécéhiány van Szegeden.
Négy éve dolgozom idegenvezetőként a városban, és a csoportoknak n e m tudok mit mondani, ha valaki illemhelyet keres.
Általában hotelekbe, gyorséttermekbe irányítom a külföldi vendégeket, hogy dolgukat végezhessék. Ezek állapota még megfelelő.

•

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

VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) 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
Rendelési Idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel..- 62/474-374, vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZÁT
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.

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

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

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

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

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

VEZESSENEK OVATOSAN!
Csongrád megyében az idén 175 könnyű, 143 súlyos és 14 halálos baleset történt. Kétszázkilencvennégyen könnyű, százhatvanheten súlyos,
tizenhatan pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye
útjain öt balesetben tizenhatan könnyű, hat balesetben nyolcan súlyos
sérülést szenvedtek. Egy ember életét vesztette. Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

H0R0SZK0P
KOS: Esetleg már teljesen biztos
1 benne, hogy szakítani akar jelenlegi
partnerével? Nos, ön tudja, de ha így van,
csinálja azt legalább tapintatosan. Sok új
emberrel kerül közelebbi kapcsolatba.

DOBOCZKYZSOLT
mérnök-tanár:
- Nagyon kevés van belőlük a városban. Sehová nem lehet elmenni, ha szükséghelyzet van. A
meglévő közvécék higiéniai állapota is hagy kivetni valót maga
után. Ritkán vannak nyitva és
emellett még koszosak is. A Széchenyi téren lévőt is lebontották,
és n e m építettek helyette újat,
pedig igény lenne rá.

MÉRLEG: Végre újra kezdi meghálálni régi önmagát. Visszatér az
igazi kedve, elhagyja új rossz szokásait, s
Ismét a régi lesz. Ezt családja, barátai Is
megérzik, s az ő hozzáállásuk is javul.

• H ^ BIKA: Ha már nincs más válasz*
stása, akkor kérje egy régi, elhanyagolt barátja segítségét. Jó alkalom lenne ez
arra is, hogy tisztázzák nézeteltéréseiket és
megbékéljenek egymással.

SKORPIÓ:
Ma megtalálja a
W J i módját hogy megkapja azt, amit
akar. Szerencsésnek érzi magát, most,
amikor a Hold együttállásba kerül a Jupiterrel.

IKREK: Ahhoz, hogy visszaszerezze tekintélyét, változtatni kell
mostani modorán, esetleg munkastílusán.
Az utóbbi időben túl kemény és követelőző.
Jobb, ha most nem hoz döntéseket.

J n - t I NYILAS: Ha mindenáron olyan
t ^ í ¡dolgokkal szeretne foglalkozni,
amik hobbijának megfelelnek, akkor
esetleg le kell mondania az anyagi jólétről.

RÁK: Ezt a tempót nagyon nehéz
követni. Ne lepődjön meg, hogy
egyedül marad, ha nem lassít. Nem lehet
élmény megelőzni a többleket és így önszántunkból magunkra maradni.

\ BAK: Önmaga fegyelmezése az
I J B L i egyik legnehezebb feladata. Mielőtt
képes lesz ellenőrzése alatt tartani a külső
feltételeket, először meg kell tanulnia ellenőrzés alatt tartani önmagát.

A J OROSZLÁN: Van tehetsége az
~ irodalomhoz, kitűnő író lehet. Szívesen dolgozna egy szerkesztőségben, éleslátása jó adottság a művészi kritikához. A
zenéhez Is kiváló érzéke van.

VÍZÖNTŐ: Ma ne kezdjen serné l ! Imiféle házimunkába, mert csak
frusztráltságát erősítené. Tudja, az otthona
van önért és nem ön az otthonáért. Ha legszívesebben pihenne, akkor ezt tegye.

SZŰZ: Elérkezett az ünneplések
^ ^ időszaka. Kedvese igyekszik mindenben a segítségére sietni, így egyre kevesebb időt fordít saját feladataira. Legyen
több figyelemmel irányában.

; HALAK: Munkahelyét veszélyben
^ ^ érzi Azonban felesleges az aggodalma, még akkor Is, ha pillanatnyilag elég
nagy zűrzavar uralkodik. Nem dől össze a
világ, ha valami másképpen sikerülne.

!
;
i

;
i
i

TOTHNE FARKAS RITA
munkanélküli:
- A sógorommal tegnap egy fél
órán keresztül kerestünk nyilvános vécét az új klinika környékén, de nem találtunk. A belvárosban sem jobb a helyzet. A
Roosevelt téri néha van csak nyitva, a Bartók téri soha, a Szent István téri pedig nagyon koszos. Főleg a kisgyermekes szülők és turisták keresgélnek sokáig.

P0STAB0NTAS

Szerencsejáték és valóság
Tíz évvel ezelőtt a lapunk levelezési rovatában már kifejtettem nézetemet arról az általam és kiterjedt rokonságom, valamint baráti köröm által helytelennek és igazságtalannak tartott gyakorlatról, hogy nagyon
magasra hagyják felfutni a lottóban megnyerhető összeget. Akkor 82
millióról írtam (de hol vagyunk már attól! | és azt javasoltam, hogy limitálják a megnyerhető legmagasabb összeget, hogy többet kaphassanak a
kevesebb találatot elértek. A fennmaradó összeget pedig kapják meg
kórházak, műveseállomások, mozgáskorlátozottak, az „Aranyág", vagy
akár a közhasznú munkások magasabb napidíjként, hogy legyen kedvük környezetünk rendben tartásán munkálkodni! Levelemre Lottóvita
címen a Szerencsejáték Rt. 3-as számú körzeti irodájának vezetője válaszolt és kifejtette abbeli nézetét, hogy ha a nyereményalapot csökkentenék, a lottózókedv is alábbhagyna. Csökkenne a cég bevétele és ezzel a
jótékony célra való juttatásaik összege. (De vajon hol publikusak ezek?)
Pénzügyi szakember nem vagyok, így nem lehettem vitapartner! Most
mégis van egy ötletem, látva ezeket az elképesztően magas nyereményösszegeket, amiket nem volna szabad egy-két szerencsés lottózó kénye-kedvére bízni, netán kiengedni az országból tengerparti villákra, luxusüdülőkre, autókra költeni.
Nekem ennél emberbarátibb, merőben filantróp elképzelésem van. A
milliárdot szétosztanám a Nagycsaládosok Egyesülete által létrehozott
kuratórium segítségével, egyenlő arányban a második vagy harmadik
gyermekként családban született csecsemők között. Ettől a lépéstől nem
hiszem, hogy bárkinek is elmenne a kedve a lottózástól. Hiszen gyűlhetnének továbbra is a milliók, ésszerűen megállapított határig, amit egy
okos törvénymódosítás lefixál! És egy ilyen gesztussal megenyhülhetne a
közvélemény a „fél ország" gazdagjai, milliárdos vezetői, milliomos tévései iránt, akiket sokszor szociális érzéketlenségükkel jellemeznek. Szép
szavak helyett ugyanis tettekre lenne szükség!
Ide kívánkozik még egy - talán naivnak tűnő - gondolat: lehet,
hogy a gyermekvállalási kedvet is javítaná egy ilyen mozgalom, hiszen szomorúan olvassuk a KSH jelentéseit népességünk fogyásáról.
Költőnkkel sírhatunk: „pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk."
FÓRIS ERZSÉBET NY. KÓRHÁZI FŐGYÓGYSZERÉSZ

PANNON GSM

• t t t t az

élvonal.

A dolog, ami miatt ma az írás
mellett döntöttem, sajnos, gondolom, n e m egyedi eset, de annál
inkább dühítő és elszomorító
egyben!
A napokban a 1 l-es jelű buszszal igyekeztem a munkahelyemre. A Mars téren szálltam
fel, egy jó pár idős emberrel
együtt (gyakran ezek az idős emberek irtózatosan nagy csomagokat cipelve szállnak buszra). A
történetem egyik szereplője egy
kb. 60-65 év körüli nő, természetesen ő is csomagokkal. A másik
szereplő, a szenvedő alany egy
kreol bőrű, szerintem gyönyörű
arcú és kifogástalanul csinos nő.
Amikor leszállt az idős nő, nem
mulasztotta el megjegyezni a barátnőjének, hogy idézem: „nézd
meg, az a cigány dög is csak ült
ott, át n e m adta volna a helyét."
Sajnos az utas, akit lecigányoztak, hallott minden egyes
szót, de az arcán n e m harag,
csak mérhetetlen szomorúság
jelen); meg, ami pedig azt jelenti,
hogy ez már valószínűleg n e m
először történt meg vele. Szá-

m o m r a rettenetes volt ez a szituáció. Szörnyű, hogy már a buszon való leülésből is etnikai
kérdést csinálunk, mi, fehér emberek. Megjegyzem, szerintem a
hölgy nem roma volt, csak gyönyörű kreol bőrrel áldotta meg a
jó szerencse, ha ezt szerencsének lehet nevezni ebben az elfajzott világban. Egyébként pedig,
ha roma volt, sem lett volna szabad így belegázolni egy ember
méltóságába. N e m tartom magam elvakult emberjogi aktivistának, de ezt senki n e m engedhetné meg magának, különösen
az idősek, ha már arról prédikálnak, hogy ez a mai fiatalság milyen ocsmány módon tud viselkedni. Mert ez sem általánosítható mindenkire, mint ahogyan
bőrszín alapján sem lenne szabad általánosítani.
Jó lenne egy olyan világban élni, ahol nem jelent gondot a buszon, ha kicsit különlegesebb valakinek a bőrszíne, mint a szokásos.
JAKUS CSILLA,
ZÁKÁNYSZÉK

TISZTELT OLVASOINK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró kérheti, hogy neve és címe ne jelenjen meg.

KÉSNEK A VONATOK
A 30/249-5966-os telefonról olvasónk azt kifogásolta, hogy az
utóbbi időben egyre többször és
egyre többet késnek a vonatok.
Kommunikációi
partnerünk:

lilestel
Mára

kérdeztük:

MmémtKm^fM
Van-e elegendő
nyilvános WC
Szegeden?
Következő

kérdésünk:

Van-e é r v é n y e s
útlevele?
Küldje e l válaszát
a k é r d é s n a p j á n 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)!

IbfcN
H
NEM
Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921

Szavazhat az i n t e r n e t e n

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

NAGY MIKLÓS ISTVÁN
Július 8., 10 óra 10 perc, 3560 g. Sz. : Hecskó Gabriella és Nagy Béla (Üllés).

DELI BALÁZS LÁSZLÓ
Július 8., 11 óra 40 perc, 3460 g, Sz.: Deli
Cecília és Dívikí László (Szeged).

KORPALAURA
Július 8., 9 óra 42 perc, 2980 g. g. Sz.: Szécsi Mónika és Korpa Zoltán (Szeged).

APRÓ TAMÁS SÁNDOR

TEIERMAYER GERGELY
ATTILA
Július 10., 23 óra 37 perc, 3370 g. Sz.: Lethenyel Andrea és Teiermayer Attila (Szeged).

ELEKES ROLAND
Július 11., 3 óra 15 perc, 2720 g. Sz.: Ács
Krisztina és Elekes Sándor (Szatymaz).

TÖRÖK RONETT BEATRIX
Július 8., 22 óra 39 perc, 3850 g. Sz.: Csányi Edit és Török Árpád (Békéscsaba).

Július 8., 11 óra 50 perc, 3300 g. Sz.: Márton Ildikó Piroska és Apró Sándor (Sándorfalva).

SZENTES

BUDAHÁZI BENCE
KRISZTIÁN

Július 9., 21 óra 25 perc, 3280 g. Sz.: Koczka Judit és Szabó Zoltán (Mindszent).

Július 8., 14 óra 25 perc, 3720 g. Sz.: Dávid
Anikó és Budaházi Béla (Makó).

ÁBRAHÁM BALÁZS

A buszon is számít a bőrszín ?

HÓVIRÁG UTCAI BUZ
I. B. kibírhatatlannak nevezte a
Hóvirág utcában terjengő trágyaszagot. Jó lenne a lakott területekre vonatkozóan szigorú szabályokat megfogalmazni, amelyeket következetesen be is kellene tartatni.

Július 9., 6 óra 40 perc, 3260 g. Sz.: Katona
Gabriella és Ábrahám Attila (Szeged).

FARKAS PATRIK
Július 9., 10 óra 46 perc, 3510 g, Sz.: Ocskó
Renáta és Farkas Gábor(Szeged).

TÖSMAGI NIKOLETT
Július 9., 15 óra 52 perc, 3670 g. Sz.: Bálint
Búzás Magdolna és Tösmagi István (Pusztamérges).

DÁNFI DANA
Július 10., 2 1 óra 15 perc, 3000 g. Sz.:
Szántó Zita és Dánfi Tamás (Makó).

SZABÓ JUDIT

FODOR BENCE
Július 9., 21 óra 35 perc, 3420 g. Sz.: Molnár Tímea és Fodor Gábor Lajos (Szentes).

TÓTH ÁKOS ANDRÁS
Július 10., 11 óra 15 perc, 3030 g. Sz. : Korom Magdolna Erika és Tóth András (Felgyő).

NANA VIOLA
Július 10., 12 óra 34 perc, 3090 g. Sz.: Bari
Magdolna és Nana János (Szentes).

KAKUCSKA ÁDÁM
GYÖRGY
Július 11., 14 óra 17 perc, 3580 g. Sz.: Mernyó Angéla és Kakucska György (Csongrád).

Gratulálunk!

PIACI ARAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC
AKTUÁLIS ÁRAI
GYÜMÖLCSÖK
Meggy 200, görögdinnye 20, sárgabarack
140-150, őszibarack 4 0 0 - 6 0 0 , nyári alma
150, sárgadinnye 2 0 - 2 5 , málna 300-350,
ribiszke 500 forint kilónként.
IMPORTGYÜMÖLCSÖK
Csemegeszőlő
800-1100,
narancs
280-290, citrom 220-250, zöld citrom 60,
nektarin 450-500, őszibarack 250, grépfrút
320-350, banán 180, körte 350-400,
importalma 260-280, a kivi 6 0 0 - 7 0 0 forint
kilónként. A zöld almának 55 forint darabja.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Kígyóuborka 40, szelni való uborka 50, fürtösuborka 150, rántani való albatök 30,
brokkoli 100, cukkini 60, a fóliás paradicsom 180-200, vöröshagyma 100-120,
Idei káposzta 7 0 - 8 0 , kelkáposzta 40, kínaikel 70, lilakáposzta 100-120, sárgarépa
130-140, spenót 150, sóska 7 0 - 8 0 , lilahagyma 150, fokhagyma 220-300, újburgonya 6 0 - 8 0 , a jégcsapretek 6 0 - 8 0 , papri-

ka (kilós) 150-200, zöldbab 100-120,
padlizsán 200-220, patisszon 8 0 - 9 0 forint
kilónként. A zeller 7 0 - 8 0 , újkaralábé
3 0 - 7 0 , csemegekukorica 15-20, fejes és
fodrossaláta 2 0 - 4 0 , a hegyes erős paprika
15-25, tölteni való paprika 1 5 - 2 0 forint
darabonként. A petrezselyemnek 25, az újgyökérnek 80-280, az újrépának 5 0 - 6 0 , a
kapornak 25, az idei főzőhagymának
6 0 - 8 0 , a vegyes csomós zöldségnek
6 0 - 7 0 , a zöldhagymának 4 0 - 5 0 forint csomója.
IMPORTZÖLDSÉGFÉLÉK
Vöröshagyma 112-120, fokhagyma 320 forint kilónként.
SZÁRAZÁRUK ÉS EGYÉB TERMÉKEK
Szárazbab 260-600, sárgaborsó 140, lencse 230-250, dióbél 850-1100, mandula
és mogyoróbél 1300, mák 360, földimogyoró 340, mazsola 300-1500, száraztészta
300, csiperkegoroba 310 forint kilogrammonként. A tyúktojás darabja 1 0 - 1 2 forint,
az egykilós kiszerelésű rizs 130, hántolt árpa 120 forint kilónként.
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A SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK IDEN KILENC PRODUKCIOT KINAL TIZENÖT ELŐADÁSBAN

A víg özvegyig
László vezényli az augusztus 15-én,
16-án és 20-án színpadra kerülő
Lehár-nagyoperettet, A víg özvegyet. Glavari Hanna szerepében a
szegedi operatársulat egykori szopránja, Iván Ildikó mutatkozik be.
Danilo Jankovits József, Zeta Mirko
Gyimesi Kálmán, Valencienne Vajda Júlia és Merényi Nicolette, Camille Kovácsházi István lesz. A népes szereplőgárdában megtalálhatjuk még Rácz Tibort, Fekete Gizit,
Mátyássy Szabolcsot, Andrejcsik Istvánt, Jakab Tamást, Dobos Katit,
Lőrincz Zoltánt és Borovics Tamást.

Román Sándor tánctársulatának Revans című produkciójával tegnap
kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata. Az ország legnagyobb csillagtetős színházának műsora ezen a nyáron is sokszínű, hiszen operát, operettet, hagyományos néptáncgálát, ukrán balettet éppúgy láthat a közönség,
mint rockoperát, világzenei és dixie-koncertet. Az augusztus 20-áig
tartó fesztivál kilenc produkciót kínál tizenöt előadásban.
A Szegedi Nemzeti Színház pénzügyi
nehézségei miatt az idén a korábbinál szűkösebb költségvetésből kellett megtervezni a szabadtéri programját. A fesztiválszezon megrövidült ugyan egy héttel, de a kínálat
nem lett sokkal szegényesebb. Román Sándor társulata tegnap este a
Revans című táncshow-val nyitotta
az idei évadot, az ExperiDance második előadása ma este látható.
Neves énekművészek közreműködésével a jövő héten újítják fel Csikós
Attila díszletében /Vagy Viktor bevált,
nagyszabású Aida-produkcióját. Az
etióp királylány szerepében pénteken
Sümegi Esztert, szombaton pedig Temesi Máriát láthatjuk. Az Operaház jeles szopránja, Sümegi Eszter 1992-ben
a Nemzetközi Pavarotti Énekverseny
egyik győztese volt, a szegedi közönség
nyolc évvel ezelőtt találkozhatott vele,
amikor A végzet hatalma Leonóráját
énekelte a nagyszínházban. A nemzetközi operaszínpadokon ugyancsak
gyakran szereplő Temesi Mária, a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának magánének tanszékvezetője néhány évvel ezelőtt már nagy sikerrel énekelte a Dóm téren Aidát.
Amneris Wiedemann Bernadett lesz,
akit legutóbb Ulricaként láthattunk
az Álarcosbálban. Amonasro szerepét
a szabadtéri visszatérő vendége, a
Magyarországon élő orosz baritonista, Anatolij Fokanov alakítja. Radamesként a Bánk bán-film címszereplőjeként népszerűvé vált Kiss B. Attila
és a darmstadti színház tenoristája,
Edward Kulczcyk mutatkozik be.
A további szerepekben a szegedi

Angyal Mária
A víg özvegyről

A hagyományos

néptáncgála az idei programból sem maradhatott

ki.

Sümegi Eszter az Aidáról
„Maria Callas felvételeitől kezdve minden jelentősebb lemezt meghallgattam,
amikor tanultam a szerepet. Montserrat Caballé a pályája csúcsán, a hetvenes
években Placido Domingóval készíteti egy csodálatos Aida-lemezt, amit nagyon
szeretek. Aprile Millo és Maria Chiara Is nagyszerű Aidák voltak, és operaházi
kollégáimat is többször meghallgattam. Mindig az az igazi, amikor élőben hallhat
valakit az ember, mert a felvételekkel sok mindent lehet csinálni. Tavasszal Fürst
János dirigálásával már hatalmas sikerű Aida-sorozatot énekeltünk Operaházban.
Ö a legfantasztikusabb karmesterek közé tartozik. Nagyon vigyáz az énekesekre,
ért a hangképzéshez, énektechnikához. Azt mondta nekem az előadások után:
egy vulkán lakozik bennem, és Verdi épp Ilyen hangra komponálta az Aidát."

Gábor Gézát, Altorjay Tamást, Vajda
Júliát és Réti Attilát hallhatjuk. A
népszerű Verdi-operát a Szegedi
Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, a Párizsban élő Fürst János
vezényli.
Július 25-én rendezik meg a hagyományos néptáncgálát, ezúttal
„Balt Orient" címmel. Nem maradhat el a két szegedi csapat, a Molnár
Dixieland Band és a Storyville Jazz
Band Dóm Dixie-gálája sem, amely-

re k ü l f ö l d i sztárvendégek k ö z r e m ű ködésével j ú l i u s 26-án k e r ü l sor.
Augusztus első h á r o m n a p j á n Molnár László Musical Színháza játssza

Andrew

FOTÓ: KARNOK CSABA

Az idei nyár szenzációjának a világhírű katalán szoprán, Montserrat
Caballé augusztus 9-i áriaestje ígérkezik. Az operasztár Kiss B. Attilával
és a Szegedi Szimfonikus Zenekar
közreműködésével lép fel, a koncertet Gyüdi Sándor vezényli. Montserrat Caballé 1933-ban Barcelonában született, nemrégiben ünnepelte
70. születésnapját. Keresztnevét a híres spanyolországi búcsújáróhely
után kapta. Szülei fogadalmat tettek:
ha gyermekük élve születik és egészséges lesz, a montserrati kolostor
nevére keresztelik. Maria Callas viszszavonulása után sokan őt tekintették a legendás díva utódának.
Angyal Mária rendezi,
Molnár

„Teljesen hagyományos előadás
lesz. Szándékosan! Nem azért, mintha nem tudnék extravagáns megoldásokat kitalálni, például a primadonna
tréningruhában, békaügetésben jöhetne be a színpadra... Tudatosan
igyekszem a darabot a műfaj legnemesebb tradícióit követve színpadra
állítani. Operettelőadásra nem azért
váltanak jegyet a nézők, hogy a szegény szereplők bemutassák: pléhtányérból alumíniumkanállal nincs mit
enniük. A közönség pompát szeretne
látni, a világnak azt az irigyelt részét,
amellyel többnyire nem találkozik. Az
operettet nem filozofikus elgondolkodtatásra találták ki, hanem az emberek szórakoztatására, a lelkük megkön nyítésére, felvldámításá ra."

Az augusztus 17-i világzenei gálaesten igazi csemegét kapnak a
műfaj szerelmesei: fellép a Frititi
Traditional African Drumming &
Dance Company (Nagy-Britannia),
a Ghymes és a világhírű indiai
komponista és muzsikus, Trilok
Gurtu.
HOLLÓS! ZSOLT

Lloyd Webber és Tim Rice

v i l á g h í r ű musicaljét, a Jézus Krisztus

szupersztárt Feke Pál, Makrai Pál,
Tunyogi Bernadett, Venyige Sándor és
Kajafás szerepét éneklő szegedi Gá-

bor Géza főszereplésével.
Augusztus 8 - á n visszatér a fergeteges u k r á n Virsky Táncegyüttes,
a m e l y tavaly m á r frenetikus sikerrel
vendégszerepelt Szegeden.

Kiss B. Attila
Caballéról

A világhírű Montserrat Caballé áriaestet ad a

szabadtérin.

„Tavaly együtt léptünk fel Barcelonában Saint-Sáens VIII. Henrik című operájában. Montserrat Caballé
Aragóniai Katalin szerepét énekelte, én pedig az őt támogató Don
Gomezt. Betegsége miatt egy évtizednyi kihagyás után ebben a produkcióban tért vissza az operaszínpadra. Óriási sikere volt, húsz percen át tapsoltak, és színes röpcédulákat dobáltak a nézők a színpadra a páholyokból. Az állt rajtuk:
Montserrat, köszönjük szépen! Életemben nem láttam még hasonló
ünneplést. A katalánok szinte nemzeti hősükként tisztelik, mert a róluk alkotott pozitív képet nevével és
művészetével is erősítette a világban. Ezért örökké hálásak neki."

Kiss B. Attila Radames szerepében lép fel a Dóm téren.

FOTÓ: SZILÁGYI GÁBOR
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ó A víg özvegyig
László vezényli az augusztus 15-én,
16-án és 20-án színpadra kerülő
Lehár-nagyoperettet, A víg özvegyet. Glavari Hanna szerepében a
szegedi operatársulat egykori szopránja, Iván Ildikó mutatkozik be.
Danilo Jankovits József, Zeta Mirko
Gyimesi Kálmán, Valencienne Vajda Júlia és Merényi Nicolette, Camille Kovácsházi István lesz. A népes szereplőgárdában megtalálhatjuk még Rácz Tibort, Fekete Gizit,
Mátyássy Szabolcsot, Andrejcsik Istvánt, Jakab Tamást, Dobos Katit,
Lőrincz Zoltánt és Borovics Tamást.

Román Sándor tánctársulatának Revans című produkciójával tegnap
kezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata. Az ország legnagyobb csillagtetös színházának műsora ezen a nyáron is sokszínű, hiszen operát, operettet, hagyományos néptáncgálát, ukrán balettet éppúgy láthat a közönség,
mint rockoperát, világzenei és dixie-koncertet. Az augusztus 20-áig
tartó fesztivál kilenc produkciót kínál tizenöt előadásban.
A Szegedi Nemzeti Színház pénzügyi
nehézségei miatt az idén a korábbinál szűkösebb költségvetésből kellett megtervezni a szabadtéri programját. A fesztiválszezon megrövidült ugyan egy héttel, de a kínálat
nem lett sokkal szegényesebb. Román Sándor társulata tegnap este a
Revans című táncshow-val nyitotta
az idei évadot, az ExperiDance második előadása ma este látható.
Neves énekművészek közreműködésével a jövő héten újítják fel Csikós A hagyományos néptáncgála az idei programból sem maradhatott ki.
Attila díszletében Nagy Viktor bevált,
nagyszabású Aida-produkcióját. Az
eüóp királylány szerepében pénteken
Sümegi Esztert, szombaton pedig Te„Maria Callas felvételeitől kezdve minden jelentősebb lemezt meghallgattam,
mesi Máriát láthatjuk. Az Operaház jeamikor tanultam a szerepet. Montserrat Caballé a pályája csúcsán, a hetvenes
les szopránja, Sümegi Eszter 1992-ben
években Placido Domingóval készített egy csodálatos Aida-lemezt, amit nagyon
a Nemzetközi Pavarotti Énekverseny
szeretek. Aprile Millo és Maria Chiara is nagyszerű Aidák voltak, és operaházi
egyik győztese volt, a szegedi közönség
kollégáimat Is többször meghallgattam. Mindig az az igazi, amikor élőben hallhat
nyolc évvel ezelőtt találkozhatott vele,
valakit az ember, mert a felvételekkel sok mindent lehet csinálni. Tavasszal Fürst
amikor A végzet hatalma Leonóráját
János dirigálásával már hatalmas sikerű Aida-sorozatot énekeltünk Operaházban.
énekelte a nagyszínházban. A nemzetÖ a legfantasztikusabb karmesterek közé tartozik. Nagyon vigyáz az énekesekre,
közi operaszínpadokon ugyancsak
ért a hangképzéshez, énektechnikához. Azt mondta nekem az előadások után:
gyakran szereplő Temesi Mária, a Szeegy vulkán lakozik bennem, és Verdi épp Ilyen hangra komponálta az Aidát."
gedi Tüdományegyetem Konzervatóriumának magánének tanszékvezetője néhány évvel ezelőtt már nagy sikerrel énekelte a Dóm téren Aidát. Gábor Gézát, Altorjay Tamást, Vajda
re külföldi sztárvendégek közreműAmneris Wiedemann Bernadett lesz, Júliát és Réti Attilát hallhatjuk. A
ködésével július 26-án kerül sor.
akit legutóbb Ulricaként láthattunk népszerű Verdi-operát a Szegedi
Augusztus első három napján Molaz Álarcosbálban. Amonasro szerepét Szimfonikus Zenekar művészeti venár László Musical Színháza játssza
a szabadtéri visszatérő vendége, a zetője, a Párizsban élő Fürst János
Andrew Lloyd Webber és Tim Rice
Magyarországon élő orosz baritonis- vezényli.
világhírű musicaljét, a Jézus Krisztus
ta, Anatolij Fokanov alakítja. Radaszupersztárt Feke Pál, Makrai Pál,
Július 25-én rendezik meg a hamesként a Bánk bán-film címszerep- gyományos néptáncgálát, ezúttal
Tunyogi Bernadett, Venyige Sándor és
lőjeként népszerűvé vált Kiss B. Attila „Balt Orient" címmel. Nem maradKajafás szerepét éneklő szegedi Gáés a darmstadti színház tenoristája, hat el a két szegedi csapat, a Molnár
bor Géza főszereplésével.
Edward Kulczcyk mutatkozik be.
Dixieland Band és a Storyville Jazz
Augusztus 8-án visszatér a fergeA további szerepekben a szegedi Band Dóm Dixie-gálája sem, amelyteges ukrán Virsky Táncegyüttes,
amely tavaly már frenetikus sikerrel
vendégszerepelt Szegeden.

Sümegi Eszter az Aidáról

Angyal Mária
A víg özvegyről

FOTÓ: KARNOK CSABA

Az idei nyár szenzációjának a világhírű katalán szoprán, Montserrat
Caballé augusztus 9-i áriaestje ígérkezik. Az operasztár Kiss B. Attilával
és a Szegedi Szimfonikus Zenekar
közreműködésével lép fel, a koncertet Gyüdi Sándor vezényli. Montserrat Caballé 1933-ban Barcelonában született, nemrégiben ünnepelte
70. születésnapját. Keresztnevét a híres spanyolországi búcsűjáróhely
után kapta. Szülei fogadalmat tettek:
ha gyermekük élve születik és egészséges lesz, a montserrati kolostor
nevére keresztelik. Maria Callas viszszavonulása után sokan őt tekintették a legendás díva utódának.
Angyal Mária rendezi, Molnár

„Teljesen hagyományos előadás
lesz. Szándékosan! Nem azért, mintha nem tudnék extravagáns megoldásokat kitalálni, például a primadonna
tréningruhában, békaügetésben jöhetne be a színpadra... Tudatosan
igyekszem a darabot a műfaj legnemesebb tradícióit követve színpadra
állítani. Operettelőadásra nem azért
váltanak jegyet a nézők, hogy a szegény szereplők bemutassák: pléhtányérból alumíniumkanállal nincs mit
enniük. A közönség pompát szeretne
látni, a világnak azt az irigyelt részét,
amellyel többnyire nem találkozik. Az
operettet nem filozofikus elgondolkodtatásra találták ki, hanem az emberek szórakoztatására, a lelkük megkönnyítésére, felvidámítására."

Az augusztus 17-i világzenei gálaesten igazi csemegét kapnak a
műfaj szerelmesei: fellép a Frititi
Traditional African Drumming &
Dance Company (Nagy-Britannia),
a Ghymes és a világhírű indiai
komponista és muzsikus, Trilok
Gurtu.
HOLLÓSI ZSOLT

Kiss B. Attila
Caballéról

A világhírű Montserrat Caballé áriaestet ad a szabadtérin.

„Tavaly együtt léptünk fel Barcelonában Saint-Saens VIII. Henrik című operájában. Montserrat Caballé
Aragóniai Katalin szerepét énekelte, én pedig az őt támogató Don
Gomezt. Betegsége miatt egy évtizednyi kihagyás után ebben a produkcióban tért vissza az operaszínpadra. Óriási sikere volt, húsz percen át tapsoltak, és színes röpcédulákat dobáltak a nézők a színpadra a páholyokból. Az állt rajtuk:
Montserrat, köszönjük szépen! Életemben nem láttam még hasonló
ünneplést. A katalánok szinte nemzeti hősükként tisztelik, mert a róluk alkotott pozitív képet nevével és
művészetével is erősítette a világban. Ezért örökké hálásak neki."

Kiss B. Attila Radames szerepében lép fel a Dóm téren.

FOTÓ: SZILÁGYI GÁBOR
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Őssejtek a festő szívében

Félelem és reszketés
a levegőben

Szász Endre régóta küzd szívbajával. Jó pár éve egy
bypass-műtétet is végrehajtottak rajta, de már azóta is
többször volt infarktusa. Orvosai mindig visszahozták az
életbe, ám állapota tartósan
nem javult.
MTI
Utolsó reménye a Németországban gyakran alkalmazott
módszer, az őssejtbeültetés
maradt. Ennek vetette alá magát néhány hete. A frankfurti
klinika professzora is megerősítette: kilencvenöt százalékban
el voltak záródva a főütőerei. A
klinika orvosai a véréből és
csontvelőjéből nyert őssejteket
fecskendezték be a festőművész szívizmába. Csupán egy
hetet töltött a Szász házaspár a
német klinikán, s most odahaza, a Somogy megyei Várdán lábadozik a neves, nyolcvan felé
tartó festőművész, akinek festményei, grafikái, porcelánjai és
üvegei Johannesburgtól Tokió-

ig számos helyen megtalálhatók a nagyvilágban.
Sz. Hajdú Katalin, a mester
fiatal felesége mindvégig férje
mellett volt, s tulajdonképpen
ő kutatta fel ezt a lehetőséget.
Magyarországon ilyen jellegű
beavatkozást nem végeznek a szakma, mint ahogy a festőművész fogalmazott, sarlatánságnak tartja - , jóllehet
külföldön már régóta sikerrel
alkalmazzák. A pácienst még
csak elaltatni sem kell. Szász
esetében ez különösen kecsegtető volt, hiszen az altatás
köztudottan megviseli a szervezetet. Körülbelül három hónap múlva derül ki, hogy a
befecskendezett őssejtek valóban beépültek-e a megújulásra váró szívizomba.
Szász Endre néhány napot
Mosdóson, a református egyház tüdő- és szívkórházában
töltött, hogy beállítsák gyógyszeradagját, majd hazatért, s
minden vágya az, hogy újra a
régi legyen és alkothasson. Egyelőre azonban a pihenés játssza
a főszerepet az életében.

meg a Magvető Kiadó gondozásában Csema-Szabó András harmadik kötete, mely a
Félelem és reszketés Nagyhályogon címet viseli. A szentesi
gimnázium egykori diákja a
Radnóti Színházban - többek
között - Darvasi László, Parti
Nagy Lajos és Esterházy Péter
társaságában olvasott fel legvellaregénynek nevez.

- Az előző két könyvben felfedezhettünk vonásokat, melyek
félreérthetetlenül Szentesről
szólnak. A Félelem és reszketés
Nagyhályogon mennyire emlékeztet erre a városra ?
- Nagyhályog egy falu. Ha
nem vagyok Szentesen, azt
szoktam mondani, Szentesről
szól, ha Szentesen vagyok, akkor azt, hogy nem. De nyilván
nem a kisujjamból szoptam, az
biztos, hogy a helyszín az Alföld, és református környezetben játszódik a cselekmény.

- Nem szociológiai feldolgozásnak szántam, nem az volt a
cél, hogy tökéletesen hiteles
legyen, hanem az, hogy visszajöjjön az a hangulat, amit sokféle szóval le lehetne írni, úgy,
hogy Alföld, hogy falu, hogy kicsi, hogy Szentes... Nincs
egyetlen központi figurája a
könyvnek, hősök vannak benSzász Endre és felesége várdai otthonában.
FOTÓ: MII ne (leginkább antihősök), akik
átjárnak egyik novellából a
másikba, élnek, néha meghalnak, aztán a következő részben
visszatérnek. A részek stílusa
Két Szörényi-mű ősbemutatója, Hobo eddig csak kétszer elő- nem egységes. Az egyik noveladott dramatikus koncertje szerepel operák, táncjátékok és más lát kopogósra írtam, rövid
zenés darabok mellett az Esztergomi Nyári Játékok műsorán. A mondatokkal, a másikat teljejúlius közepétől induló második évad kiemelkedő eseménye sen lezseren, hosszú mondalesz Szörényi Levente-Bródy János István a király című rock- tokkal, és akad köztük szigorú
operájának ünnepi előadása. A mű ősbemutatója húsz évvel is. A központi figura maga
ezelőtt volt Budapesten. Az augusztus 19-20-i díszelőadás Nagyhályog, a Nagyhályog-érkülönlegessége lesz két Szörényi-ősbemutató, az Ének a cso- zés. A cím egyrészt Kirkegaard
daszarvasról című zenekari szvift, illetve a Wass Albert Adjátok Félelem és reszketés című
vissza a hegyeimet! című regényének szövegrészleteire épülő könyvére utal, ami szerintem a
Elég volt! kóruskantáta, amelyben a szerző szólót énekel.
filozófiatörténet egyik legnaPODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de
maga sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
Útközben iszonyatos hasmenés fogott el. Vagy hát nem is
hasmenés, hanem az az érzés, amikor egy pillanatra megtorpan az
ember, a gyomra maró-égető anyagként megfordul, a szemei
acélosan lecsapnak a földre, majd szétnéz, mi, milyen távol esik tőle,
s aztán agyának legalább 100 megabájtos adatátviteli sebességével
megpróbálja apróra feldolgozni a helyzetet, amelynek megoldása
mégis csak egy toaletthelyiség képében jelenik meg.
A kis, falusias utcán nagy forgalom volt, az útszéli árkot igen sekélyre vájták a szakmunkások, nyilván errefelé kevés a csapadék, megmászható fa nem mutatta magát, meg hát az egy külön technika.
Nem volt mit tenni, a hozzám legközelebb álló ház kapuját
feltéptem, be a házba.
De nem találtam a vécét.
Már mindjárt a háziasszony állta el előttem az utat:
„Nézd már, apuci, itt egy kisgyerek. Nem ilyent akartál te is
egyet?"
A férfi a konyhában tömte magába a véres hurkát sült burgonyával
és hagymás savanyú káposztával.
„Acce ma ha fomna ba e gerek", mondta apuci
„Mi bajod van?"
S abban a pillanatban a férfi torkára szaladt egy hosszú
káposztacsík, és megkezdte nagy ívű fulladozását.
Nem, pontosabban, újra: a férfinak nem volt módja válogatni a

- A Radnóti Színházban
együtt olvasott fel Esterházy
Péterrel, Darvasi Lászlóval,
Parti Nagy Lajossal Mit jelent egy ilyen névsorban szerepelni?

újabb könyvéből, melyet ő no-

- Sajátos levegő jellemzi ezt
a kötetet?

Nyári játékok Esztergomban

az irodalom iránt, nagyon nehéz írásból megélni, nekem
például nem megy. Szépprózát ma átlagosan kilencszáz
példányban adnak ki (a
HVG-ben olvastam minap), az
én könyveim kétezerben jelennek meg, és ez még mindig
tulajdonképpen
nevetséges
szám. Bár megvan ennek a közönynek a jó oldala is, hiszen ahogy Darvasi Laci szokta
mondani - a siker büntet.

Nemrég, a könyvhétre jelent

A szentesi születésű író szavai szerint antihős, éppen úgy, mint
novelláinak szereplői.
FOTÓ: TÉSIK ATTILA
gyobb dobása, és nagyon leegyszerűsítve a hitről szól.
Másrészt a Félelem és reszketés Las Vegasban című regényre, ahol az Amerikai Álmot üldözik. Nagyhályogon a Magyar
Álmot keresik, mindenkinek
van egy fixa ideája, és ebbe
rendszerint bele is döglik.

- Kihez írja a könyveit?
Gondol azokra, akik olvasni
fogják?
- Úgy gondolom, egyedül
nekem fontos ez az egész,
hogy én azokat a dolgokat,
amiktől csak így tudok megszabadulni, kiadjam. Nem tudom, mennyire vagyok benne,
de nem magamat írom, nekem
nincsenek igazán önéletrajzi
novelláim, amiben elnevezem
magam Petinek, és megyek az
utcán... Vannak pillanatok, nagyon kicsi részletek, azokból
építkezem. A következő, váci
ciklusomban például van egy

pillanatok között, hiszen már minden eldőlt akkor, mikor a spájzban
véletlenül a céklás üveg helyett a hagymás káposztásat vette le, s
most, hogy közelébe került a fulladásos halálhoz, átfutott rajta a
bizonyosság: a legutóbb csak eljátszotta kezével, hogy papírpénzt
gyömöszkél Szent Antalnak a perselybe.
Az asszony nem sokat teketóriázott, a férje fuldokolt. Összeszedte
minden erejét, és a hátára csapott. A férfi nem állt kötélnek, fulladt
tovább. A nő megint lesújtott, de most kétszer egymás után, hogy a
dupla rezonancia szabályát kihasználva megmentse ez ipse életét. Én
meg csak néztem, mint egy kis fityfiritty.
Az asszony nem keseredett el, sőt eszébe nem jutott orvosért telefonálni, vagy kikeresni a padláson a könyves szakajtóban az Életmentési ábécé 1963-as kiadását, amelynek rajzait felkérésre a helyi sírköves készítette. Hanem akkor már adva volt a helyzet, a légy, amely kettő, és a csapkodás. Nekiesett az urának, hogy megmentse az életét,
csak úgy cifrázta a csapkodást, érezte, most végre eljött az ideje, és
minden sérelemért elégtételt vehet, minden szemrehányásért, a kocsmából hazatérve elkövetett erőszakos nemi közösülésekért, amely
szédült állapotok odáig fajultak, hogy a férfi egyik heréje fönnakadt és
beszakadt az ágy kerevetén, s a műtét után egyértelműen nem juttathatta feleségét magzathoz, legfeljebb kisebb porciózású örömhöz, de
hát milyen öröm az, amit folyton mocskos bűntudat körít.
A férfi fuldoklott, torkából lógott ki a több méter hosszú káposztaszál, a nő meg csépelte, úgy tízszeres vadsággal, ahogy lluska
mossa Jancsi zakóját Pornóapáti térségében, a jó sodrású Pinka:patak partján.
Én se haboztam sokáig, a konyhaablakon át megláttam az udvari
rötyit, és mint aki amerikai nehézbombázókkal felfegyverzett szalmonellavírusok elől menekül, magamra csaptam, bekallantyúztam a
vécéajtót.

novella, ami arról szól, hogy
egy férfinak azért megy tönkre
az élete, mert túl jó galuskát
tud főzni. Elindul egy családi
vacsorával, később a figura lábát egy kártyapartin levágják,
hajléktalan lesz. Ennek a történetnek annyi az alapja, hogy
ültem egy barátomnál, aki galuskát főzött, olyan finomat
soha életemben nem ettem, és
azt mondtam magamban, ilyet
férfi nem csinálhat. Nyilván én
is pont ilyen ember vagyok,
mint amilyenek a könyveimben vannak, kicsit antihős:
nem vagyok se bátor, se okos,
se gazdag, se erős, se szép...

- Meddig lehet antihős az
ember?
- Nem tudom. Nekem az írás
a fixa ideám. Ha belegondolunk, ma az író is antihős (néhány kivétellel), hiszen botrányosan nincs piaca a könyvnek, minimális az érdeklődés

- Baromi jó érzés. Ezt viszont
tényleg sikerként élem meg,
egyáltalán azt, hogy megtűrnek
maguk között, és maguk mellé
tartozónak tudnak. Ha bemegyek Pestre, az első utam a kiadóba vezet, ott van egy Anett
nevű lány, nála elolvasom az
újságot, megiszom a kávémat,
elbeszélgetünk. És jó bemenni
Morcsányi Gézához is, az igazgatóhoz. A Magvető szerintem
ma a legrangosabb kiadó itthon, abszolút büszke vagyok,
hogy oda tartozom. Gézánál
van egy üveg ukrán konyakom,
amiből csak én ihatok, a múltkor kért belőle más, mire azt a
választ kapta, hogy abból nem
lehet, mert az a Csemáé...

- Az ÉS-ben sorozatban közölt Apám hasát mikor olvashatjuk könyvben? Édesapja mit szól hozzá?
- Soká, mert még nincs kész.
Apámnak, azt hiszem, tetszik,
mert van humora. Meg kell
mondjam, apámnak tényleg
jelentős hasa van. Amennyit
eszik, ahhoz képest nincs nagy
hasa, de ahogy tud enni, az
őrület, maga a gasztronómia.
Bemegy az étterembe, előveszi a cigarettásdobozból az
erős paprikát, belemorzsolja,
gyöngyözik a homloka, és
eszik. Igazán mondom, fantasztikus látvány. És ezen a
hason keresztül láttatom a világot az Apám hasában...
BLAHÓ GABRIELLA

Szerencsémre a fertőtlenítő klórmész szaga túlharsogta ez élelmiszer-kegyhely önön magától dúsuió szagát.
Karomba és lábamba megkönnyebbülés költözött, végigfutott
rajtam, mint elítélt tekintete a bitófán.
Aztán hallgattam, odakint igen velős csend honolt, s félő volt, majd
fél napot tölthetek azzal, hogy ismételt és ismételt tanúvallomást
teszek a rendőri szerveknek, akik elsősorban azt nem fogják érteni,
hogy kisgyerekként hogyan voltam képes, ha csak félig is, végignézni
egy ilyen brutális jelenetet „Hát hiába tévézel, te, gyermekem,
szólítsá törzs (...) őrmesternek, gyermekem, hát hiába vakulsz meg az
1062x819 felbontású képcső előtt, nem ugrik be a felirat: 14 éven
alullaknak nem ajánljuk!?"
„Ó, mister Beán, mondom majd, azt hittem, ez verekedés,
fogalmam sem volt róla, hogy előjáték!"
De túl voltam a lényegen, mármint helyi Idő szerint, s idejét láttam
lelécelni. Felhúztam a gatyácskámat, kilöktem a kallantyút, s
feltártam az ajtót.
Azt hittem, vendégségbe jöttem! Ott állt előttem a férfi és a nő,
egybekarolva, közöttük tálalókocsin egy óriási torta, s benne körben
színes gyertyák, lobogtak, mint egy szarkofág a perui bozóttűzben.
„Légy a gyermekünk", mondta a nő azonnal, hogy rám mint tárgyra
térjen, „látjuk, az emésztésed jó, még hasonlíthatsz is apádra."
S akkor megmozdult a fűben a gumislag, és mint egy kígyó, lassan
fölmászott a tortára, átfúrta magát, majd lassacskán a két „szülőre"
tekeredett, végül így szólt:
„Eszedbe ne jusson mástól bármit is elfogadni! Főleg ha vécé után
nem mostál kezet. Bármit adnak, mondd azt, hogy nem vagy éhes! De
ha mégis erősködnek, kérd meg őket, csomagolják be, és hozd haza
nekem."
És mintha nem történt volna „semmise", kiléptem az utcára.
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Nyári játékok Esztergomban
Két Szörényi-mű ősbemutatója, Hobo eddig csak kétszer előadott dramatikus koncertje szerepel operák, táncjátékok és más
zenés darabok mellett az Esztergomi Nyári Játékok műsorán. A
július közepétől induló második évad kiemelkedő eseménye
lesz Szörényi Levente-Bródy János István a király című rockoperájának ünnepi előadása. A mű ősbemutatója húsz évvel
ezelőtt volt Budapesten. Az augusztus 19-20-i díszelőadás
különlegessége lesz két Szörényi-ősbemutató, az Ének a csodaszarvasról című zenekari szvift, illetve a Wass Albert Adjátok
vissza a hegyeimet! című regényének szövegrészleteire épülő
Elég volt! kóruskantáta, amelyben a szerző szólót énekel.
PODMANICZKY SZILÁRD

Anyák napalmja
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de
maga sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
Útközben iszonyatos hasmenés fogott el. Vagy hát nem is
hasmenés, hanem az az érzés, amikor egy pillanatra megtorpan az
ember, a gyomra maró-égető anyagként megfordul, a szemei
acélosan lecsapnak a földre, majd szétnéz, mi, milyen távol esik tőle,
s aztán agyának legalább 100 megabájtos adatátviteli sebességével
megpróbálja apróra feldolgozni a helyzetet, amelynek megoldása
mégis csak egy toaletthelyiség képében jelenik meg.
A kis, falusias utcán nagy forgalom volt, az útszéli árkot igen sekélyre vájták a szakmunkások, nyilván errefelé kevés a csapadék, megmászható fa nem mutatta magát, meg hát az egy külön technika.
Nem volt mit tenni, a hozzám legközelebb álló ház kapuját
feltéptem, be a házba.
De nem találtam a vécét
Már mindjárt a háziasszony állta el előttem az utat:
„Nézd már, apuci, itt egy kisgyerek. Nem ilyent akartál te is
egyet?"
A férfi a konyhában tömte magába a véres hurkát sült burgonyával
és hagymás savanyú káposztával.
„Acce ma ha fomna ba e gerek", mondta apuci
„Mi bajod van?"
S abban a pillanatban a férfi torkára szaladt egy hosszú
káposztacsík, és megkezdte nagy ívű fulladozását.
Nem, pontosabban, újra: a férfinak nem volt módja válogatni a

- A Radnóti Színházban
együtt olvasott fel Esterházy
Péterrel, Darvasi Lászlóval,
Parti Nagy Lajossal Mit jelent egy ilyen névsorban szerepelni?

- Az előző két könyvben felfedezhettünk vonásokat, melyek
félreérthetetlenül Szentesről
szólnak. A Félelem és reszketés
Nagyhályogon mennyire emlékeztet erre a városra?
- Nagyhályog egy falu. Ha
nem vagyok Szentesen, azt
szoktam mondani, Szentesről
szól, ha Szentesen vagyok, akkor azt, hogy nem. De nyilván
nem a kisujjamból szoptam, az
biztos, hogy a helyszín az Alföld, és református környezetben játszódik a cselekmény.

- Sajátos levegő jellemzi ezt
a kötetet?

Szász Endre és felesége várdai otthonában.

az irodalom iránt, nagyon nehéz írásból megélni, nekem
például nem megy. Szépprózát ma átlagosan kilencszáz
példányban adnak ki (a
HVG-ben olvastam minap), az
én könyveim kétezerben jelennek meg, és ez még mindig
tulajdonképpen
nevetséges
szám. Bár megvan ennek a közönynek a jó oldala is, hiszen ahogy Darvasi Laci szokta
mondani - a siker büntet.

Nemrég, a könyvhétre jelent
meg a Magvető Kiadó gondozásában Cserna-Szabó András harmadik kötete, mely a
Félelem ésreszketésNagyhályogon címet viseli. A szentesi
gimnázium egykori diákja a
Radnóti Színházban - többek
között - Darvasi László, Parti
Nagy Lajos és Esterházy Péter
társaságában olvasott fel legújabb könyvéből, melyet ő novellaregénynek nevez.

- Nem szociológiai feldolgozásnak szántam, nem az volt a
cél, hogy tökéletesen hiteles
legyen, hanem az, hogy visszajöjjön az a hangulat, amit sokféle szóval le lehetne írni, úgy,
hogy Alföld, hogy falu, hogy kicsi, hogy Szentes... Nincs
egyetlen központi figurája a
könyvnek, hősök vannak benne (leginkább antihősök), akik
átjárnak egyik novellából a
másikba, élnek, néha meghalnak, aztán a következő részben
visszatérnek. A részek stílusa
nem egységes. Az egyik novellát kopogósra írtam, rövid
mondatokkal, a másikat teljesen lezseren, hosszú mondatokkal, és akad köztük szigorú
is. A központi figura maga
Nagyhályog, a Nagyhályog-érzés. A cím egyrészt Kirkegaard
Félelem és reszketés című
könyvére utal, ami szerintem a
filozófiatörténet egyik legna-

A szentesi születésű író szavai szerint antihós, éppen úgy, mint
novelláinak szereplői.
FOTÓ: TÉSIK ATTILA
gyobb dobása, és nagyon leegyszerűsítve a hitről szól.
Másrészt a Félelem és reszketés l.as Vegasban című regényre, ahol az Amerikai Álmot üldözik. Nagyhályogon a Magyar
Álmot keresik, mindenkinek
van egy fixa ideája, és ebbe
rendszerint bele is döglik.

- Kihez írja a könyveit?
Gondol azokra, akik olvasni
fogják?
- Úgy gondolom, egyedül
nekem fontos ez az egész,
hogy én azokat a dolgokat,
amiktől csak így tudok megszabadulni, kiadjam. Nem tudom, mennyire vagyok benne,
de nem magamat írom, nekem
nincsenek igazán önéletrajzi
novelláim, amiben elnevezem
magam Petinek, és megyek az
utcán... Vannak pillanatok, nagyon kicsi részletek, azokból
építkezem. A következő, váci
ciklusomban például van egy

pillanatok között, hiszen már minden eldőlt akkor, mikor a spájzban
véletlenül a céklás üveg helyett a hagymás káposztásat vette le, s
most, hogy közelébe került a fulladásos halálhoz, átfutott rajta a
bizonyosság: a legutóbb csak eljátszotta kezével, hogy papírpénzt
gyömöszkél Szent Antalnak a perselybe.
Az asszony nem sokat teketóriázott, a férje fuldokolt. Összeszedte
minden erejét, és a hátára csapott. A férfi nem állt kötélnek, fulladt
tovább. A nő megint lesújtott, de most kétszer egymás után, hogy a
dupla rezonancia szabályát kihasználva megmentse ez ipse életét. Én
meg csak néztem, mint egy kis fityfiritty.
Az asszony nem keseredett el, sőt eszébe nem jutott orvosért telefonálni, vagy kikeresni a padláson a könyves szakajtóban az Életmentési ábécé 1963-as kiadását, amelynek rajzait felkérésre a helyi sírköves készítette. Hanem akkor már adva volt a helyzet, a légy, amely kettő, és a csapkodás. Nekiesett az urának, hogy megmentse az életét,
csak úgy cifrázta a csapkodást, érezte, most végre eljött az ideje, és
minden sérelemért elégtételt vehet, minden szemrehányásért, a kocsmából hazatérve elkövetett erőszakos nemi közösülésekért, amely
szédült állapotok odáig fajultak, hogy a férfi egyik heréje fönnakadt és
beszakadt az ágy kerevetén, s a műtét után egyértelműen nem juttathatta feleségét magzathoz, legfeljebb kisebb porciózású örömhöz, de
hát milyen öröm az, amit folyton mocskos bűntudat körít.
A férfi fuldoklott, torkából lógott ki a több méter hosszú káposztaszál, a nő meg csépelte, úgy tízszeres vadsággal, ahogy lluska
mossa Jancsi zakóját Pornóapáti térségében, a jó sodrású Pinka:patak partján.
Én se haboztam sokáig, a konyhaablakon át megláttam az udvari
rötyit, és mint aki amerikai nehézbombázókkal felfegyverzett szalmonellavírusok elől menekül, magamra csaptam, bekallantyúztam a
vécéajtót.

novella, ami arról szól, hogy
egy férfinak azért megy tönkre
az élete, mert túl jó galuskát
tud főzni. Elindul egy családi
vacsorával, később a figura lábát egy kártyapartin levágják,
hajléktalan lesz. Ennek a történetnek annyi az alapja, hogy
ültem egy barátomnál, aki galuskát főzött, olyan finomat
soha életemben nem ettem, és
azt mondtam magamban, ilyet
férfi nem csinálhat. Nyilván én
is pont ilyen ember vagyok,
mint amilyenek a könyveimben vannak, kicsit antihős:
nem vagyok se bátor, se okos,
se gazdag, se erős, se szép...

- Meddig lehet antihős az
ember?
- Nem tudom. Nekem az írás
a fixa ideám. Ha belegondolunk, ma az író is antihős (néhány kivétellel), hiszen botrányosan nincs piaca a könyvnek, minimális az érdeklődés

- Baromi jó érzés. Ezt viszont
tényleg sikerként élem meg,
egyáltalán azt, hogy megtűrnek
maguk között, és maguk mellé
tartozónak tudnak. Ha bemegyek Pestre, az első utam a kiadóba vezet, ott van egy Anett
nevű lány, nála elolvasom az
újságot, megiszom a kávémat,
elbeszélgetünk. És jó bemenni
Morcsányi Gézához is, az igazgatóhoz. A Magvető szerintem
ma a legrangosabb kiadó itthon, abszolút büszke vagyok,
hogy oda tartozom. Gézánál
van egy üveg ukrán konyakom,
amiből csak én ihatok, a múltkor kért belőle más, mire azt a
választ kapta, hogy abból nem
lehet, mert az a Csemáé...

- Az ÉS-ben sorozatban közölt Apám hasát mikor olvashatjuk könyvben? Édesapja mit szól hozzá?
- Soká, mert még nincs kész.
Apámnak, azt hiszem, tetszik,
mert van humora. Meg kell
mondjam, apámnak tényleg
jelentős hasa van. Amennyit
eszik, ahhoz képest nincs nagy
hasa, de ahogy tud enni, az
őrület, maga a gasztronómia.
Bemegy az étterembe, előveszi a cigarettásdobozból az
erős paprikát, belemorzsolja,
gyöngyözik a homloka, és
eszik. Igazán mondom, fantasztikus látvány. És ezen a
hason keresztül láttatom a világot az Apám hasában...
BLAHÓ GABRIELLA

Szerencsémre a fertőtlenítő klórmész szaga túlharsogta ez élelmiszer-kegyhely önön magától dúsuló szagát.
Karomba és lábamba megkönnyebbülés költözött, végigfutott
rajtam, mint elítélt tekintete a bitófán.
Aztán hallgattam, odakint igen velős csend honolt, s félő volt, majd
fél napot tölthetek azzal, hogy ismételt és ismételt tanúvallomást
teszek a rendőri szerveknek, akik elsősorban azt nem fogják érteni,
hogy kisgyerekként hogyan voltam képes, ha csak félig is, végignézni
egy ilyen brutális jelenetet. „Hát hiába tévézel, te, gyermekem,
szólrtsá törzs (...) őrmesternek, gyermekem, hát hiába vakulsz meg az
1062x819 felbontású képcső előtt, nem ugrik be a felirat: 14 éven
aluliaknak nem ajánljuk!?"
„Ó, mister Beán, mondom majd, azt hittem, ez verekedés,
fogalmam sem volt róla, hogy előjáték!"
De túl voltam a lényegen, mármint helyi idő szerint, s idejét láttam
lelécelni. Felhúztam a gatyácskámat, kilöktem a kallantyút, s
feltártam az ajtót.
Azt hittem, vendégségbe jöttem! Ott állt előttem a férfi és a nő,
egybekarolva, közöttük tálalókocsin egy óriási torta, s benne körben
színes gyertyák, lobogtak, mint egy szarkofág a perui bozóttűzben.
„Légy a gyermekünk", mondta a nő azonnal, hogy rám mint tárgyra
térjen, „látjuk, az emésztésed jó, még hasonlíthatsz is apádra."
S akkor megmozdult a fűben a gumislag, és mint egy kígyó, lassan
fölmászott a tortára, átfúrta magát, majd lassacskán a két „szülőre"
tekeredett, végül így szólt:
„Eszedbe ne jusson mástól bármit is elfogadni! Főleg ha vécé után
nem mostál kezet. Bármit adnak, mondd azt, hogy nem vagy éhes! De
ha mégis erősködnek, kérd meg őket, csomagolják be, és hozd haza
nekem."
És mintha nem történt volna „semmise", kiléptem az utcára.
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ESZENYI ENIKŐ A KÖVETKEZŐ ÉVADBAN WASHINGTONBAN, PRÁGÁBAN ÉS VARSÓBAN RENDEZ

járjuk az országot
Eszenyi Enikő (képünkön) és kedvese, a fiatal szlovák
színész, Milán Mikulcsik nagy sikerrel játszotta ezen a
héten a Somogyi utcai Mediterrán Teraszon Dodo Gombár
Ég és Nő között című darabját. A Kossuth-díjas színésznő
a következő évadban keveset lesz itthon, mert Prágában,
Varsóban és Washingtonban rendez.

- Lehengerlően
őszintének
tiínt a darab, mennyire szól
kettőjükről?
- Annyira, amennyire mi is
egy férfi és egy nő vagyunk.
Kedves
barátunk,
Dodo
Gombár kifejezetten nekünk
írta a darabot - de nem rólunk.
Amikor Shakespeare-nek volt
egy molett színésze, megírta
neki a Falstaffot. Dódo tudta,
hogy mit szeretünk, milyen
stílusban érdemes írnia nekünk. Kevés kortárs darab születik, ezért a régiekhez fordulunk, amelyek ugyan nagyon szépek, de mégsem fejezik ki azt az életérzést, ritmust, ami ma jellemző ránk.
Hiányzott már, hogy egy
ízig-vérig mai darabban szerepeljek, ezért nagy élmény
számomra is ez a produkció.

A nézők szeretete
- Az utóbbi években a legnépszerűbb sztárok is szívesen jönnek nyaranta
vidékre
játszani. Mit gondol, miért?
- Kelemen László egykori
társulatához hasonlóan járnunk kell az országot ahhoz,
hogy láthassanak bennünket
az emberek. Lassan úgy kell
vándorolnunk, mint Déryné
Széppataki Róza korában. Már
azon gondolkodom, hogy fel-

veszem Milán nevét és Mikulcsikné Eszenyi Enikőként
szerepelek majd a színlapokon. A nézők nem találkozhatnak velünk a televízióban, mert nincsenek tévéjátékok. Nem tudják, hogy mit
csinálok,
milyen
művészi
színvonalat képviselek. A bulvárlapok legfeljebb olyan butaságokról kérdeznek, hogy
hol nyaraltam, mit ettem, milyen arckrémet használok. A
munkámról kevés hír jut el a
közönséghez, a színházban is
csak kevesen látnak. Óriási
öröm, hogy Szegeden most is
telt házak voltak. Hrabovszky
Andrást, a Mediterrán Terasz
rendezvénysorozatának szervezőjét kivételes embernek
tartom, csodálatos, ahogyan
kitalálta és egy parkolóban létrehozta ezt a színházat. Amikor kérte, hogy a tervezett kettő után csináljunk még egy
pótelőadást
is,
boldogan
mondtunk igent. Jó volt hallani, hogy órák alatt elkapkodták a több száz jegyet. Ez is
azt mutatja: az emberek szeretnének bennünket látni, hiányzunk nekik. Az egyik előadás után megvárt egy szegedi
hölgy, és elmondta: még sohasem látott élőben, nagy élmény volt neki az előadásunk.
Ezekből a gratulációkból, sze-

nak, akik ilyen fokon
tudják
művelni.
- Mert keveset törődnek a
képzés során a mozgáskultúrával, mindenki csak a mesterségórákra koncentrál. Sokkal
többet kellene a színészeknek
mozogniuk, hiszen ezzel az állóképességüket, egészségüket
is védenék, ráadásul a modern
színházban mindent meg kell
tudni oldani. Úgy érzem, néha
már túl sok a „pszichés belemászás", azt viszont elhanyagolják, hogy egy színész ritmusra tudjon lépni, és elég
magasra tudjon ugrani.

retet-megnyilvánuiásokból
sokat lehet meríteni.
- Milyen új szerepeket játszik a következő
évadban?
- Nem lesz új szerepem,
mert folyamatosan rendezek.
Vasárnap repülök Washingtonba, ahol az Aréna Stage-ben Brecht Egy fő az egy fő
című darabját állítom majd
színpadra. Azt írták e-mailben, hogy napi ötven színészt
kell meghallgatnom Washingtonban és New York-ban. Februárban lesz a bemutató.
- Kivételes dolog, ha valakit
meghívnak az Aréna Stage-be
rendezni, hiszen azt az USA
egyik legelitebb
művészszínházának
tartják.
- Négy évvel ezelőtt kaptam
a felkérést, de eddig nem tudtuk összehozni más feladataim miatt. Most a Vígszínházból is elengedtek.

A rendező
és a kritikusok

Kern és a Varrónők
- Milyen egy idegen színházban, teljesen
ismeretlen
csapattal
dolgozni?
- Számomra is új lesz, sohasem voltam még ilyen helyzetben, noha meghallgatást már
tartottam. Legutóbb Prágában,
ahol Örkény Tótékját rendezem, Ágika szerepére kerestem
így egy színésznőt. Szeptember
22-én tartjuk a bemutatót, már
próbáltunk két hetet, augusztus végén folytatjuk a munkát.
Prága után Grumberg darabját,
a Varrónőket viszem színpadra
a Pesti Színházban. Rendkívül
izgalmas darab, egy varrodában játszódik. Kern András a
férfi főszereplője, hat csodálatos színésznő, Börcsök Enikő,
Pap Vera, Kútvölgyi Erzsébet,

Igó Éva, Hegyi Barbara és Majsai-Nyilas Tünde játszik benne,
valamint vendégként Balkay
Géza. Ezután repülök vissza
Washingtonba, tavasszal pedig
Kerényi Miklós Gábor hívására a Bál a Savoyban című Ábrahám-operettet rendezem a
Budapesti
Operettszínházban. Nagyon szeretem a műfajt és általában a zenés színházat, ráadásul abban a társulatban most sok tehetséges
fiatal színész dolgozik, ezért

örömmel mondtam igent.
Évad végén a Varsói Nemzeti
Színházban is vár még rám
egy rendezés.
- Ezek szerint
színészként
takaréklángra
állította
magát?
- Véletlenül alakult így. Új
szerepet ugyan nem vállaltam,
de amikor itthon vagyok, esténként játszom a régieket.
-Az Ég és nő közöttben fontos szerepet játszik a mozgásművészet is. Kevesen van-

- A hazai kritikusok
szerint
a magyar színház sok tekintetben a cseh, az orosz és a
lengyel után kullog. Egyetért
ezzel?
- Nagyon mérges vagyok, ha
ilyeneket olvasok. Sokat vagyok kint, Prágában, Pozsonyban és ma már Varsóban is ismerem szinte az egész repertoárt, a fiatal rendezők nagy
része a barátom. Ezért bátran
kijelenthetem, egyáltalán nem
vagyunk lemaradva. Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ők is, mint mi. Nem lehet mindenki Peter Brook, de
mi is tudunk komoly, nagyelőadásokat csinálni. Á rendezéseimre időnként elmarasztaló
kritikákat is kapok, fontosabb
számomra, hogy sikeresek, a
közönség szereti őket. Nem tudom, van-e még egy olyan rendező Európában, akinek három előadása megy egy másik
főváros nemzeti színházában.
HOLLÓSI ZSOLT

Művészetek
völgye

Csak egy az isten, avagy

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szokták mondani, Magyarország az az ország, amelyik körös-körül önmagával határos. Erősen bízunk benne, ha benn leszünk
az unióban, és szomszédaink is oda jutnak,
eltűnnek a határok, és még szabadabb lesz
a mozgásunk. Gazdaságilag is közelebb kerülhetünk
egymáshoz.
Fotóriporetrünk,
Gyenes Kálmán régtől fogva megkülönböztetett szeretettel járja a határainkon kívül
rekedt magyarok földjét, és a kintiek befelé

áramló határtalan rokonszenvét is hazahozza nekünk. Hétfőn délután 6 órakor nyílik
kiállítása a szegedi Bartók Béla Művelődési
Központban, válogatás bőséges képeiből,
este 7-kor pedig a Szegedi Szalon keretében
másik
nagyszerű
fotóriporterünkkel,
Schmidt Andreával és a Debrecenbe elszármazott Süli Istvánnal várja az érdeklődők
kérdéseit.
HORVÁTH DEZSŐ

Az anyagi nehézségek leküzdése után az idén is megrendezi a Művészetek Völgye
összművészeti fesztivált a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet - közölte Márta István fesztiváligazgató. A
július 25-én kezdődő tíznapos
rendezvénysorozat keretében
46 helyszínen 800 program
várja a látogatókat a Balaton-feividéken.
A kulturális tárca 20 millió
forinttal támogatja a 138 millió forintos összköltségvetésű
programsorozatot. Márta István a szinte minden előadói
műfajt felvonultató fesztivál
programjai közül kiemelte: a
Magyar írószövetség, a Kortárs Kiadó és az Ortega y Gasset Társaság - magyar és külföldi írók, költők, továbbá irodalomtörténészek részvételével - felolvasóesteket és elemző beszélgetéseket rendez Kapolcson. A Művészetek Völgye
az idén is helyet ad külföldi
előadók rendezvényeinek. Egy
Pennsylvaniából érkező társulat három görög tragédia
adaptációját mutatja be, Vigándpetenden a Teatro Capriccio Sátorszínház és a Honvéd Kamaraszínház előadásai
láthatók. Taliándörögdön lép
színpadra a beregszászi színi
társulat és a Közép-Európa
Táncszínház, s ugyanott gazdag dzsesszprogramokat szerveznek. Monostorapátiban állítják fel a Krétakör Színház
cirkusz; sátrát.
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járjuk az országot
Eszenyi Enikő (képünkön) és kedvese, a fiatal szlovák
színész, Milán Mikulcsik nagy sikerrel játszotta ezen a
héten a Somogyi utcai Mediterrán Teraszon Dodo Gombár
Ég és Nő között című darabját. A Kossuth-díjas színésznő
a következő évadban keveset lesz itthon, mert Prágában,
Varsóban és Washingtonban rendez.

- Lehengerlően
őszintének
tűnt a darab, mennyire szól
kettőjükről?
- Annyira, amennyire mi is
egy férfi és egy nő vagyunk.
Kedves
barátunk,
Dodo
Gombár kifejezetten nekünk
írta a darabot - de nem rólunk.
Amikor Shakespeare-nek volt
egy molett színésze, megírta
neki a Falstaffot. Dödo tudta,
hogy mit szeretünk, milyen
stílusban érdemes írnia nekünk. Kevés kortárs darab születik, ezért a régiekhez fordulunk, amelyek ugyan nagyon szépek, de mégsem fejezik ki azt az életérzést, ritmust, ami ma jellemző ránk.
Hiányzott már, hogy egy
ízig-vérig mai darabban szerepeljek, ezért nagy élmény
számomra is ez a produkció.

A nézők szeretete
- Az utóbbi években a legnépszerűbb sztárok is szívesen jönnek nyaranta
vidékre
játszani. Mit gondol, miért?
- Kelemen László egykori
társulatához hasonlóan járnunk kell az országot ahhoz,
hogy láthassanak bennünket
az emberek. Lassan úgy kell
vándorolnunk, mint Déryné
Széppataki Róza korában. Már
azon gondolkodom, hogy fel-

veszem Milán nevét és Mikulcsikné Eszenyi Enikőként
szerepelek majd a színlapokon. A nézők nem találkozhatnak velünk a televízióban, mert nincsenek tévéjátékok. Nem tudják, hogy mit
csinálok,
milyen
művészi
színvonalat képviselek. A bulvárlapok legfeljebb olyan butaságokról kérdeznek, hogy
hol nyaraltam, mit ettem, milyen arckrémet használok. A
munkámról kevés hír jut el a
közönséghez, a színházban is
csak kevesen látnak. Óriási
öröm, hogy Szegeden most is
telt házak voltak. Hrabovszky
Andrást, a Mediterrán Terasz
rendezvénysorozatának szervezőjét kivételes embernek
tartom, csodálatos, ahogyan
kitalálta és egy parkolóban létrehozta ezt a színházat. Amikor kérte, hogy a tervezett kettő után csináljunk még egy
pótelőadást
is,
boldogan
mondtunk igent. Jó volt hallani, hogy órák alatt elkapkodták a több száz jegyet. Ez is
azt mutatja: az emberek szeretnének bennünket látni, hiányzunk nekik. Az egyik előadás után megvárt egy szegedi
hölgy, és elmondta: még sohasem látott élőben, nagy élmény volt neki az előadásunk.
Ezekből a gratulációkból, sze-

nak, akik ilyen fokon
tudják
művelni.
- Mert keveset törődnek a
képzés során a mozgáskultúrával, mindenki csak a mesterségórákra koncentrál. Sokkal
többet kellene a színészeknek
mozogniuk, hiszen ezzel az állóképességüket, egészségüket
is védenék, ráadásul a modern
színházban mindent meg kell
tudni oldani. Úgy érzem, néha
már túl sok a „pszichés belemászás", azt viszont elhanyagolják, hogy egy színész ritmusra tudjon lépni, és elég
magasra tudjon ugrani.

retet - megnyilvánulásokból
sokat lehet meríteni.
- Milyen új szerepeket játszik a következő
évadban?
- Nem lesz új szerepem,
mert folyamatosan rendezek.
Vasárnap repülök Washingtonba, ahol az Aréna Stage-ben Brecht Egy fő az egy fő
című darabját állítom majd
színpadra. Azt írták e-mailben, hogy napi ötven színészt
kell meghallgatnom Washingtonban és New York-ban. Februárban lesz a bemutató.
- Kivételes dolog, ha valakit
meghívnak az Aréna Stage-be
rendezni, hiszen azt az USA
egyik legelitebb
művészszínházának
tartják.
- Négy évvel ezelőtt kaptam
a felkérést, de eddig nem tudtuk összehozni más feladataim miatt. Most a Vígszínházból is elengedtek.

A rendező
és a kritikusok

Kern és a Varrónők
- Milyen egy idegen színházban, teljesen
ismeretlen
csapattal
dolgozni?
- Számomra is új lesz, sohasem voltam még ilyen helyzetben, noha meghallgatást már
tartottam. Legutóbb Prágában,
ahol Örkény Tótékját rendezem, Ágika szerepére kerestem
így egy színésznőt. Szeptember
22-én tartjuk a bemutatót, már
próbáltunk két hetet, augusztus végén folytatjuk a munkát.
Prága után Grumberg darabját,
a Varrónőket viszem színpadra
a Pesti Színházban. Rendkívül
izgalmas darab, egy varrodában játszódik. Kern András a
férfi főszereplője, hat csodálatos színésznő, Börcsök Enikő,
Pap Vera, Kútvölgyi Erzsébet,

Igó Éva, Hegyi Barbara és Majsai-Nyilas Tünde játszik benne,
valamint vendégként Balkay
Géza. Ezután repülök vissza
Washingtonba, tavasszal pedig
Kerényi Miklós Gábor hívására a Bál a Savoyban című Ábrahám-operettet rendezem a
Budapesti
Operettszínházban. Nagyon szeretem a műfajt és általában a zenés színházat, ráadásul abban a társulatban most sok tehetséges
fiatal színész dolgozik, ezért

örömmel mondtam igent.
Évad végén a Varsói Nemzeti
Színházban is vár még rám
egy rendezés.
- Ezek szerint
színészként
takaréklángra
állította
magát?
- Véletlenül alakult így. Új
szerepet ugyan nem vállaltam,
de amikor itthon vagyok, esténként játszom a régieket.
-Az Ég és nö közöttben fontos szerepet játszik a mozgásművészet is. Kevesen van-

- A hazai kritikusok
szerint
a magyar színház sok tekintetben a cseh, az orosz és a
lengyel után kullog. Egyetért
ezzel?
- Nagyon mérges vagyok, ha
ilyeneket olvasok. Sokat vagyok kint, Prágában, Pozsonyban és ma már Varsóban is ismerem szinte az egész repertoárt, a fiatal rendezők nagy
része a barátom. Ezért bátran
kijelenthetem, egyáltalán nem
vagyunk lemaradva. Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ők is, mint mi. Nem lehet mindenki Peter Brook, de
mi is tudunk komoly, nagyelőadásokat csinálni. A rendezéseimre időnként elmarasztaló
kritikákat is kapok, fontosabb
számomra, hogy síkeresek, a
közönség szereti őket. Nem tudom, van-e még egy olyan rendező Európában, akinek három előadása megy egy másik
főváros nemzeti színházában.
HOLLÓSI ZSOLT

Művészetek
völgye

Csak egy az isten, avagy

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szokták mondani, Magyarország az az ország, amelyik körös-körül önmagával határos. Erősen bízunk benne, ha benn leszünk
az unióban, és szomszédaink is oda jutnak,
eltűnnek a határok, és még szabadabb lesz
a mozgásunk. Gazdaságilag is közelebb kerülhetünk
egymáshoz.
Fotóriporetrünk,
Gyenes Kálmán régtől fogva megkülönböztetett szeretettel járja a határainkon kívül
rekedt magyarok földjét, és a kintiek befelé

áramló határtalan rokonszenvét is hazahozza nekünk. Hétfőn délután 6 órakor nyílik
kiállítása a szegedi Bartók Béla Művelődési
Központban, válogatás bőséges képeiből,
este 7-kor pedig a Szegedi Szalon keretében
másik
nagyszerű
fotóriporterünkkel,
Schmidt Andreával és a Debrecenbe elszármazott Süli Istvánnal várja az érdeklődők
kérdéseit.
HORVÁTH DEZSŐ

Az anyagi nehézségek leküzdése után az idén is megrendezi a Művészetek Völgye
összművészeti fesztivált a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet - közölte Márta István fesztiváligazgató. A
július 25-én kezdődő tíznapos
rendezvénysorozat keretében
46 helyszínen 800 program
várja a látogatókat a Balaton-felvidéken.
A kulturális tárca 20 millió
forinttal támogatja a 138 millió forintos összköltségvetésű
programsorozatot. Márta István a szinte minden előadói
műfajt felvonultató fesztivál
programjai közül kiemelte: a
Magyar írószövetség, a Kortárs Kiadó és az Ortega y Gasset Társaság - magyar és külföldi írók, költők, továbbá irodalomtörténészek részvételével - felolvasóesteket és elemző beszélgetéseket rendez Kapolcson. A Művészetek Völgye
az idén is helyet ad külföldi
előadók rendezvényeinek. Egy
Pennsylvaniából érkező társulat három görög tragédia
adaptációját mutatja be, Vigándpetenden a Teatro Capriccio Sátorszínház és a Honvéd Kamaraszínház előadásai
láthatók. Taliándörögdön lép
színpadra a beregszászi színi
társulat és a Közép-Európa
Táncszínház, s ugyanott gazdag dzsesszprogramokat szerveznek. Monostorapátiban állítják fel a Krétakör Színház
cirkusz sátrát.
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ERDELYI BARANGOLÁSOK (3.)

Torockó, a varázsos falu
Aki még nem járt Torockón,
annak el kell ide jönnie. Beszélni lehet róla, de ezt látni
kell. Mintha virágos kedvében
pöttyintette volna ide a Teremtő.
Stájerországból jöttek a
vasbányászok és a vasművesek, ők hozták magukkal a
szászos építkezést is, meg a
minden korosztályra nagyon
figyelő népviseletet. A népetimológia a tarackból származtatja a falu nevét, de ez
itt nem elsősorban a kiirthatatlan perjét jelenti, nem is a
várvédésre használt ágyút,
hanem a vaskenyérből viszszamaradt salakot. Ne higygyünk neki, a Torockó patak
vizének zúgását hallja ki belőle a nyelvgyökereket kereső tudós.
Külszíni fejtéssel bányászták a vasat. Fakasztották. A
vaskenyér az az olvadt adag
volt, ami a hámorból kijött.
Azonnal verni kezdték, a verőt is a patak hajtotta. Amit
igyekezettel és furfanggal csinálni lehet vasból, mind itt
készült. A lakóházak elején
utcára nyíló vasajtajú pince
van. Most már inkább csak
zöldségféléket,
krumplit,
ezt-azt tartanak benne, de
valaha arra való volt, hogy a
vásárra váró vaskészítményeket innen rakodhassák kocsira. Ide kellett a furfang és a
szépérzék. Zárjai, kilincsei
messzi földön keresettek voltak.
Elődeink nagyon tudták, a jó
és a szép kézen fogva jár.

védték a várat, és mivel meg
is védték, IV. Béla nekik is
adta.
Népibb gyökerek is vannak
itt. A legenda szerint onnan
föntről való Tündér Ilona. Óriáslány volt, merthogy óriások
lakták a várat. Lejött egyszer a
játékos leányka, fölcsípett egy
szántóvetőt, és fölvitte magával. Meglátta az apja, hogy
játszik vele, ráparancsolt, de a
legjámborabb kéréssel. Óriások tudnak csak ennyire gyengédek lenni.

Ami szemnek kedves, itt

megtalálható.

Félelmetesen
csupasz
hegy a falu egyik oldalán,
Székelykó a neve. Ennek is

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

népetimológiai íze van. Többen úgy tudják, a tatárjárás
alatt háromszéki székelyek

- Vidd vissza, kislányom,
mert ha ez nem szánt, nem vet
és nem arat, akkor az óriások
éhen maradnak.
Érdekóriások ma is figyelhetnének rá. Érdeklődtem
mindenkitől, kutatja-e valaki a
falu múltját. Hogyan kutathatná, amikor még most is gyanús, aki í" magyar gyökereket keresi? A stájer vidékről
jöttek szépen elmagyarosodtak mind egy szálig. Pedig érdemes lenne fölkerekednie
valakinek, és elmennie oda,
ahonnét ők jöttek. Megnézhetné, az itteni házak mintájából maradt-e valami odaát.
Majdnem elfelejtettem. Torockón kétszer kel föl a nap.
Először rendesen, hajnalban,
ahogy illik, aztán elmegy
szundítani még egy verset a
Székelykó mögé, és csak később dörgöli ki szeméből az
álmot.
Ezt is látni kell.

(Folytatjuk.)

tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy

hónappal a diktátor hatalmának megdöntése után és
nyomában egekbe szökik az ára mindannak, ami bármi
módon is kapcsolatba hozható személyével.
MTI PANORÁMA
Akár a diktátor családi életébe betekintést engedő kalóz videók, akár terrorrendszerének borzalmait feltáró felvételek
vagy arcképével ellátott karórák kerüljenek is elő, vevőt
szinte mindenre találnak az utcai árusok és áraik igencsak
magasak. Ennek ellenére valósággal egymás kezéből kapkodják ki a „gyűjtők" az olyan hangzatos című kazettákat,
mint Szaddám bűntettei, A zsarnok vagy A hírszerző szervek
által végrehajtott kivégzések. Különösen keresett az
1982-ben készült Hala születésnapja című kazetta, amelyen
a diktátor gyengéden átölelve gratulál Hala nevű leányának,
első felesége, Szazsida pedig hastáncot jár egy, az iraki-iráni
háborúból ismert hazafias dal ritmusára.

N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , KULTURÁLIS P R O G R A M

Új stílus a Fideszben
Városi Televízió és a Délmagyarország közös

Valóságos Szaddam-láz kerítette hatalmába Irakot két

Három és fél évtized teljes „elsötétítés" után az irakiak ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy láthassák mindazt,
amit soha nem mertek volna elképzelni sem. Egy kazettákat
és CD-ket másoló és nagyban árusító üzlet tulajdonosa naponta tízezret ad el belőlük kiskereskedőknek, darabját 550
dinárért (bő száz forintért), amit azok 750 dinárért adnak
tovább. A vásárlók közül nem egy azzal magyarázza kíváncsiságát, hogy látni szeretné, miként dúskáltak a hatalmon
lévők minden földi jóban, amíg a népnek a nyomor jutott
osztályrészéül.
A kivégzéseket bemutató videón jól látható, amint a sivatagban a biztonsági emberek robbanó töltetet erősítenek
minden egyes fogoly testére, majd távirányítással egyszerre
felrobbantják őket.
Az egyik bagdadi piacon húsz dollárért árulják a fiatal és
jóképű Szaddám Húszéin márciusban még legfeljebb két dollárt
érő fényképét. Ugyanott 250 dolláron alul nem adják a Szaddám
által adományozott legmagasabb kitüntetés, az A-Rafidan (A két
folyó) arany plakettjét.
Főleg amerikai katonák és külföldi újságírók vásárolják a
Szaddám képével díszített karórákat. Habozás nélkül megadnak értük darabonként akár száz dollárt is, holott a háború előtt három dollár volt az áruk. Azért van hazai kedvezmény: egy iraki még ma is megszerezheti őket húsz dolHORVÁTH DEZSŐ lárért.

9 SZEMKÖZT

Minden héten szerdán este látható a szegedi

A zsarnok videón
és karórán

Arra a kérdésre, hogy a szervezeti átalakulással, vagyis a tagozatok és a tervezett választókerületi elnökségek létrehozásával a városi és megyei Fidesz-elnökségek nem kerülnek-e légüres
térbe, Nógrádi Zoltán úgy válaszolt: az alapszabály módosításának ez nem titkolt szándéka
volt. Kifejtette, hogy arra törekszenek, a választókerületekben dőljenek el azok a személyi vagy
politikai kérdések, amelyek megoldhatják az ott
élő emberek problémáját. „Akik választásokat
akarnak nyerni, azok bizonyítsák a teljesítményükkel, a kitartásukkal, a hozzáállásukkal alkalmasságukat az ott élőknek. Megyei elnökként
nem kívánom a hatalmi funkciómat erősíteni,
inkább igyekszem megtalálni a szövetségeseimet, akik hozzám hasonlóan teljesítményorientáltak és konkrét terveik vannak a következő három évre" - hangsúlyozta a megyei pártelnök.

PROGRAM

PONT

SZÍNHÁZ
újságíró kérdezi aktuális témáról. Az e heti
SZEGED
MEDITERRÁN TERASZ (Somoadásban Nógrádi Zoltánt, a Fidesz Csongrád
gyi n. 19.)
megyei szervezetének elnökét, országgyűléMa este fél 9 óra: Francis Veher:
Balfácánt vacsorára - vígjáték két
si képviselőt, Mórahalom polgármesterét
felvonásban (a József Attila Színház előadása).
Marok Tamás és Bátyi Zoltán a pártvezető
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Ma este 9 óra: Revans - táncmű,
terveiről, a szervezeti változásokról.
az ExperiDance Tánctársulata
előadása Román Sándor koreográ- Olyan szervezetet szeretnék irányítani, amely
fiájával.
VAROSHÁZA UDVARA
sokkal kevésbé van elfoglalva önmagával, inkább
Városházi Színházi Esték, holnap
a választóival törődik Amelynek szervezettséeste fél 9 óra: Jerome Kilty: Kedgében rend uralkodik, s amely ügy áll ki alapvető
Arra a kérdésre, elégtételként éli-e meg mos- ves Hazug - romantikus játék.
emberi értékek mellett, hogy azokat saját politi- tani megválasztásának sikerét azután, hogy kokusai személyes magatartásukkal, életük példá- rábban leváltották a DARFT éléről, Nógrádi Zol- M Q Z I
jával közvetítik Olyan szervezetet, amely mindig tán azt mondta: a regionális szerveződés irányí- SZEGED
BELVÁROSI MOZI
megtalálja a megfelelő kommunikációs stílust, és tójaként végzett munkáját sikertörténetként ér- NAGYTEREM
az elvi és ideológiai viták mellett pragmatikus po- tékeli, s most úgy véli, a gondviselés újabb lehe- Ma és holnap, du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Chartie anlitizálást folytat - fogalmazta meg vezetői elveit a tőséget adott számára a bizonyításra.
gyalai: teljes gázzal. Színes, m. b.
Fidesz nemrég megválasztott Csongrád megyei
Felvetődött, vajon előnyt vagy hátrányt je- amerikai film.
elnöke. Nógrádi Zoltán a vezetőváltás okaira is lent-e a pártjában, hogy azon kevés fideszes po- BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
kitért. Azt mondta, a párt szövetséggé alakulásá- litikusok közé tartozik, akit minden politikai erő Ma és holnap, este fél 7 óra: Véreval megteremtett új stílus, hangulat, munka- elfogad. A megyei elnök úgy véli: „ha az általános sen komolytalan. Színes francia
film; du. negyed 5 és este hárommódszer egyben új arcokat igényelt. „Nem volt elfogadottságot ügy tudom kamatoztatni, hogy negyed 9 óra: Femme fatale. Szígond a régi vezetőkkel, de át kellett gondolni, ho- ezzel elősegítem a párt stratégiai céljainak eléré- nes francia film.
gyan lehetne jobban politizálni, hiszen a Fidesz sét, akkor ez előnynek számít, ha viszont ezáltal BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. negyed 7 óra:
országos szinten elveszítette a választásokat, s béklyóba kötöm saját magam, vagy nem tudok Bábok. Színes japán film; du. 4 és
nekünk 2006-ra fel kell készülnünk egy új válasz- kellő teljesítményt letenni az asztalra, akkor ezt este fél 9 óra: Birtokviszony. Színes amerikai film.
tási kampányra, a szavazók bizalmának megtar- a felsőbb vezetők sem fogják díjazni".
PLAZA CINEMA CITY
tására és visszaszerzésére" - tette hozzá.
H.SZ. Mátrix (szinkronizált) ma és holnap: 12.15, 15, 17.45, 20.30 óra.
Halálosabb iramban ma és holnap: 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20
és ma 22.15 órakor is. A csillagkutya, ma és holnap: 11 óra.
Megjelent a Bánk bán című ton Éva, Melindát Rost Andrea Pál Tamás vezényletével. A X-men 2, ma és holnap: 11, 13,
15.30 óra. Londoni csapás, ma és
operafilm CD-változata a War- énekli. A hangfelvételen köz- dupla CD melléklete az opera holnap: 15.30, 17.45, 20 és ma
ner Music Hungary gondozá- reműködik a Honvéd Férfikar, teljes librettóját is tartalmaz- 22.15 órakor is. Johnny English,
sában. Az opera címszerepét a Nemzeti Énekkar, valamint a za, valamint angol, német és ma és holnap: 14 óra. Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt,
Kiss B. Atilla, Gertrudist Mar- Magyar Millenniumi Zenekar, olasz nyelvű ismertető.
ma és holnap: 13, 20.15 óra. Ki

Bánk bán-film CD-n

nevel a végén ?, ma és holnap:
15.45, 20.15 és ma 22.30 órakor
is. Thtipános fanfan, ma és holnap: 13.45, 18.15 óra. Veszett
vad, ma és holnap: 18, 20 óra.
Hulk, ma és holnap: 12.30, 15,
17.30, 20 és ma 22.30 órakor is.
Malacka a hós, ma és holnap: 11,
12.30, 14 óra. Álomcsapda, ma
és holnap: 15.15, 17.45 és ma
22.30 órakor is. A vonzás szabályai, ma és holnap: 18, 20.15 és
ma 22.30 órakor is. Charlie angyalai, ma: 11.15, 13.30, 15.45,
18, 20.15, 22.30, holnap: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. A sötétség
leple, ma és holnap: 16 és ma 20
órakor is.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6
óra: Emil és a detektívek. Színes,
m. b. német film; este 8 óra: Halálosabb iramban. Színes amerikai
film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Bölcsöd
lesz a koporsód. Színes amerikai
film.
SZENTES
Ma és holnap, du. fél 6 óra: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt. Színes, m. b. amerikai
romantikus vigjáték; este 8 óra:
X-Men 2. Színes, m. b. amerikai
fantasztikus film; este 10 óra:
Macska jaj. Színes, m. b. jugoszláv filmszatíra.
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Órák. Színes amerikai film.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: Még egy kis pánik. Színes amerikai film.
SÁNDORFALVA
Ma du. 6 óra: A kör. Színes araerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Órák. Színes
amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: 8 mérföld. Színes amerikai film.
KÖZÉLET
SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési Központban (Vörösmarty u. 5.)
július 21-től 25-ig tűzzománctábor indul Sugár Ibolya képzőművész vezetésével. Részvételi díj
9000 forint. Érdeklődni Papdi
Anitánál lehet a 425-248-as telefonszámon.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
át 42.)
10-től 18, a Szegedi Vadaspark
(Kálvária sgt.) 9-től 16 óráig várja
látogatóit.
A Somogyi-könyvtár központi
épülete (Dám tér 1-4.) júbus 14én, de. 10 órától újra nyitva.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Quint Galéria (Kölcsey a. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-tól 18,
szombaton 9-tól 13 óráig.
A Juhász Gyula Művelődési Központban (Vörösmarty u. 5.) megnyílt
Sugár Ibolya képzőművész Visszanézek félutamból... című pasztell-,
tűzzománc- és üvegképeiből rendezett kiállítása. Megtekinthető
július 18-áig hétköznap 10-től 18,
szombat, vasárnap 14-tól 18 óráig
A Gulácsy Galérián (Kárász u.
15.)
megnyílt Házmán Ferenc festőművész kiállítása Megtekinthető
augusztus 15-éig, 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig,
az étterem teljes nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum (Felső Tisza part
10.) látogatható: keddtől péntekig
15-től 18, szombaton 13-tól 16
óráig, vasárnap szünnap.
VÁSÁRHELY
A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-tól 12 és du. 1-tól 5,
szerdán 9-től 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-től 5,
I
ken 9-től 12, du. 1-től 6,
szu ni haton 9-tól 12 óráig, hétfőn
szii n nap.
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Torockó, a varázsos falu
Aki még nem járt Torockón,
annak el kell ide jönnie. Beszélni lehet róla, de ezt látni
kell. Mintha virágos kedvében
pöttyintette volna ide a Teremtő.
Stájerországból jöttek a
vasbányászok és a vasművesek, ők hozták magukkal a
szászos építkezést is, meg a
minden korosztályra nagyon
figyelő népviseletet. A népetimológia a tarackból származtatja a falu nevét, de ez
itt nem elsősorban a kiirthatatlan perjét jelenti, nem is a
várvédésre használt ágyút,
hanem a vaskenyérből viszszamaradt salakot. Ne higygyünk neki, a Torockó patak
vizének zúgását halija ki belőle a nyelvgyökereket kereső tudós.
Külszíni fejtéssel bányászták a vasat. Fakasztották. A
vaskenyér az az olvadt adag
volt, ami a hámorból kijött.
Azonnal verni kezdték, a verőt is a patak hajtotta. Amit
igyekezettel és furfanggal csinálni lehet vasból, mind itt
készült. A lakóházak elején
utcára nyíló vasajtajú pince
van. Most már inkább csak
zöldségféléket,
krumplit,
ezt-azt tartanak benne, de
valaha arra való volt, hogy a
vásárra váró vaskészítményeket innen rakodhassák kocsira. Ide kellett a furfang és a
szépérzék. Zárjai, kilincsei
messzi földön keresettek voltak.
Elődeink nagyon tudták, a jó
és a szép kézen fogva jár.

védték a várat, és mivel meg
is védték, IV. Béla nekik is
adta.
Népibb gyökerek is vannak
itt. A legenda szerint onnan
föntről való Tündér Ilona. Óriáslány volt, merthogy óriások
lakták a várat. Lejött egyszer a
játékos leányka, fölcsípett egy
szántóvetőt, és fölvitte magával. Meglátta az apja, hogy
játszik vele, ráparancsolt, de a
legjámborabb kéréssel. Óriások tudnak csak ennyire gyengédek lenni.
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megtalálható.

Félelmetesen
csupasz
hegy a falu egyik oldalán,
Székelykő a neve. Ennek is
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népetimológiai íze van. Többen úgy tudják, a tatárjárás
alatt háromszéki székelyek

- Vidd vissza, kislányom,
mert ha ez nem szánt, nem vet
és nem arat, akkor az óriások
éhen maradnak.
Érdekóriások ma is figyelhetnének rá. Érdeklődtem
mindenkitől, kutatja-e valaki a
falu múltját. Hogyan kutathatná, amikor még most is gyanús, aki d" magyar gyökereket keresi? A stájer vidékről
jöttek szépen elmagyarosodtak mind egy szálig. Pedig érdemes lenne fölkerekednie
valakinek, és elmennie oda,
ahonnét ők jöttek. Megnézhetné, az itteni házak mintájából maradt-e valami odaát.
Majdnem elfelejtettem. Torockón kétszer kel föl a nap.
Először rendesen, hajnalban,
ahogy illik, aztán elmegy
szundítani még egy verset a
Székelykő mögé, és csak később dörgöli ki szeméből az
álmot.
Ezt is látni kell.
(Folytatjuk.)
HORVÁTH DEZSŐ
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Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témáról. Az e heti

Arra a kérdésre, hogy a szervezeti átalakulással, vagyis a tagozatok és a tervezett választókerületi elnökségek létrehozásával a városi és megyei Fidesz-elnökségek nem kerülnek-e légüres
térbe, Nógrádi Zoltán úgy válaszolt: az alapszabály módosításának ez nem titkolt szándéka
volt. Kifejtette, hogy arra törekszenek, a választókerületekben dőljenek el azok a személyi vagy
politikai kérdések, amelyek megoldhatják az ott
élő emberek problémáját. „Akik választásokat
akarnak nyemi, azok bizonyítsák a teljesítményükkel, a kitartásukkal, a hozzáállásukkal alkalmasságukat az ott élőknek. Megyei elnökként
nem kívánom a hatalmi funkciómat erősíteni,
inkább igyekszem megtalálni a szövetségeseimet, akik hozzám hasonlóan teljesítményorientáltak és konkrét terveik vannak a következő három évre" - hangsúlyozta a megyei pártelnök.

PROGRAM

PONT
O
S Z Í N H Á Z

SZEGED
MEDITERRÁN TERASZ (Somogyi u. 19.)
megyei szervezetének elnökét, országgyűléMa este fél 9 óra: Francis Veber:
Balfácánt vacsorára - vígjáték két
si képviselőt, Mórahalom polgármesterét
felvonásban (a József Attila Színház előadása).
Marok Tamás és Bátyi Zoltán a pártvezető
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Ma este 9 óra: Revans - táncmű,
terveiről, a szervezeti változásokról.
az ExperiDance Tánctársulata
előadása Román Sándor koreográ- Olyan szervezetet szeretnék irányítani, amely
fiájával.
VAROSHÁZA UDVARA
sokkal kevésbé van elfoglalva önmagával, inkább
Városházi Színházi Esték, holnap
a választóival törődik Amelynek szervezettséeste fél 9 óra: ferome Kilty: Kedgében rend uralkodik, s amely úgy áll ki alapvető
Arra a kérdésre, elégtételként éli-e meg mos- ves Hazug - romantikus játék.
emberi értékek mellett, hogy azokat saját politi- tani megválasztásának sikerét azután, hogy kokusai személyes magatartásukkal, életük példá- rábban leváltották a DARFT éléről, Nógrádi Zol- M O Z I
SZEGED
jával közvetítik Olyan szervezetet, amely mindig tán azt mondta: a regionális szerveződés irányí- BELVÁROSI
MOZI
megtalálja a megfelelő kommunikációs stílust, és tójaként végzett munkáját sikertörténetként ér- NAGYTEREM
az elvi és ideológiai viták mellett pragmatikus po- tékeli, s most úgy véli, a gondviselés újabb lehe- Ma és holnap, du. fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra: Charlie anlitizálást folytat - fogalmazta meg vezetői elveit a tőséget adott számára a bizonyításra.
gyalai: teljes gázzal. Színes, m. b.
Fidesz nemrég megválasztott Csongrád megyei
Felvetődött, vajon előnyt vagy hátrányt je- amerikai film.
elnöke. Nógrádi Zoltán a vezetőváltás okaira is lent-e a pártjában, hogy azon kevés fideszes po- BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
kitért. Azt mondta, a párt szövetséggé alakulásá- litikusok közé tartozik, akit minden politikai erő Ma és holnap, este fél 7 óra: Véresen komolytalan. Színes francia
val megteremtett új stílus, hangulat, munka- elfogad. A megyei elnök úgy véli: „ha az általános film du. negyed 5 és este három;
módszer egyben új arcokat igényelt. „Nem volt elfogadottságot úgy tudom kamatoztatni, hogy negyed 9 óra: Femme fatale. Szígond a régi vezetőkkel, de át kellett gondolni, ho- ezzel elősegítem a párt stratégiai céljainak eléré- nes francia film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
gyan lehetne jobban politizálni, hiszen a Fidesz sét, akkor ez előnynek számít, ha viszont ezáltal Ma és holnap, du. negyed 7 óra:
országos szinten elveszítette a választásokat, s béklyóba kötöm saját magam, vagy nem tudok Bábok. Színes japán film; du. 4 és
nekünk 2006-ra fel kell készülnünk egy új válasz- kellő teljesítményt letenni az asztalra, akkor ezt este fél 9 óra: Birtokviszony. Színes amerikai film.
tási kampányra, a szavazók bizalmának megtar- a felsőbb vezetők sem fogják díjazni".
PLAZA CINEMA CITY
tására és visszaszerzésére" - tette hozzá.
H. SZ. Mátrix (szinkronizált) ma és holnap: 12.15, 15, 17.45, 20.30 óra.
Halálosabb iramban ma és holnap: 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20
és ma 22.15 órakor is. A csillagkutya, ma és holnap: 11 óra.
X-men 2, ma és holnap: 11, 13,
Megjelent a Bánk bán című ton Éva, Melindát Rost Andrea Pál Tamás vezényletével. A 15.30 óra. Londoni csapás, ma és
operafilm CD-változata a War- énekli. A hangfelvételen köz- dupla CD melléklete az opera holnap: 15.30, 17.45, 20 és ma
22.15 órakor is. fohnny English,
ner Music Hungary gondozá- reműködik a Honvéd Férfikar, teljes librettóját is tartalmaz- ma és holnap: 14 óra. Hogyan vesában. Az opera címszerepét a Nemzeti Énekkar, valamint a za, valamint angol, német és szítsünk el egy pasit 10 nap alatt,
ma és holnap: 13, 20.15 óra. Ki
Kiss B. Atilla, Gertrudist Mar- Magyar Millenniumi Zenekar, olasz nyelvű ismertető.

adásban Nógrádi Zoltánt, a Fidesz Csongrád

Valóságos Szaddám-láz kerítette hatalmába Irakot két
hónappal a diktátor hatalmának megdöntése után és
nyomában egekbe szökik az ára mindannak, ami bármi
módon is kapcsolatba hozható személyével.
m n PANORÁMA

Akár a diktátor családi életébe betekintést engedő kalóz videók, akár terrorrendszerének borzalmait feltáró felvételek
vagy arcképével ellátott karórák kerüljenek is elő, vevőt
szinte mindenre találnak az utcai árusok és áraik igencsak
magasak. Ennek ellenére valósággal egymás kezéből kapkodják ki a „gyűjtők" az olyan hangzatos című kazettákat,
mint Szaddám bűntettei, A zsarnok vagy A hírszerző szervek
által végrehajtott kivégzések. Különösen keresett az
1982-ben készült Hala születésnapja című kazetta, amelyen
a diktátor gyengéden átölelve gratulál Hala nevű leányának,
első felesége, Szazsida pedig hastáncot jár egy, az iraki-iráni
háborúból ismert hazafias dal ritmusára.
Három és fél évtized teljes „elsötétítés" után az irakiak ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy láthassák mindazt,
amit soha nem mertek volna elképzelni sem. Egy kazettákat
és CD-ket másoló és nagyban árusító üzlet tulajdonosa naponta tízezret ad el belőlük kiskereskedőknek, darabját 550
dinárért (bő száz forintért), amit azok 750 dinárért adnak
tovább. A vásárlók közül n e m egy azzal magyarázza kíváncsiságát, hogy látni szeretné, miként dúskáltak a hatalmon
lévők minden földi jóban, amíg a népnek a nyomor jutott
osztályrészéül.
A kivégzéseket bemutató videón jól látható, amint a sivatagban a biztonsági emberek robbanó töltetet erősítenek
minden egyes fogoly testére, majd távirányítással egyszerre
felrobbantják őket.
Az egyik bagdadi piacon húsz dollárért árulják a fiatal és
jóképű Szaddám Húszéin márciusban még legfeljebb két dollárt
érő fényképét. Ugyanott 250 dolláron alul nem adják a Szaddám
által adományozott legmagasabb kitüntetés, az A-Rafidan (A két
folyó) arany plakettjét.
Főleg amerikai katonák és külföldi újságírók vásárolják a
Szaddám képével díszített karórákat. Habozás nélkül megadnak értük darabonként akár száz dollárt is, holott a háború előtt három dollár volt az áruk. Azért van hazai kedvezmény: egy iraki még ma is megszerezheti őket húsz dollárért.
N A P I S Z O L G Á L T A T Ó , KULTURÁLIS PROGRAM

Új stílus a Fideszben
Minden héten szerdán este látható a szegedi

A zsarnok videón
és karórán

Bánk bán-film CD-n

nevel a végén 7, ma és holnap:
15.45, 20.15 és ma 22.30 órakor
is. Tihpános fanfan, ma és holnap: 13.45, 18.15 óra. Veszett
vad, ma és holnap: 18, 20 óra.
Hulk, ma és holnap: 12.30, 15,
17.30, 20 és ma 22.30 órakor is.
Malacka a hős, ma és holnap: 11,
12.30, 14 óra. Álomcsapda, ma
és holnap: 15.15, 17.45 és ma
22.30 órakor is. A vonzás szabályai, ma és holnap: 18, 20.15 és
ma 22.30 órakor is. Charlie angyalai, ma: 11.15, 13.30, 15.45,
18, 20.15, 22.30, holnap: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. A sötétség
leple, ma és holnap: 16 és ma 20
órakor is.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6
óra: Emil ás a detektívek. Színes,
m. b. német film; este 8 óra: Halálosabb iramban. Színes amerikai
film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Bölcsőd
lesz a koporsód. Színes amerikai
film.
SZENTES
Ma és holnap, du. fél 6 óra: Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt. Színes, m. b. amerikai
romantikus vígjáték; este 8 óra:
X-Men 2. Színes, m. b. amerikai
fantasztikus film; este 10 óra:
Macska-jaj. Színes, m. b. jugoszláv filmszatíra.
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Órák. Színes amerikai film.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: Még egy kis pánik. Színes amerikai film.
SÁNDORFALVA
Ma du. 6 óra: A kör. Színes amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Órák. Színes
amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: 8 mérföld. Színes amerikai film.
KÖZÉLET
SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési Központban (Vörösmarty u. 5.)
július 21-tói 25-ig tűzzománctábor indul Sugár Ibolya képzőművész vezetésével. Részvételi díj
9000 torint. Érdeklődni Papdi
Anitánál lehet a 425-248-as telefonszámon.

Az egyetemi füvészkert (Lövölde
út 42.)
10-tól 18, a Szegedi Vadaspark
(Kálvária sgt.) 9-től 16 óráig várja
látogatóit.
A Somogyi-könyvtár központi
épülete (Dóm tér 1-4.) július 14én, de. 10 órától újra nyitva.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A /uhász Gyula Művelődési Központban (Vörösmarty u. 5.) megnyílt
Sugár Ibolya képzőművész Visszanézek félutamból... című pasztell-,
tűzzománc- és üvegképeiből rendezett kiállítása. Megtekinthető
július 18-áig hétköznap 10-tól 18,
szombat, vasárnap 14-től 18 óráig
A Gulácsy Galérián (Kárász u.
15.)
megnyílt Házmán Ferenc festőművész kiállítása Megtekinthető
augusztus 15-éig, 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig,
az étterem teljes nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum (Felső Tisza part
10.) látogatható: keddtől péntekig
15-tól 18, szombaton 13-tól 16
óráig, vasárnap szünnap.
VÁSÁRHELY
A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-től 12 és du. 1-tól 5,
szerdán 9-től 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-tól 5,
pi i ken 9-től 12, du. 1-től 6,
szombaton 9-tól 12 óráig, hétfón
szünnap.
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Pénzek és fácánok
Az autósnak - aki egyáltalán nem vadászati célból autózik, hanem
csak el akar jutni valahonnan valahová - régebben komoly esélye
volt arra, hogy útközben fácánt üssön el, ma szinte semmi. Ez eddig
jó. A gond az, hogy nem csupán elütni nincs esélye autósnak fácánt
-de újabban már látni sem nagyon. Gyerekkoromban,
emlékszem,
itt is-ott is fácánt észleltünk a harsogózöld búzamezőn, vagy a kiégett, nyári tarlón, kinézve a kocsiablakon - ma ugyanott, az esetek
nagy részében, annyi a fácán matematikailag, mint a fehér holló,
azaz semennyi. Pedig Magyarország nagy hányada, adottságainál
fogva, egészen különlegesen jó apróvadas terület: errefelé mindig
nyüzsgött a fácán, amióta csak a rómaiak betelepítették, az pedig
régen volt. Ide egykor pénzes tengerentúli vadászok jöttek fácánozás érdekében, miként olvasható Széchenyi
Zsigmondtól.
Miért csökkent le a fácánállományi Nem azért, mert lelőtték.
Gyakran hallani, a mai földtulajdonosoknak nemigen van pénzük
vegyszeres növényvédelmet folytatni. Lehetséges, ugyanakkor számos helyen egyszerűen nem tud mit enni a fácán, nincs meg a csibék fölneveléséhez kellő rovarmennyiség. Nemcsak a csibék pusztulnak: mondjuk, a gyorsan futó, modern kaszálógép az öreg madarakat sem kíméli, idejük sem marad előle fölszállni. S a dúvadakról,
a határban szertecsatangoló - egyébként nagyon szerencsétlen sorsú - kóbor kutyákról, macskákról ekkor még nem is beszéltünk. Az
évek óta tartó szárazságról szintén nem; kikelni sem tudtak a fácáncsibék a tojásból - mondja a szakember -, oly csekély volt a levegő páratartalma kotlási időszakban az idén! Sorolhatnánk még a fácán-létszámcsökkenés
okait tovább. Ezeket a mesterséges fácánnevelés nemigen tudja ellensúlyozni: az embernevelte madarak nagy
hányada ragadozók zsákmányává lesz, és ha mégis, véletlenül fácánt üt el az autó, biztos, hogy az keltetett fácán.
Valamit ki kell találni, mert nemcsak a fácán vész el számunkra,
hanem az a sok-sok pénz is, amit nem nálunk költenek el a külföldi vadászok, hanem máshol.
FARKAS CSABA
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Derekegyházra külföldről is jönnek

vadászok

A kacsasiker nem „kacsa"

Multinacionális,
Csongrád megyében piacvezető vállalat
szegedi irodájába
1 fő

ügyfélszolgálati
munkatársat
keres
szeptember 1-jei munkakezdéssel.
Elvárásaink:
- kimagasló kommunikációs képesség
- ügyféicentrikusság
- önálló, felelősségteljes munkavégzés.
Fényképes, szakmai önéletrajzot július 15-ig
„Szeptember 24178835" jeligére várjuk a Sajtóházba.

Sikeres a vadkacsanevelés, -vadásztatás Derekegyházon, a Dalerd Rt. szegedi erdészetének
területén. Az erdészet már második éve nevel kacsát a derekegyházi tavaknál, „félmesterségesen". Az rt. bevételének
egyre növekvőbb százaléka származik vadgazdálkodásból.
A vadgazdálkodásból származó
bevétele korábban 7-8 százalék
volt a Dél-alföldi Erdészeti
Rt.-nek, mára az arány 10-12
százalékra nőtt, és megtartása
nem könnyű.
- A vadon kelt és nevelkedett,
„természetes" fácánállomány nagyon lecsökkent, nemcsak nálunk, hanem országszerte ez a
helyzet, s a fácánnevelés megdrágult. A nyúl pedig sem élő, sem
lőtt állapotban nem kapós mostanában - mondja
Vízhányó
László, a szegedi erdészet igazgatója. Itt jön a képbe a vadkacsa
(azaz tőkés réce), melynek nevelése olcsó és vadászatára jelentős
az igény a kül- s belföldi vadászok
körében. A kacsákat négy-hathetes korban vásárolják meg, és helyezik ki elkerített területre a tavakhoz - az azokat halastóként
üzemeltető vállalkozóval való
együttműködés keretében - , ahol
„félvadon" nevelkednek tovább,
míg el nem érik a vadászható
kort. A kacsaszezon augusztus
közepén kezdődik, ez egyszersmind a vadászidény - s a vadászattal kapcsolatos szolgáltatások, például vadászház-igénybevétel - meghosszabbítását is jelenti, hisz a nyúl-, fácánszezon
csak októberben indul. A kihelyezett vadkacsa „visszavadászhatósági aránya" a 70 százalékot is elérheti, míg a fácán esetében 40
százalék is kitűnőnek számít.
- Igaz, a kacsához jó lőkészség

Piskótaalapú tartós sütemények gyártásával és értékesítésével foglalkozó Danesita
Hungária Kit. vállalkozói szerződéssel
(számlaképes) munkatársai keres

Közelít a kacsaszezon. A vadkacsák félvadon nevelve érik el a vadászható kort.
kell - mondja az igazgató. A lőállások egyébként a vízre épülnek,
és nemcsak a kitűnően repülő
szárnyas, de az egész környezet a
„legtermészetközelibb"
benyomást kelti. A vadkacsa tehát
mindenképpen színesíti a vadászati palettát; egy háromnapos
program esetében, mondjuk,
egynapos
nyúl-fácánvadászat
után elutazik a társaság dámvadra a szintén a Dalerd kezelésébe

tartozó sarkadremetei területre,
aztán pedig visszajöhet kacsázni.
- Vissza is jön, ezt a tavalyi tapasztalatok mutatják - veszi át a
szót Szabó András, az erdészet
fővadásza. A tapasztalatok a tavalyi 1500 kacsával annyira biztatóak, hogy az idén már ennek
dupláját szerezte be az erdészet.
A 28 naposként megvásárolt háromezer kacsa össznevelési költsége körülbelül 1,8 millió forint,

Fotó: Tésik Attila

a bevételhez képest ez viselhető
költséget jelent. Honnan érkeznek a vadászok? Külföldről elsősorban Olaszországból - akik
esetében a szervezők fokozottan
vigyáznak arra, hogy a sportszerűség és a természetvédelmi szabályok keretei közt maradjon a
vadászat
belföldről pedig akár
az ország túlsó sarkából is érkeznek Derekegyházra.
F.CS.

MINDENNAP KÖZELEBB HOZZUK 0NHÚZ A VILÁGOT!

Értékesítő/Területi
képviselő
munkakörbe.
Elvárások:
• dinamikus, kitartó személyiség,
• teljes önállóság a munkában.
• jó kommunikációs készség.
Feladatok:
• napi 22 bolt lelátogatása,
• autóról való értékesítés.
5
Előnyt jelent:
• kialakult kapcsolatrendszer az
FMCG-piac területén,
• értékesítési gyakorlat,
• saját gépjármű (zárt, J.St összsúlyú).
Amil kínálunk:
•

k i v á l ó m i n ő s é g ű termék,

•
•

hosszú távú, önálló munkalehetőség,
versenyképes jövedelem.
Önéletrajzát „Értékesítési
^
képviselő/Forületi képviselő" jeligére a
megjelenéstől számított egy héten belül
az alábbi címre várjuk:
Bukodl Károly,
1601 Budapest, Pl. 123

2 0 0 3 . j ú l i u s 1 6 . - a u g u s z t u s 20-ig a S ö r u d v a r b a n , H o r v á t h M i h á l y u. 2.
Nyitva tartás: 15 órától 24 óráig

TUNÉZIA
8 nap repülővel h o t e l * * * + félpanzió .
hotel
+ félpanzió
1 2 nap repülővel Djerba, h o t e l * * * + fp.
JORDÁNIA
8 nap repülővel h o t e l * * * + reggeli . . .

További bőséges tengerparti ajánlatok
egyéni utazással ís!
G0LD SUN TRAVEL UTAZASI IRODA
Hideg sörökkel, rostonsültekkel és jó hangulattal várjuk kedves vendégeinket.
Fellépő zenekarok: ROYAL, GERA FIVÉREK, ZSOMBOYS, MUS1C EXPRESS SRAMLIZENEKAR

TRAVEL

• Szeged Kárász u 15. T.: 62/552-552
• Szentes. Kossuth ter 5. T.: 63/560-160

O T T H O N VAN!

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 12.

•

Pénzek és fácánok
A z autósnak - aki egyáltalán nem vadászati célból autózik, hanem
csak el akar jutni valahonnan valahová - régebben komoly esélye
volt arra, hogy útközben fácánt üssön el, ma szinte semmi. Ez eddig
jó. A gond az, hogy nem csupán elütni nincs esélye autósnak fácánt
- de újabban már látni sem nagyon. Gyerekkoromban,
emlékszem,
itt is-ott is fácánt észleltünk a harsogózöld búzamezőn, vagy a kiégett, nyári tarlón, kinézve a kocsiablakon - ma ugyanott, az esetek
nagy részében, annyi a fácán matematikailag, mint a fehér holló,
azaz semennyi. Pedig Magyarország nagy hányada, adottságainál
fogva, egészen különlegesen jó apróvadas terület: errefelé mindig
nyüzsgött a fácán, amióta csak a rómaiak betelepítették, az pedig
régen volt. Ide egykor pénzes tengerentúli vadászok jöttek fácánozás érdekében, miként olvasható Széchenyi
Zsigmondtól.
Miért csökkent le a fácánállomány ? Nem azért, mert lelőtték.
Gyakran hallani, a mai földtulajdonosoknak nemigen van pénzük
vegyszeres növényvédelmet folytatni. Lehetséges, ugyanakkor számos helyen egyszerűen nem tud mit enni a fácán, nincs meg a csibék fölneveléséhez kellő rovarmennyiség. Nemcsak a csibék pusztulnak: mondjuk, a gyorsan futó, modern kaszálógép az öreg madarakat sem kíméh, idejük sem marad előle fölszállni. S a dúvadakról,
a határban szertecsatangoló - egyébként nagyon szerencsétlen sorsú - kóbor kutyákról, macskákról ekkor még nem is beszéltünk. Az
évek óta tartó szárazságról szintén nem; kikelni sem tudtak a fácáncsibék a tojásból - mondja a szakember
oly csekély volt a levegő páratartalma kotlási időszakban az idén! Sorolhatnánk még a fácán -létszámcsökkenés okait tovább. Ezeket a mesterséges fácánnevelés nemigen tudja ellensúlyozni: az embernevelte madarak nagy
hányada ragadozók zsákmányává lesz, és ha mégis, véletlenül fácánt üt el az autó, biztos, hogy az keltetett fácán.
Valamit ki kell találni, mert nemcsak a fácán vész el számunkra,
hanem az a sok-sok pénz is, amit nem nálunk költenek el a külföldi vadászok, hanem máshol.
FARKAS CSABA
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Derekegyházra külföldről is jönnek vadászok

A kacsasiker nem „kacsa"
Sikeres a vadkacsanevelés, -vadásztatás Derekegyházon, a Dalerd Rt. szegedi erdészetének
területén. Az erdészet már második éve nevel kacsát a derekegyházi tavaknál, „félmesterségesen". Az rt. bevételének
egyre növekvőbb százaléka származik vadgazdálkodásból.
A vadgazdálkodásból származó
bevétele korábban 7-8 százalék
volt a Dél-alföldi Erdészeti
Rt.-nek, mára az arány 10-12
százalékra nőtt, és megtartása
nem könnyű.
- A vadon kelt és nevelkedett,
„természetes" fácánállomány nagyon lecsökkent, nemcsak nálunk, hanem országszerte ez a
helyzet, s a fácánnevelés megdrágult. A nyúl pedig sem élő, sem
lőtt állapotban nem kapós mostanában - mondja
Vízhányó
László, a szegedi erdészet igazgatója. Itt jön a képbe a vadkacsa
(azaz tőkés récej, melynek nevelése olcsó és vadászatára jelentős
az igény a kül- s belföldi vadászok
körében. A kacsákat négy-hathetes korban vásárolják meg, és helyezik ki elkerített területre a tavakhoz - az azokat halastóként
üzemeltető vállalkozóval való
együttműködés keretében - , ahol
„félvadon" nevelkednek tovább,
míg el nem érik a vadászható
kort. A kacsaszezon augusztus
közepén kezdődik, ez egyszersmind a vadászidény - s a vadászattal kapcsolatos szolgáltatások, például vadászház-igénybevétel - meghosszabbítását is jelenti, hisz a nyúl-, fácánszezon
csak októberben indul. A kihelyezett vadkacsa „visszavadászhatósági aránya" a 70 százalékot is elérheti, míg a fácán esetében 40
százalék is kitűnőnek számít.
- Igaz, a kacsához jó lókészség

Piskótualapú tartós sütemények gyártásával és értékesítésével foglalkozó Oanesita
l-tungária Kft. vállalkozói szerződéssel
(számlaké|jes) munkatársat keres

Multinacionális,
Csongrád megyében piacvezető vállalat

Közelít a kacsaszezon. A vadkacsák félvadon nevelve érik el a vadászható kort.
kell - mondja az igazgató. A lőállások egyébként a vízre épülnek,
és nemcsak a kitűnően repülő
szárnyas, de az egész környezet a
„legtermészetközelibb"
benyomást kelti. A vadkacsa tehát
mindenképpen színesíti a vadászati palettát; egy háromnapos
program esetében, mondjuk,
egynapos
nyúl-fácánvadászat
után elutazik a társaság dámvadra a szintén a Dalerd kezelésébe

tartozó sarkadremetei területre,
aztán pedig visszajöhet kacsázni.
- Vissza is jön, ezt a tavalyi tapasztalatok mutatják - veszi át a
szót Szabó András, az erdészet
fővadásza. A tapasztalatok a tavalyi 1500 kacsával annyira biztatóak, hogy az idén már ennek
dupláját szerezte be az erdészet.
A 28 naposként megvásárolt háromezer kacsa össznevelési költsége körülbelül 1,8 millió forint,

Fotó: Tésik Attila

a bevételhez képest ez viselhető
költséget jelent. Honnan érkeznek a vadászok? Külföldről elsősorban Olaszországból - akik
esetében a szervezők fokozottan
vigyáznak arra, hogy a sportszerűség és a természetvédelmi szabályok keretei közt maradjon a
vadászat - , belföldről pedig akár
az ország túlsó sarkából is érkeznek Derekegy házra.
F.CS.

MINDENNAP KÖZELEBB HBZZUK ÖNHÖZ A VILÁGBT2

Értékesítő/Területi

szegedi irodájába

képviselő

1 fő

ügyfélszolgálati
munkatársat

munkakörbe.
Elvárások:

keres
szeptember 1-jei munkakezdéssel.
Elvárásaink:
- kimagasló kommunikációs képesség
- ügyfélcentrikusság

- önálló, felelősségteljes munkavégzés.

M E G Y E I

§

Fényképes, szakmai önéletrajzot július 15-ig
„Szeptember 24178835" jeligére várjuk a Sajtóházba.

• dinamikus, kitartó személyiség,
• teljes önállóság a munkában.
• jó kommunikációs készség.
Feladatok:
g
• napi 22 bolt lelátogatása,
1
• autóról való értékesítés.
;
Előnyt jeleni:
• kialakult kapcsolatrendszer az
FMCG-plac területén,
• értékesítési gyakorlat,
• saját gépjármű (zárt, 3,5t összsúlyú).
Amit kínálunk:
• kiváló minőségű termék,
• hosszú távú, önálló munkalehetőség,
• versenyképes jövedelem.
Önéletrajzát „Értékesítési
^
képviselő/területi képviselő" jeligére a
megjelenéstől számított egy héten belül
az alábbi címre várjuk:
Bukodi Károly,
1601 Budapest, Pf. 123

2003. július 16.-augusztus 20-ig a Sörudvarban, Horváth Mihály u. 2.
Nyitva tartás: 15 órától 24 óráig

TUNÉZIA
8 nap repülővel h o t e l * * * + félpanzió .
h o t e l * * * * * + félpanzió
1 2 nap repülővel Djerba, h o t e l * * * + fp.
JORDÁNIA
8 nap repülővel h o t e l * * * + reggeli
...

További bőséges tengerparti ajánlatok
eyyéni utazással is!
G0LD SUN TRAVEL UTAZASI IRODA
Hideg sörökkel, rostonsültekkel és j ó hangulattal várjuk kedves vendégeinket.
Fellépő zenekarok:

ROYAL, GERA FIVÉREK, ZSOMBOYS, MUSIC EXPRESS SRAMLIZENEKAR

TRAVEL

• Szegeit. H a r á s / u 15. T.: 6 2 / 5 5 2 - 5 5 2
• Szentes. Kossuth ler 5. T.: 6 3 / 5 6 0 1 6 0

OTTHON VAN!
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N O N S T O P

Alapítványok
Albérletet kínál
Állást

ÜZLETVEZETŐT

Bútor

keresünk.

Egészségügy
Egyéb

Elektronika, műszaki cikkeh
Elveszett
Építési

telek

Építőanyag
Földterület

1

Garázs
Gazdit

keres

Qép)ánnttve»«6-ltépz«a
Gép,

szerszám

Hagyaték

„Rátermettség
024078S14~
jeligére a kiadóba.

• A CSEPP A T e n g e r b e n
Halászcsárda
szakácsot,
felszolgálót
és
konyhai
kisegítőt keres. 62-552-012
Szeged. (24179359)
• A NATURTEX Gyapjú és
Tollfeldolgozó Kft. gyakorlott
külkereskedelmi ügyintézőt
keres, felsőfokú végzettséggel, felsőfokú
németnyelv-tudással.
Szakmai
önéletrajzát a 6701 Szeged,
Pf.
1114.
címre
kérjük
eljutatni. Szeged. Cserje sor
2. szám alatti üzemébe
szakképzett ós betanított
varrónőket keres felvételre.
Jelentkezni
személyesen
lehet a délelőtti órákban.

1
n

Haszonállat

Magánház

(24179023)

m

Mezőgazdasági gép

• A U T O M A T Á K A T
üzemeltető cég szervizes
kollégát keres. 06-30-20531-09. Szeged. (24078427)

Háztartási

gép

Kisállat
Könyv
Közlemény

Növény
Oktatást vállal

—

Szolgáltatás

• AUTÓSZERELŐ és autóvillamossági szerelöt keresünk szegedi márkaszervizünkbe Jelentkezni: NissCar Kft. Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u.
149.
Tel.:
62-246-568.

Téglaépitésű lakás

(24179286)

Termény, takarmány

• BAROMFITENYÉSZTÉS
SEL f o g l a l k o z ó t á r s a s á g
minimum középfokú mezőgazdasági
végzettséggel
rendelkező munkatársat keres keltetövezetöi munkakörbe, szentesi telephelyre.
Előny: keltetői gyakorlat. J e lentkezésüket szakmai önéletrajzzal július 25-ig a kővetkező címre kérjük elküldeni: Partiz 2000 Kft 5600
Békéscsaba, Andrássy út

Oktatót keres
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek

1]

Üdülés
Üzlethelyiség

Vállalkozás
Alapítványok

1

• KÖSZÖNJÜK mindazoknak, akik szja 1%-val támogatták alapítványunkat A
befolyt összeget, 214479
Ft-ot fejlesztő játékok vásárlására és felújítási munkálatokra fordítottuk
Adószámunk:
18458130-1-06
"Kópé" Alapítvány Kuratóriuma (24179398)
Albérletet kínál
• BELVÁROSI, r e p r e z e n tatív lakás bútorozva igényesnek kiadó 62-317-767,
30-928-71-41,
Sze-ged.
(24178629)

• SZEGEDEN, Rigó u t cában II. emeleli üres lakás
garázzsal kiadó. Rezsivel
120.000 Ft. 06-30-33074 6 5 , (23875065)

12. (24179519)

• EXPORT vlziszárnyas vágóhíd keres üzemébe karbantartásban nagy gyakorlattal rendelkező
villanyszerelő szakmunkást. Szakirányú érettségi,
elektrotechnikus! képzettség előnyt
jelent. Érdeklődni: Pusztamérges, Temető u. 2., 62589-800 Horváth Jánosné.
munkanapokon 8-17 óra
között. (24179354)
• FÉNYEZŐ végzettséggel,
gyakorlattal rendelkező szegedi munkavállalót keresünk
minőségi
zománcfelújltó
munkára Érd.: 06-30-2994-777. (24179043)
• GYŐRBE keresek fémes
és kerámiás fogtechnikust.
Kardos Károly 06-20-9245-

Állást kínál
I p a r i tisztítószer és vegyi
anyag kereskedelemmel
foglalkozó kft.

„C" kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
hódmezővásárhelyi
lakhelyű

GÉPKOCSIVEZETŐT
keres belföldi
árufuvarozásra.
Előny: ADR vizsga.
Jelentkezni D I Ó 8 % Kft.
Hódmezővásárhely, 8
Makói út 39.
Tel.: 62-535-40«.
i

2 0 1 . (24178843)

• GYÓGYÁSZATI s e g é d eszköz
forgalmazásában
jártas, esetleg egészségügyi
végzettségű.
érettségizett
munkatársakat
keresünk.
'Szegedi
munkahelyre
024179158' jeligére a Sajtóházba. (24179158)
• KECSKEMÉTTŐL 15 kmre, újonnan létesülő üzemünkbe mérlegképes főkönyvelöt keresünk. Feltétel:
élelmiszeripari
tapasztalat,
számítógépes könyvelési ismeretek
integrált
rendszerben Fényképes önéletrajzát
várjuk az
alábbi
címre: 6000 Kecskemét. PL:
474. Jelige: 'Főkönyvelő'.
(24179095)

Német cég keres gépkocsival
rendelkező megyei
területi k é p v i s e l ő k e t .
Fizetés + magas jutalék
4 költségelszámolás.
TÁJÉKOZTATÁS:
július 15-én, kedden. 14 óra
Szeged. Juhász Gyula
Művelődési Központ, 5
Vörösmarty u. 5.
®
Július 15-én, 17 óra
I
Hódmezővásárhely,
Pctőü Művelődési Központ.
Szántó Kovács János u. 7.
• GYORSBÜFÉBE szakácsot keresek. Telefon: 30218-56-80. (24078119)

El

• KŐMŰVEST és s e g é d munkást felveszünk. 06-209814-149. 06-20-9203-891
(24078216)

• KŐMŰVEST és s e g é d munkást keresek. 06-70282-0360, Szeged. (24179346)
• LAKATOS, h e g e s z t ő
munkatársakat
keresünk
hosszú távú munkára Érd.:
06-30-9438-400 (Szeged)

( ü z e n e t r ö g z í t ő

i s )

Hagyaték

• LAKATOS, h e g e s z t ő
szakmunkást keresünk szegedi gépgyártó üzemhez,
bejelentett főállású munkahelyre.
Tisza-part
2003.
Kft., Mészáros Attila, 063 0 - 2 6 9 - 3 3 - 3 6 . (24179062)

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
felvesz

betanított kéményseprőnek
katonaviselt 45 év alatti,
erkölcsi bizonyítvánnyal,
saját kismotorral,
valamely szakmával rendelkező
Sándorfalván, illetve közelében
lakó férfi munkavállalót.

Érdeklődni 485-077
telefonon,
vagy a Moszkvai krt. 27. sz. alatt
személyesen lehet
munkaidőben.

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (23976771)

Haszonállat

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
M AZ ARANY János Általános
Iskola
matematikaszámítástechnika
szakos
tanárt keres. Jelentkezés: az
igazgatónál
személyesen
2003. július 16-án, 9-12
óráig
(6724
Szeged,
Kukovetz Nana u. 4-6.)

M NISSAN Vanette Cargo
2.3, dízel, 5 személyes
tehergépkocsi eladó. Vonóhorog, metálfény, riasztó,
központi zár, rádiós magnó,
teljes kárpit. 06-30-9-534585.
Hódmezővásárhely.
(24179349)

• MULTINACIONÁLIS
céghez biztosításban jártas
szakembert keresek. 0 6 30-9-682-861 (23976734)

• SKODA 120L 1,5 év műszakival eladó. 62-244-127,
délután. Hódmezővásárhely.

• ORSZÁGOS, f ü g g e t l e n
pénzügyi cég szegedi kirendeltségéhez érettségivel
rendelkező
munkatársakat
keres. Jelentkezni: 06-30415-8095. Szeged. (24179341)

• VOLKSWAGEN Golf. teljesen
felújított
eladó
310.000 Ff-ért. 06-30-3428111 (Szeged) (24179208)

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

(24179324)

(24179405)

• VW Polo Classic 1.4 e l adó.
62-235-142.
Hódm e z ő v á s á r h e l y . (24179353)

• SZEGEDI székhelyű gazdasági társaság gakorlott
bérszámfejtő-,
TB-ügyintézöt
keres. Feltétel:
a
NEXON Kft 'BERENC' bérszámfejtő program használatában való jártasság. "Önálló munka 024179327' jeligére a Sajtóházba. (24179327)

• ÖTÉVES Volvo S 40 1.6
benzines királykék fullextrák,
szgk. kitűnő állapotban eladó 2,6 M Ft. Érd.: 06-309550-187, Szeged. (24078502)

lyhabúfor
i Stúdió

Vásároljon
nálunk a

(24179404)

• VAGYONVÉDELMI c é g
vállalkozói
igazolvánnyal
rendelkező
személyés
vagyonőröket keres.
62430-008 (Szeged) (24178951)

M ÚJ kézi a u t ó m o s ó n k b a
keresünk
munkatársakat
autómosásra, gyorsszervizre.
Hódmezővásárhelyre.
Választ:
'Autóház
024179296' jeligére, Délvilág szerkesztőség, Hódmezővásárhely, Szegfű u.
1-3. alá kérjük. (24179296)

(24179146)

teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3 .
Tel.: 6 2 / 5 4 2 - 4 7 0
M A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690,- Ft-tól, szék fából
3.400,- Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390,Ft-tól,
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26.900,Ft-tól.
Szeged,
Szatymazl u. 2/B. Tel.: (62)
4 9 0 - 7 9 0 . (24178786)

Egészségügy

TERRAKOTTA
Csempecentrum

Tel 62-439-025

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!
CEMENTERTEKESITES
1800 Ft/q b r u t t ó á r o n
TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyő, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-61-71
• BONTÁSBÓL nyílászárók,
faanyag
(fürészelve
is),
beépíthető és hordozható
csempekályhák, kovácsoltvas korlátok, 3 db dobmotor, egyebek eladók. 0 6 30-232-85-94
(Zsombó)
M BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
• HULLÁMPALA (azbesztmentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, c e ment,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. (24178784)
• HÓDFARKÚ c s e r e p e t
vennék, 15.000 db-ot. Tel.:
06-20-387-64-80. (24179237)
M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap • stb.
kapható. Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

és DÍZEL

CSŐ es VAS

Alkatrész Szaküzlet
•
•
/
•
/
•

y&o*

Önindító, generátor, gyújtás,
világítás- és gyújtáskapcsolók
relék, jeladók, kábelek
benzinpumpák, lambda szondák
porlasztócsúcsok, izzógyertyák
Izzitásvezérlők, adagoló
g
alkatrészek.

ORCSIK MŰHELY KFT. |
Szeged. Makkoserdd sor 30.
T 62-547-525 K e d v e z ő á r a k !

mm-ig
M É R E T R E V Á G V A IS !

S

Karosszériaés
javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

621541-770

VVVNVVVNAA^VWWVVVVVVk,

SUZUKI MARUTI
AUTÓSBOLT

• BEAGLE 4 hónapos szuka kiskutya törzskönyvekkel,
oltásokkal eladó.
06-30241-22-62
(Szeged)

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdö soron, ill. a Sík
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 555-821,
70-3121-

(24078543)

Árnyékolunk
*

Tel.:

f

/

Gazdit keres
M KET klscica gazdit keres,
ingyen elvihető. 06-20-22727-10 Szeged. (24179466)

Teljes köm

alkatrészkínálat

Tel.: 62/324-335

Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig
• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprlnter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (23874913)
• DAEWOO T i c o m e g kíméltem extrákkal eladó.
06-30-975-9605 (Szeged)
(24179184)

• FIAT Punto 55S, 1.1-es,
ötajtós,
szép
állapotban
eladó.
06-30-468-1556
(24179057)

• FORD Translt 2.5. hatszemélyes, 1992-es eladó.
06-70-311-9538 (24179150)
• POLSKI FIAT 126-OS,
1988-as évjáratú, teljesen
felújítva, jó állapotban eladó:
06-30-356-96-34. (24178883)

Könyv

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ö n a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
II998006-06289010-10000001

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít július 17én, igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62.,
62-424-025.
• ATI C s á s z á r n é Bt.
Moped,
Motor,
Személy,
Teher,
Nehézpót
tanfolyamokat ¡ndíl tandíj 30%
a max. 60 e Ft a vonatkozó
jogszabályok
értelmében
adókedvezményként
igénybe vehető. OKÉV Tsz.:
06-0056-02. Szeged, Berlini krt. 16. Tel.: 62-422240,
06-20-9431-444.
(24178999)

Gép, szerszám

Közlemény

(23874854)

• KÖSZÖNETET mondunk
az önkéntes véradóknak,
akik 9 hónapos kisfiunk
Síkhegyi Tamáska sikeres
műtétjéhez
önzetlenül
segítségüket
nyújtották:
SzÜlÓk. (24179413)
Magánház
• BÉKETELEPI egyszobás
komfortos házrész lakható
melléképülettel,
kerttel
4.90D,000-ért azonnali költözéssel eladó. 06-20-25787-68 (Szeged) (24179109)
M CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat, telket, lakást
vagy nyaralót keresek. 0630-374-64-16,
Ácsai
(Szeged) (24178871)

• 2003. Július 31-én 8 órától 16 óráig és augusztus 01-én 8 órától 12 óráig
1 ITaceoi i i t r í h i n o WoeUonii irteÁfAI o VnlnTCuéri ufníin tariarl/l pTikiCTÓn o Mim.

• ELADÓ 100 m z -es összkomfortos családi ház, nagy
telekkel Szentesen. 06-30-

fogyasztóit és a lakosságot,
hogy hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhelyen
2003. július 29-én, 8-16 óráig a Szent István u.
85-től és 96-tól végig, az Észak u. 1-től 17-ig és
2-től 24-ig, az Eke u. 1-től 17-ig és 2-től 24-ig,
a Rét u. 1-től 15-ig és 2-től 16-ig. Valamint
2003. július 29-én és július 30-án, 8-16 óráig a
Jókai u. 43-tól 77-ig és 26-tól 52-ig, a Károlyi u.

2 1 9 ^ 5 8 9 5 (24077307)

78-tól 90-ig és 117-től 141-ig, a Szent István u.
79-től 83-ig és 88-tól 94-ig.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

Mezögazd. gép
• MBP 6,5, s z a t m á r g é p
7,3, BSS pótkocsi eladó.
06-70-311-9538 (24179153)

(24179313)

(24179094)

A DÉMASZ Rt. Makói Uzemeltetésvezetösége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón 0,4 kV-os hálózatátépitési munkái miatt

• SZEGED PETÖFITELEPI
70 nm-es, összkomfortos
magánház 714 nm-es telken sürgősen eladó. Ár:
13,5 M Ft, tel.: 62-468-164.

• ZETOR 62-45, 5 év műszakival
eladó.
06-302953-430.
Mindszent.

• A TAPPANCS Állatvédő
Alapítvány
kéri
kedves
adományozóit, hogy a befizetési
csekken
jelöljék,
mennelyépítésre vagy állatmentésre szánják felajánlásaikat. A menhelyépítésre
lekötött adományokat nem
áll módunkban állatmentésre
fordítani. Köszönettel, az
alapítvány
kuratóriuma

M HÓEKE vásári Listaár 10%.
06-70-311-9538

• RÓSZKEI, háromszobás
összkomfortos ház, melléképülettel. garázzsal, gazdálkodásra
alkalmas
nagy
telekkel, fóliaházakkal eladó.
Tel.: 62-272-667. (24179287)

(24179288)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (23976770)

Gépjárművezető-képzés

ŒI

Növény

• PAPRIKAPALÁNTA szintetikus Táltos (tápkockás)
eladó. Kistelek, Tel.: 0 6 - 3 0 9 1 5 - 8 6 1 8 . (24179187)

• PARKOSÍTÁS, szlklakert, tóépltés, füvesítés, automata öntözés, referenciamunkák. 62-431-705, 0630^915-23-73,
Szeged.
(24179331)

m

O k t a t á s t vállal

KATEDRA ALAPÍTVÁNYI
SZAKKÖZÉPISKOLA

a 2003/2004. tanévben
az alábbi nappali érettségire épülő
ingyenes képzéseket indítja
- Gazdasági i n f o r m a t i k u s
- I n f o r m a t i k u s statisztikus
és gazdasági tervező
- Számítástechnikai
szoftverüzemeltető
- Idegenvezető
- Idegenforgalmi t e c h n i k u s
- M a r k e t i n g - és r e k l á m ü g y i n t é z ő
- Logisztikai ügyintéző
- Színészképzés
Hallgatóink s z á m á r a ingyenes
valutapénztáros és középfokú
nyelvvizsgára felkészítő
képzéseket is biztosítunk!
Személyesen jelentkezni:
9-13-ig.
Szeged, Kálvária sgt 14.
Tel.: 62-424-116,
62-426-396.

• GERA Sándor u t c á b a n
kétszobás családi ház eladó. Érd.: 06-30-260-8906,
62—475-545,
Szeged.

• MATEMATIKA TANÁRNŐ
általános, középiskolásokat
korrepetál, felzárkóztat, felkészít: 62-498-127, 0 6 - 2 0 373-9946.
(Szeged)

(24179266)

(23976684)

• ÁSOTTHALOM, Rívó e r dőben
nyaralótanya
(2
szoba, konyha, fürdőszoba,
zárj veranda)
1/2 hold
kerttel, melléképülettel, villannyal, nortonkúttal eladó.
Irányár: 2 M Ft. Érd.:
Ásotthalom, VII., 962. Tel.:
06-30-32-98-642,
16-18
óráig.(24078010)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
oktatás
magántanárral
a
belvárosban, 06-30-2892380. (Szeged) (24078547)

Oktatót keres
• GÖRÖG nyelvtanárt k e resek sürgősen
62-452081. (Szeged) (24078207)

&

54vé^hűltiNk

mizeím

Elektronika

Cím: Szeged, Londoni krt. 9.

• WESTI kan kölyökkutya
kitűnő vérvonalú szülőktől
eladó.
06-30-239-1387,
Sándorfalva. (24179440)

9 1 4 . (24078269)

(RAMSZÜNET helyi Üzemvezetősége értesíti a

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

• J j T a p p ^

(24179019)

A DÉMÁSZ Rt. Hódmezővásár-

Egyéb

• 8 hetes fehér és különleges ekrü színű, fajta tiszta
pulikölykök eladók.
263106,
06-30-524-04-73.

• SZEGED, Göndör soron
18
nm-es,
padlásteres
garázs eladó. 06-20-5653-798. (24179082)

• 2003. lúlius 25-én és augusztus 01-én naponta 8 órától 16 éráig Makón a
Kolozsvári utcában 2. számtól 20. számig, 1. számtól 19. számig, valaminta Késmárki utcában a 8-10. és 11-15. szám alatt.

(24078103)

AUTOELEKTRO-

(24178809)

(24179022)

suszouer

• NYITOTT elejü hütöt és
sörcsapot vennék. Telefon:
30-218-56-80. (24078135)
Kisállat

• ARANY J. u t c á b a n 13
m z -es állandó garázs bérleti
joga átadó, 100.000 Ft/m".
62-327-091
(Szeged)

Közlemény

M FOGORVOSI ü g y e l e t e t
vállalok
magánrendelőben,
szombat, vasárnap 8-12-ig,
15-20 óráig. Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.: 62-498057,
06-20-37-00-430.

Háztartási gép

Garázs

(24178617)

Miele

• ÉPÍTÉSZ s z e r k e s z t ő
munkatársat keresek, azonnali belépéssel. Válaszokai
'Archicad 024179226' jeligére a Sajtóházba kérjük.
• ÜGYES, jó megjelenésű,
leinformálható
vendéglői
pultost
50
éves
korig
(házaspár is lehet) felveszünk. Magyarul jól beszélő
külföldi is lehet. Lakás van,
fizetés megegyezés szerint.
62-461-987. (24179316)

(23875030)

Földterület

(23977061)

• TAXI GÉPKOCSIVEZE
TÖT keresek á l l a n d ó éjszakai munkára főállásba,
taxivezetői vizsgával
0630-565-3871.
(Szeged)

(24179226)

• 8 hektár szántóföld m a roslelei úton eladó. 216075,
06-20-492-48-58.

Szeged, Bérkert u. 129.

• VW JETTA 1,6D (1989)
megkímélten
eladó.
585.000. 06-20-9285-548.

• PULYKAVÁSÁR a
szegedi Mars téren 06-30857-2991. (24179121)

• EPITESI telek 2 db 350
m'-es, 5/4-es fóliaházzal,
fűtéscsövei, csöpögtetövel,
bekerítve eladó. Érd.: 0 6 30-3830-503.
Zákányszék

Építőanyag

(24077730)

(24077910)

Állást kínál

-

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Apróbörze

németül beszélő

Autó

H I R D E T É S F E L V É T E L :

| Szegedtől 30 km-re
panzióba angolul,

kínál

T E L E F O N O S
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H I R D E T É S "

• KLÍMA 4 d b K á l v e r t h
típusú, 7 KW-os hütö-fűtö
új, garanciával eladó. 063 0 - 2 3 8 - 6 5 - 9 5 . (24179270)

Elveszett
• ELVESZETT egy fekete
bór táska tervekkel, hivatalos iratokkal. Kérjük a
becsületes megtalálót jutalom ellenében juttassa el a
kővetkező címre: Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond

A nyár közeledtével szeretnénk felhívni a figyelmét időszaki szolgáltatásunkra. Az idén 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 t e n n i e , 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 faxszámra. Előfizetése átirányítását a tetjesztes@delmagyar.hu e-mail címen is kérheti.
Ennek megfelelően teijesztési osztályunk az adott időszakra a lapot a kért címre küldi, majd a megjelölt időszak
elteltével ismét a korábbi címre kézbesíti. Kéljük az átirányítási adatlapot legkésőbb 4 nappal az első új címre
kért Délmagyarország/Délvilág megjelenése előtt jutassa el osztályunkra, hogy kérését teljesíteni tudjuk.

emes
^Keíie

U. 17. (24179369)

• SIEMENS M 5 0 - e s m o biltelefonomat
Cora-butik
próbafülkéjében
hagytam.
Megtalálója, kérem, juttassa
vissza egy gyesen lévó
kismamának.
62-407-052,
Szeged. (24179456)
Építési telek
• MINDSZENT, Szabadság
utcai közművesített építési
telek sürgősen eladó. 0 6 3 0 - 9 6 3 - 8 8 2 6 . (23875072)

nuara.lást

lldcözleUel
Délmagyarország Kiadó

kívánunk

EL0FIZETES IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA . ( C s a k

1

belföldre!)

S Előfizető neve:

S Jelenlegi kézbesítési címe:

* Teleionszáma:

• E-mail címe:;

ideiglenes cím, ahová a i átirányítást lén:

. P Cím:.

» Név:
S Mely időszakra kői a lapot az ideiglenes címre?

2003.

hó

napjától - 2003...

....hó
aláírás

"n

fjük, küldje vissza ezt a lapot a Délmagyarország Kiadó 6701 Szeged, Pl, 153. címére, a 62/567-884-es faxszámra vagy az adatokat a terjesztes#de!magyar.hu e-mail címre,

14

H

•

Állást

ÜZLETVEZETŐT

Bútor

keresünk.

Egészségügy
Egyéb
Elektronika, műsukl cikkek
Elveszett
Építési

telek

Építőanyag
Földterület
Garázs
Gazdit

keres

QépJArmüvezetó-képzóe
Gép,

szerszám

Hagyaték
y j Haszonállat
•PV
Háztartási gép
Kisállat
Könyv
Közlemény

„Rátermettség
024078S14"
jeligére a kiadóba.

• A CSEPP A T e n g e r b e n
Halászcsárda
szakácsot,
felszolgálót
és konyhai
kisegítőt keres. 62-552-012
Szeged. (241793S9)
• A NATURTEX Gyapjú és
Tollfeldolgozó Kft. gyakorlott
külkereskedelmi ügyintézőt
keres, felsőfokú végzettséggel, felsőfokú
németnyelv-tudással
Szakmai
önéletrajzát a 6701 Szeged,
Pf.
1114.
címre
kérjük
eljutatni. Szeged, Cserje sor
2. szám alatti üzemébe
szakképzett és betanított
varrónőket keres felvételre.
Jelentkezni
személyesen
lehet a délelőtti órákban.

Magánház

(24179023)

Mezőgazdasági gép

• A U T O M A T Á K A T
üzemeltető cég szervizes
kollégái keres 06-30-20531-09. Szeged. (24078427)

Növény
Oktatást vállal

Szolgáltatás

• AUTÓSZERELŐ és autóvillamossági szerelót keresünk szegedi márkaszervizünkbe. Jelentkezni: NissCar Kft. Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u.
149.
Tel.:
62-246-568.

Téglaépítésü lakás

(24179286)

Termény, takarmány

• BAROMFITENYÉSZTÉS
SEL f o g l a l k o z ó t á r s a s á g
minimum középfokú mezőgazdasági
végzettséggel
rendelkező munkatársat keres keltetóvezetöi munkakörbe, szentesi telephelyre.
Előny: keltetői gyakorlat. Jelentkezésüket szakmai önéletrajzzal július 25-ig a következő címre kérjük elküldeni: Partiz 2000 Kft 5600
Békéscsaba. Andrássy út

Oktatót keres
K-'Jva P a n e l l a k á s
Pénz, értékpapír
Régiségek

Üdülés
Üzlethelyiség
Vállalkozás
Alapítványok
• KÖSZÖNJÜK mindazoknak, akik szja 1%-val támogatták alapítványunkat A
befolyt összeget. 214 479
Ft-ot fejlesztő játékok vásárlására ós lelujltási munkálatokra fordítottuk
Adószámunk:
18458130-1-06
"Kópé" Alapítvány Kuratóriuma (24179398)
Albérletet kínál
• BELVÁROSI, r e p r e z e n tatív lakás bútorozva igényesnek kiadó. 62-317-767,
30-928-71-41,
Sze-ged
(24178629)

• SZEGEDEN, Rigó u t cában II. emeleli üres lakás
garázzsal kiadó. Rezsivel
120.000 Ft. 06-30-33074 6 5 . (23875065)

12. (24179519)

• EXPORT viziszárnyas vágóhíd keres üzemébe karbantartásban nagy gyakorlattal rendelkező
villanyszerelő szakmunkást. Szakirányú érettségi,
elektrotechnikus! képzettség előnyt
jelent. Érdeklődni: Pusztamérges. Temető u. 2., 62589-800 Horváth Jánosné.
munkanapokon 8-17 óra
között. (24179354)
• FÉNYEZŐ végzettséggel,
gyakorlattal rendelkező szegedi munkavállalót keresünk
minőségi
zománcfelújltó
munkára. Érd.: 06-30-2994-777. (24179043)
• GYŐRBE keresek fémes
és kerámiás fogtechnikust.
Kardos Károly 06-20-9245-

Állást kínál
I p a r i t i s z t í t ó s z e r és vegyi
anyag kereskedelemmel
foglalkozó kft.

„C" kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező
hódmezővásárhelyi
lakhelyű

GÉPKOCSIVEZETŐT
keres belföldi
árufuvarozásra.
Előny: ADR vizsga.
Jelentkezni: D I Ó 8 % Kft.
Hódmezővásárhely, 2
Makói út 39.
|
Tel.: 62-535-460. «

2 0 1 . (24178843)

M GYÓGYÁSZATI s e g é d eszköz
forgalmazásában
jártas, esetleg egészségügyi
végzettségű,
érettségizett
munkatársakat
keresünk.
"Szegedi
munkahelyre
024179158" jeligére a Sajtóházba. (24179158)
• KECSKEMÉTTŐL 15 kmre, újonnan létesülő üzemünkbe mérlegképes főkönyvelőt keresünk. Feltétel:
élelmiszeripari
tapasztalat,
számítógépes könyvelési ismeretek
integrált
rendszerben Fényképes önéletrajzát
várjuk az alábbi
címre: 6000 Kecskemét. Pf.:
474. Jelige: "Főkönyvelő".
(24179095)

Német cég keres gépkocsival
rendelkező meRyei

területi képviselőket.
Fizetés + magas julalék
+ költségelszámolás.
TÁJÉKOZTATÁS:
július 15-én, kedden. 14 óra
Szeged, Juhász Gyula
Művelődési Központ, 5
Vörösmarty u. 5.
§
Július 15-én. 17 óra §
Hódmezővásárhely,
Petőfi Művelődési Központ,
Szántó Kovács János u. 7.

M KŐMŰVEST és s e g é d munkási felveszünk. 06-209814-149. 06-20-9203-891
(24078216)

• KŐMŰVEST és s e g é d munkást keresek. 0 6 - 7 0 282-0360, Szeged. (24179346)
M LAKATOS, h e g e s z t ő
munkatársakat
keresünk
hosszú távú munkára. Érd.:
06-30-9438-400 (Szeged)

• GYORSBÜFÉBE szakácsot keresek. Telefon: 302 1 8 - 5 6 - 8 0 . (24078119)

3 0 - 2 6 9 - 3 3 - 3 6 . (24)79062)

Állást kínál

Szegedi Kéményseprőipari Kft.
felvesz

betanított kéményseprőnek
-

T

É

S

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 12.

"

(üzenetrögzítő

is)

Hagyaték

katonaviselt 45 év alatti,
erkölcsi bizonyítvánnyal,
saját kismotorral,
valamely szakmával rendelkező
Sándorfalván, illetve közelében
lakó férfi munkavállalót.

' Érdeklődni 4X5-077
telefonon,
vagy a Moszkvai krt. 27. sz. alatt
személyesen lehet
munkaidőben.

• HAGYATÉKOK,ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (23976771)

Haszonállat

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu
M AZ ARANY János Általános
Iskola
matematikaszámítástechnika
szakos
tanárt keres. Jelentkezés: az
igazgatónál
személyesen
2003. július 16-án, 9-12
óráig
(6724
Szeged,
Kukovetz Nana u. 4-6.)

• NISSAN Vanette Cargo
2.3, dízel, 5 személyes
tehergépkocsi eladó. Vonóhorog, metálfény, riasztó,
központi zár, rádiós magnó,
teljes kárpit. 06-30-9-534585.
Hódmezővásárhely.
(24179349)

M MULTINACIONÁLIS
céghez biztosításban jártas
szakembert keresek. 0630-9-682-861 (23976734)

M SKODA 120L 1,5 év műszakival eladó. 62-244-127,
délután. Hódmezővásárhely.

M ORSZÁGOS, f ü g g e t l e n
pénzügyi cég szegedi kirendeltségéhez érettségivel
rendelkező
munkatársakat
keres. Jelentkezni: 06-30415-8095. Szeged. (24179341)

M VOLKSWAGEN Golf, teljesen
felújított
eladó
310.000 Ft-ért. 06-30-3428111 (Szeged) (24179208)

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

M SZEGEDI székhelyű gazdasági társaság gakorlotl
bérszámfejtő-,
TB-ügyintézöt
keres. Feltétel: a
NEXON Kft "BERENC" bérszámfejtő program használatában való jártasság. "Önálló munka 024179327" jeligére a Sajtóházba. (24179327)
M TAXI GÉPKOCSIVEZE
TÖT keresek á l l a n d ó éjszakai munkára főállásba,
taxivezetői vizsgával. 0630-565-3871.
(Szeged)
(24179404)

MVAGYONVÉDELMI c é g
vállalkozói
igazolvánnyal
rendelkező
személy- és
vagyonőröket keres.
62430-008 (Szeged) (24178951)
M ÉPÍTÉSZ s z e r k e s z t ő
munkatársat keresek, azonnali belépéssel Válaszokat
"Archicad 024179226" jeligére a Sajtóházba kérjük.
(24179226)

M ÜGYES, jó megjelenésű,
leinformálható
vendéglői
pultost
50 éves
korig
(házaspár is lehet) felveszünk. Magyarul jól beszélő
külföldi is lehet. Lakás van,
fizetés megegyezés szerint.
62-461-987. (24179316)
• ÚJ kézi autómosónkba
keresünk
munkatársakat
autómosásra, gyorsszervizre.
Hódmezővásárhelyre.
Választ:
"Autóház
024179296" jeligére. Délvilág szerkesztőség, Hódmezővásárhely. Szegfű u.
1-3. alá kérjük. (24179296)

(24179324)

• 8 hektár szántóföld m a roslelei úton eladó. 216075,
06-20-492-48-58.

(23875030)

(24179146)

(24179405)

• VW Polo Classic 1.4 e l adó.
62-235-142.
Hódmezővásárhely. (24179353)
M ÖTÉVES Volvo S 40 1.6
benzines királykék fullextrák,
szgk. kitűnő állapotban eladó 2,6 M Ft. Érd.: 06-309550-187, Szeged. (24078502)

Miele
teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470
• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690,- Ft-tól, szék fából
3.400,- Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390,Ft-tól,
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26.900,Ft-tól.
Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)
490-790. (24178786)
Egészségügy
• FOGORVOSI ü g y e l e t e t
vállalok
magánrendelőben,
szombat, vasárnap 8-12-ig,
15-20 óráig Szeged, Selyem u. 2/B. Tel: 62-498057,
06-20-37-00-430.

Alkatrész Szaküzlet
•
•
•
•
/
•

Önindító, generátor, gyújtás.
világítás- ás gyújtáskapcsolók
relék, jeladók, kábelek
benzlnpumpák. lambda szondák
porlasztócsúcsok, izzógyertyák
izzftásvezérlők, adagoló
g
alkatrészek.

ORCSIK M Ű H E L Y KFT. |
Szeged, Makkoserdő sor 30. °
T 62-547-525. K e d v e z ő A r a k !

SUZUKI MARUTI
AUTÓSBOLT
Karosszériaés javitóele
tnek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

1800 Ft/q b r u t t ó á r o n
TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep
Telefon: 0 6 - 2 0 - 4 1 4 - 6 1 - 7 1

M BONTÁSBÓL nyílászárók,
faanyag
(fürészelve is),
beépíthető és hordozható
csempekályhák, kovácsoltvas korlátok, 3 db dobmotor, egyebek eladók. 0630-232-85-94
(Zsombó)
• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, hazai
cserép, piros cserép, faanyag.
30-473-5419.
(24178617)

Teljes körű

alkatrészkínálat

Cím: Szeged, Londoni krt. 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig
• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (23874913)
M DAEWOO T i c o m e g kíméltem extrákkal eladó.
06-30-975-9605 (Szeged)
(24179184)

M FIAT Punto 55S, 1.1-es,
ötajtós,
szép
állapotban
eladó.
06-30-468-1556
(24179057)

M FORD Transit 2,5, hatszemélyes, 1992-es eladó.
06-70-311-9538 (24179150)
M POLSKI FIAT 1 2 6 - o s ,
1988-as évjáratú, teljesen
felújítva, jó állapotban eladó:
06-30-356-96-34. (24178883)

• BEAGLE 4 hónapos szuka kiskutya törzskönyvekkel,
oltásokkal eladó.
06-30241-22-62
(Szeged)

M SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 555-821,
70-3121-

(24078543)

• WESTI kan kölyökkutya
kitűnő vérvonalú szülőktől
eladó
06-30-239-1387.
Sándorfalva. (24179440)
Könyv

9 1 4 . (24078269)

M HÓDFARKÚ c s e r e p e t
vennék, 15.000 db-ot. Tel.:
06-20-387-64-80. (24179237)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap • stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

Gazdit keres
M KÉT kiscica gazdit keres,
ingyen elvihető. 06-20-22727-10 Szeged. (24179466)

3 2 2 . (23976770)

Gépjárművezető-képzés

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indít július 17én, igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62., 62-424-025.

(23874854)

M KÖSZÖNETET mondunk
az önkéntes véradóknak,
akik 9 hónapos kisfiunk
Síkhegyi Tamáska sikeres
műtétjéhez
önzetlenül
segítségüket
nyújtották:
Szülők. (241794)3)

(24178999)

Gép, szerszám
M HÓEKE vásár! Listaár 10%.
06-70-311-9538

Magánház

(24179094)

• BÉKETELEPI egyszobás
komfortos házrész lakható
melléképülettel,
kerttel
4.900.000-ért azonnali költözéssel eladó. 06-20-25787-68. (Szeged) (24179109)

~
Jvgxyz'w'

A DEMASZ Rt Makói Üzemeltetésveretősége értesiti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy Makón 0,4 kV-os hálózatátépítési munkái miatt
• 2003. július 25-én és augusztus 01-én napunta 8 úrétól 16 óráig Makón a
Kolozsvári utcában 2. számtól 20. számig, 1. számtól 19. számig, valamint a Késmárki utcában a 8-10. és 11-15. szám alatt.
• 2003. július 31-én 8 órától 16 óráig és augusztus 01 -ón 8 úrétól 12 óráig
•
a l/orcil iitnóhon o Wicl/inn iitnitAI o l/nlnwiróri iifnÁin farieHA cmlrop-rón

M CSONGRÁD m e g y é b e n
családi házat, telket, lakást
vagy nyaralót keresek. 0630-374-64-16,
Ácsai
s M
im.
(Szeged) (24178871)

A DÉMÁSZ Rt. Hódmezővásárf o g y a s z t ó i t és a l a k o s s á g o t ,

CSŐ es VAS

hogy hálózatépítési munkák m i att áramszünet lesz Hódmezővásárhelyen
2 0 0 3 . július 2 9 - á n , 8 - 1 6 óráig a Szent István u.
8 5 - t ő l és 9 6 - t ó l végig, az Észak u. 1 - t ő l 17-ig és
2 - t ő l 24-ig, az Eke u. 1 - t ő l 17-ig és 2 - t ő i 24-ig,
a Rét u. 1 - t ő l 15-ig és 2 - t ő l 16-ig. Valamint

mm-ig
M É R E T R E V Á G V A IS !

362/541-770
tonyékoluflk

2 0 0 3 . július 2 9 - é n és július 3 0 - á n , 8 - 1 6 éráig a
Jókai u. 4 3 - t ó l 77-ig és 2 6 - t ó l 52-ig, a Károlyi u.
7 8 - t ó l 9 0 - i g és 1 1 7 - t ő l 141-ig, a Szent István u.
7 9 - t ő l 8 3 - i g és 8 8 - t ó l 9 4 - i g .
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt

11998006^)6289010-10000001
H RÖSZKEI, háromszobás
összkomfortos ház, melléképülettel, garázzsal, gazdálkodásra
alkalmas
nagy
telekkel, fóliaházakkal eladó.
Tel.: 62-272-667. (24179287)
• SZEGED PETÖFITELEPI
70 nm-es, összkomfortos
magánház 714 nm-es telken sürgősen eladó. Ár:
13,5 M Ft, tel.: 62-468-164

Mezögazd. gép
• MBP 6,5, s z a t m á r g é p
7,3, BSS pótkocsi eladó.
06-70-311-9538 (24179153)

(24179313)

• A TAPPANCS Állatvédő
Alapítvány
kéri
kedves
adományozóit, hogy a befizetési
csekken
jelöljék,
menhelyépítésre vagy állatmentésre szánják felajánlásaikat. A menhelyépítésre
lekötött adományokat nem
áll módunkban állatmentésre
fordítani. Köszönettel, az
alapítvány
kuratóriuma

M ATI Császárné Bt.
Moped,
Motor,
Személy,
Teher,
Nehézpót
tanfolyamokat indít tandíj 30%
a, max. 60 e Ft a vonatkozó
jogszabályok
értelmében
adókedvezményként
igénybe vehető. OKÉV Tsz.:
06-0056-02. Szeged, Berlini krt. 16. Tel.: 62-422240,
06-20-9431-444.

építéséhez
10 Ft-tal.

M ZETOR 62-45, 5 év műszakival
eladó.
06-302953-430.
Mindszent.

Közlemény

Közlemény

SZEGED. BAKAY NÁNDOR Ü. 29.

szegedi

(24179288)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315-

(24179022)

• HULLÁMPALA (azbesztmentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, c e ment,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. (24178784)

M ELADÓ 100 m - e s összkomfortos családi ház, nagy
telekkel Szentesen. 06-30219-5895 (24077307)

El

Növény

• PAPRIKAPALÁNTA szintetikus Táltos (tápkockás)
eladó. Kistelek, Tel.: 06-30915-8618. (24179187)

M PARKOSÍTÁS, sziklakert, tóépítés, füvesítés, automata öntözés, referenciamunkák. 62-431-705, 0630r915-23-73,
Szeged.
(24179331)

O k t a t á s t vállal
KATEDRA \ l AIMTVÁNYI
SZAKKÖZÉPISKOLA
a 2003/2004. tanévben
az alábbi nappali érettségire épülő
ingyenes képzéseket indítja
- Gazdasági i n f o r m a t i k u s
- I n f o r m a t i k u s statisztikus
és gazdasági tervező
- Számítástechnikai
szoftverüzemeltető
- Idegenvezető
- Idegenforgalmi t e c h n i k u s
- M a r k e t i n g - és r e k l á m ü g y i n t é z ő
- Ixtgisztikai ügyintéző
- Színészképzés
Hallgatóink s z á m á r a ingyenes
valutapénztáros és középfokú
nyelvvizsgára felkészítő
képzéseket is biztosítunk!
Személyesen jelentkezni:
9-13-ig.
Szeged, Kálvária sgL 14.
Tel.: 62-424-116,
62-426-396.

• GERA Sándor u t c á b a n
kétszobás családi ház eladó. Érd.: 06-30-260-8906,
62-475-545,
Szeged

• MATEMATIKA TANÁRNŐ
általános, középiskolásokat
korrepetál, felzárkóztat, felkészít: 62-498-127, 06-20373-9946.
(Szeged)

(24179266)

(23976684)

M ÁSOTTHALOM, Rívó e r dőben
nyaralótanya (2
szoba, konyha, fürdőszoba,
zárt
veranda)
1/2
hold
kerttel, melléképülettel, villannyal. nortonkúttal eladó.
Irányár: 2 M Ft. Érd.:
Ásotthalom, VII., 962. Tel.:
06-30-32-98-642,
16-18
óráig. (24078010)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
oktatás
magántanárral a
belvárosban, 06-30-2892380. (Szeged) (24078547)

Oktatót keres
H GÖRÖG nyelvtanárt k e resek sürgősen
62-452081. (Szeged) (24078207)

ini^hfllüNk
IBÚTORH;

iszleli

Elektronika

7%

(24179019)

M SZEGED, Göndör soron
18
nm-es,
padlásteres
garázs eladó. 06-20-5653-798. (24179082)

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!

Ón a
is hozzájárul

(24178809)

Tel: 62-439-025

CEMENTERTEKESITES

Kisállat
• 8 hetes fehér és különleges ekrü színű, fajta tiszta
pulikölykök eladók.
263106,
06-30-524-04-73.

Csempecentrum

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
állatmenhely

[RAMSZŰNET helyi Üzemvezetősége értesíti a

Egyéb
és DÍZEL

• NYITOTT elejű hűtőt és
sörcsapot vennék. Telefon:
30-218-56-80. (24078135)

• ARANY J. u t c á b a n 13
m'-es állandó garázs bérleti
joga átadó, 100.000 Ft/m'.
62-327-091
(Szeged)

(23977061)

Vásároljon
nálunk a

Háztartási gép

Garázs

TERRAKOTTA

(24078103)

AUTOELEKTRO-

Földterület

S z e g e d , Bérkert u. 1 2 9 .

• VW JETTA 1.6D (1989)
megkímélten
eladó.
585.000. 06-20-9285-548.

• PULYKAVÁSÁR a
szegedi Mars téren 06-30857-2991. (24179121)

• ÉPÍTÉSI telek 2 db 350
nf-es, 5/4-es fóliaházzal,
fűtéscsövei, csöpögtetővel,
bekerítve eladó. Érd.: 0630-3830-503.
Zákányszék

Építőanyag

(24077730)

(24077910)

• LAKATOS, h e g e s z t ő
szakmunkást keresünk szegedi gépgyártó üzemhez,
bejelentett főállású munkahelyre.
Tisza-part
2003.
Kft , Mészáros Attila, 06-

E3I

E

Apróbörze

németül beszélő

Autó

D

Szegedtől 30 km-re
panzióba angolul,

kínál

R

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Alapítványok
Albérletet kínál

I

M KLÍMA 4 d b K á l v e r t h
típusú, 7 KW-os hütö—fűtő
új, garanciával eladó. 0630-238-65-95. (24179270)
Elveszett
• ELVESZETT egy fekete
bőr táska tervekkel, hivatalos iratokkal. Kérjük a
becsületes megtalálót jutalom ellenében juttassa el a
következő címre: Hódmezővásárhely, Móricz Zsigmond

(jlokzeionL!

A nyár közeledtével szeretnénk felhívni a Figyelmét időszaki szolgáltatásunkra. Az idén is lehetőséget kívánunk
nyújtani előfizetőinknek arra, hogy a nyári szabadság ideje alatt se kelljen nélkülözniük a Délmagyarországot/Délvilágot.
Ehhez Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy kitölti a mellékelt adatlapot, majd visszaküldi címünkre a
62/567-884-es faxszámra. Előfizetése átirányítását a teijesztes@delmagyar.hu e-mail címen is kérheti.
Ennek megfelelően teijesztési osztályunk az adott időszakra a lapot a kért címre küldi, majd a megjelölt időszak
elteltével ismét a korábbi címre kézbesíti. Kéljük az átirányítási adatlapot legkésőbb 4 nappal az első új címre
kért Délmagyarország/Délvilág megjelenése előtt jutassa el osztályunkra, hogy kérését teljesíteni tudjuk.

/'

U. 17. (24179369)

• SIEMENS M 5 0 - e s m o biltelefonomat
Cora-butik
próbafülkéjében
hagytam.
Megtalálója, kérem, juttassa
vissza egy gyesen lévő
kismamának.
62-407-052,
Szeged. (24179456)

etlemes

nyaralasí

1 L'

ilavözleiíel

kívánunk

ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA#(Csak
$ Előfizető neve:
Telefonszáma:

L

<

Délmagyarország Kiadó

belföldre!)
M Jelenlegi kézbesítési címr.

-

M E-mailcíme:

„

Ideiglenes cím, ahová az átirányítást kéri:

Építési telek
M MINDSZENT, Szabadság
utcai közművesített építési
telek sürgősen eladó. 0630-963-8826. (23875072)

m Név:
^ Mely időszakra kéri a lapot az ideiglenes címre?

88 Cím:
2003.

Hó

napjától - 2003

hó

napjáig

aláírás

Kérjük, küldje vissza e2t a lapot a Délmagyarország Kiadó 6701 Szeged, Pf. 153. címére, a 62/567-884 es faxszámra vagy az adatokata terjesztes#delmagyar.lTü e-mail címre.

2 8

Panellakás

M

• 1,5 SZOBÁS lakást v e n nék, 4 - 5 szintes épületben
III. emeletig Tel.: 0 6 - 3 0 576-5809, Szeged. (24179182)

mjHNYfcZfclVfcPfcLMI KEI.

ELKÖLTÖZTÜNK!
Üj címünk!
Szeged. Moszkvai krt 8/B.
Telefon:62/t58-»1
ESSO MÁRKABOLT
VESZÉLYESHULLADÉK- §
SZÁLLÍTÁS.
5

• 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)

2 9

Pénz, értékpapír

• KÁRPÓTLÁSI jegyet m a gas áron vásárolok. 0 6 - 2 0 9-712-749,
52-418-434,
Debrecen. (24179435)
3 0

Régiségek

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
7 0 - 5 0 5 - 9 0 4 0 . (24078210)
3 1

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62^185-774.
(24078021)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel 0 6 30 9457-577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999. SZÁSZ PÉTER (23976557)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 5 6 - 1 1 4 , Szeged. (24078009)
M

É

M

-

HOLDING

Pénzre van szüksége?
Tehermentes «utója értékének
akár 80*-ál felveheti hitelként.
Ar autó Önnél marad.

KÖLCSÖN - LÍZING
Bárhol vásárolt új és használt
autóra, haszongépjárműre.
A LEGKEDVEZŐBB
§
KAMATOZÁSSAL,
|
A LEGALACSONYABB °
TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL.
KÉRJEN
AJÁNLATOT!
Tel.: 62-221-445. 30-3*5-89-17
AC URA -

4waíDE

Szeged, Moszkvai krt. 8/B.

• BIHARI utcai V. emeleti,
53 m ' - e s , 2 szobás, f e l újított, tehermentes, telefonos lakás eladó 5.500 000
Ft-ért.
06-30-311-5292
(Szeged) (24179296)

• SZENTES, Kossuth 17. 31
16, 1.5 szobás lakás eladó.
0 6 - 3 0 - 4 5 7 - 3 6 9 6 (24178647)

13

• MEGYEI TÜKÖR*

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 12.
• VÍZMELEGÍTŐ c s e r e akció július 15-töl a u g u s z tus 20-ig. Teljes körú g a rancia DÍJTALAN b e ü z e m e léssel
Kor-Gáz
97. K f t ,
62-458-722,
06-30-9436359 (24077809)

• SZEGED BELVÁROSI,
Takaréktár utcai, kétszobás
összkomfortos,
felújított
szép lakás 11.000.000 Ft,
garázs
1.000.000
Ft-ért
eladó.
06-20-356-44-52.
(24179414)

M ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tükör e l adás
kedvező
áron
a
Komfort
Szövetkezettől.
Szeged, Hajnóczy u. 30.
Tel.: 6 2 - 4 2 5 - 2 4 0 . (23976797)

• SZEGEDEN, illetve Szentesen lévő belvárosi g á z fűtéses, téglablokkos lakásaim valamelyikét budapesti
belvárosi lakásra cserélném.
Tel.:
06-30-275-2520
(24179318)

3 2

Téglaépítésű lakás

• FELFÚJÁSSAL és a l u mínium-technológiával
készült kémények béléscsövezését
vállalom
Hőszigetelt, szerelt KÉMÉNYEK
KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel.: 0 6 - 3 0 - 3 3 5 2 - 8 1 8 .
0 6 - 6 2 - 4 9 3 - 7 0 2 (Szeged és
Csongrád megye). (23976857)
• FESTÉST, mázolást, t a pétázást,
külső
homlokzatfestést azonnali k e z d é s sel is vállalok FESS DUO
Bt. Rádai. 0 6 - 3 0 - 9 2 8 5 - 1 3 4 ,
Szeged. (24179126)
•

FÉNYVÉDŐ

• ÚJSZEGEDEN kertes
társasház földszinti lakása
eladó.
Alapterület:
bruttó
160 m ' (nettó 130 m') +13
!
m
kertkapcsolatos terasz
és
20
m'
beépíthető
tetőrész. Irányár: 25,5 millió.
Érdeklődni: 0 6 - 6 2 - 4 3 8 - 6 6 6
(Szeged) (23875476)

SZEGEDEN,
A

FRANCLAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

3 3

társasházi l a k á s o k leköthetők
2

145-205 E Ft/m áron!

34

Fizetés: 2 0 2 ügyvédi letétbe,
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.
Felvilágosítás:

Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.

•MAGÁNHÁZAKNÁL
takarítást vállatok Érd.: 6 2 461-563, Szeged. (24179352)

Telefon: 0 6 - 7 0 - 3 1 2 - 1 9 1 4 .
www.realhungary.hu

M 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)

• ALSÓVÁROSBAN é p ü l ő
ötlakásos társasházban 71
és 85 m ' - e s lakások leköthetők
hitetügyintézéssel.
62-444-909,
06-30-3280172 (Szeged) (23976126)

M SZOBAFESTŐ, mázoló,
tapétázó munkát vállalok,
vidékre is. Előrendelést f e l veszek. Kocsis Gáspár, 6 2 289-642,
06-30-9-63-2958. (24179311)

M KESZTHELYI, belvárosi,
zöldövezeti társasházi lakás
eladó. Érdeklődni lehet 2 0 9471-435-ös
telefonszámon. (24178714)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő a. 103.

HOLDING

M SZEGED BELVÁROSÁBA
új kulcsrakész lakás megvásárolható,
hitelügyintézéssel
62-444-909,
063 0 - 3 2 8 - 0 1 7 2 . (24077603)

A H u n g a r o c a m i o n - V o l á n Tefu c é g c s o p o r t
nemzetközi
árufuvarozói t e v é k e n y s é g é n e k bővítéséhez

Elvárások: „E" k a t e g ó r i á s jogosítvány

bériéti joga
és teljes berendezése
pezsgőfürdővel, szaunával,
infrakabinnal, álló-fekvő
szoláriummal, kialakított
fodrászattal, kozmetikával,
masszázzsal, műkörmössel
igényesen berendezve
7 M + áfáért családi okok
miatt SÜRGŐSEN ELADÓ.
Ingatlant, autót beszámítok.
AZ ÁR IRÁNYÁR.
|
Érd.: 30-477-82-19.
I

• SZEGED, k ü l t e r ü l e t i 4,7
hektáros, ipartelep, raktározásra alkalmas, áron alul
eladó. Tel.:
06-20-9804007. (24179396)

n e m vállal
felelősséget!

HIRDETÉSFELVÉTEL MINDSZENTEN:
Zöldség-gyümölcs
diszkont és vegyeskereskedés
6 6 3 0 Mindszent, Szabadság tér 9.

Szóregre, Négyökrií
50. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot
kívánnak gyermekei Csaba és Gábor

egybekeltek,
bánatban

örömben,

együtt

védjen

Boldog
Születésnapot

küzdöttek.

Kérjük a jó Istent

Üdülés

óvjon,

Szerető

Dócra,

Bőiac>9
Születésnapét

Sándornénak

77.

születésnapjára

jó egészséget,
unokái

-ab

Édesapánk!

85. születésnapod
alkalmából
jó egészséget kíván szerető
családod, gyermekeid, vejeid,
menyeid, unokáid
és dédunokáid: Dominik és Réka

n

Mamiiba!

HEGYI

Nagyon

Bot\m

ISTVÁNNÉT

60.

születésnapján

50.

születésnapjára

minden
Felesége,

jót
Fia,

és

lányai,

kívánunk,
Vajosnénafi
számra.

Krisztina,
Csaba,
Renáta,

unokái

Zoli.

Papi

Lánya,

%

Anyósa

sok boldog

Szerető családja:

az elmúlt 22 évet!

kíván:

Letícia

eme kerek

köszöntik
férje,

dédunokái:
és

születésnapot

Algyőn,

vejei

Köszönöm

és

életet
vejei,

$*atu/d/wn/c

fia, menye, I

BÁLÓ
ANTALNAK

hosszú
lányai,

Norbert

Boldog
Születésnapot

MARKÓ SÁNDOR
("Kistoma")!

M MISKOLCTAPOLCÁN a
Barlangfürdőtől
5
percre
szoba kiadó. 1500 Ft/fő.
4 6 - 3 6 8 - 7 2 6 (24179202)

HNIDEIÉSFEiVÉTII
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Virosi szerkesztőség:
Szegfő b. 1-3.
feL/fax:
62/241-905.
Hirdetés:
62/242-419.

Soós

életet.

gyermekeitek

kívánnak

Drága jó

NaEífjT

benneteket.

és hosszú, boldog

Ha üzene'et szeretne
küldeni,
keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat vagy
hirdetőirodáinkat!

Alföld Porcelán Edénygyár Rt., 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7 .

Délmagyarország

ON-LINE

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók

A z A l f ö l d P o r c e l á n E d é n y g y á r Rt.

HUMÁNPOLITIKAI

VEZETŐT

keres.
Mindenki,

zegedi
ki k i c s o d a ?

aki S z e g e d e n

számít

Az ideális jelölt gyakorlattal rendelkező, nagy munkabírású szakember.
Feladata: • személyügyi és munkaügyi feladatok koordinálása • munkaerő-

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés

gazdálkodás tervezése, koordinálása • képzési stratégia kidolgozása
Az alkalmazás

feltételei: • felsőfokú HR végzettség (egyetem/főiskola)

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel)
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat

1239 Budapest, XXIII. Nagykőrösi út 351.

Jelentkezését szakmai önéletrajzzal, valamint végzettségét igazoló

www.deimagyar.hu

bizonyítványmásolatokat a tenti címre kérjük 2 0 0 3 . j ú l i u s 21-ig.

SZEGED HEGYEI I 0 G Ú VÁROS

RT.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK

INGATLANKEZIűLŐ ÍS
VAGYONCA/.DÁLKODÓ I T .

+50% KENYELEM
Miért n e m u t a z i k 1. o s z t á l y o n
2. o s z t á l y ú m e n e t j e g y á r á é r t ?

Tájékoztatjuk
Tisztelt Lakásbérlőinket,

és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.)
Kgy. rendeletének módosításáról" szóló 23/2003. (VI.
27.) Kgy. rendelete hatályba lépett. A rendelet hatályba

További részletek információs szolgálatainknál,
a z (1) 4 6 1 - 5 4 - 0 0 telefonszámon és
a w w w . m a v . h u honlapon.

A rendelet az

kivételéve) - 2 0 0 3 . a u g u s z t u s 3 1 - i g a k é s z l e t erejéig v á s á r o l h a t .

Kényelmének érdekében,
vegyen jegyet idejében!

J Ö V Ő HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI
Július 14-én, hétfőn:

hogy „Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások

Ehhez csak annyit kell tennie, hogy teljes árú,
menettérti InterCHy
jegyét legalább 10 nappal
a tervezett utazás előtt megváltja.

A k c i ó s m e n e t - é s h e l y j e g y e t - p é n t e k i é s v a s á r n a p i járataink

lépésével a lakásvásárlási kedvezmények változtak.

1 9 9 4 . j a n u á r 1.

előtt keletkezett

Katona Gyula,
a 13-as választókerület (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig
a Somogyi-könyvtár móravárosi
fiókkönyvtárában (Móra u. 21.)

bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők vonatkozásá-

ban 2 0 0 3 . s z e p t e m b e r 1. n a p j á i g lehe-

Július 15-én, kedden:

t ő s é g e t biztosít a régi k e d v e z m é -

Mészáros Attila,
a 25-ös választókerület (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig
a tápéi ügyfélszolgálaton. Honfoglalás u.

nyekkel történő lakásvásárlásra.
IKV RT.

Q

a kiadó

M SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem. Érdeklődni telefonon:
06-1-302-42-77.
(24179437)

Adjon nektek egészséget

I K V

Q

tartalmáért

Érdeklődni és jelentkezni lehet Hungarocamion Rt.
tel: 421-6666/2615; 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöldszámon.

C/3

apróhirdetések

Bolder)
Születésnapot

Tibor
és
H usgár
Zsuzsanna

PÁVII. igazolás

oi
Q

Az

• DRINK Bár a m ú z e u m
oldalánál eladó 23.000.000
Ft-ért. 6 2 - 3 2 1 - 7 3 8
(Szeged) (24078518)

Papp

B e l f ö l d i / n e m z e t k ö z i árufuvarozói igazolvány

C5

3 6 Vállalkozás

Gratulálunk

Termény, takarmány

nemzetközi gépjárművezetők
r é s z é r e felvételt hirdet.

SZÉPSÉGSTÚDIÓ

• SZEGED b e l v á r o s i f r e k ventált helyen lévő 400 rímes étterem, 6 éves bérleti
joga
eladó.
"Árajánlatok
024179297" jeligére a Sajtóházba. (24179297)

• HÉVÍZ központjában
apartman kiadó. 8 8 - 4 3 2 005. (24077497)

555-021.00-30-904-70-45

H MOBIL W C - K Ö L C S Ö N ZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)

• KÖNNYŰSZERKEZETES
garázsok, raktárak c s a r n o kok 30 perc alatt. 0 6 - 3 0 442-27-22.
(Szeged)
(24179421)

• HAJDÚSZOBOSZLÓN a
fürdöhöz
(Aqua
parkhoz)
500 méterre, üdülési lehetőség, szállás és teljes e l látás
14.400
Ft/fö/hét
+ 2 7 0 , - Ft/fö/éjszaka
idegenforgalmi adó. Érdeklődni
hétfőtől péntekig 8 - 1 6 óráig.
Tel.: 5 2 - 5 5 7 - 4 1 0 , 5 2 - 5 5 7 412. (24077528)

a teljes vételár beköltözéskor.

• HOMOKSZÓRÁS, k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 , 0 6 3 0 - 9 5 5 0 - 5 3 7 . (24077585)

bevezetett

M SZALMA, körbálás eladó.
Érd.:
06-30-9-763-010.
Szeged. (24179242)

környezetben k u l c s r a k é s z ,

FÓLIÁK!

Belvárosi 120 nm-es,

már 20 éve, hogy

lakópark jellegűen kialakított

Felszerelése 1 N A P O S határidővel! S Z I L Á N K * Szeged,
Teréz u. 42. Telefon: 4 2 5 - 5 5 5
Nálunk már bankkártyával is fizethet! (23874824)

• ÚJSZEGED, Bérkert utca
elején 139 m ' - e s társasházrész nagy terasszal, garáz;
zsal eladó. 0 6 - 2 0 - 5 4 2 - 0 1 91.(24077671)

3 5 Üzlethelyiség

H

M /£iíiYí £!, VASAK
HATÉKONYAN HIRDETNI! 62/567-830
HIRDETESI

INFORMÁCIÓ:

• MEGYEI TÜKÖR*

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 12.
2 8

Panellakás

• 1,5 SZOBÁS lakást v e n nék, 4 - 5 szintes épületben
III. emeletig Tel.: 0 8 - 3 0 576-5809, Szeged. (24179182)
• BIHARI utcai V. emeleti,
53 m ' - e s , 2 szobás, f e l újított. tehermentes, telefonos lakás eladó 5.500.000
Ft-ért.
06-30-311-5292
(Szeged) (24)79295)
• SZEGED, Á g utcai 1,5
szobás, erkélyes, felújltotl
lakás készpénzes vevőnek
eladó.
06-20-478-27-28.
(24078422)
• SZENTES, Kossuth 17 31
16, 1,5 szobás lakás eladó.
0 6 - 3 0 - 4 5 7 - 3 6 9 6 (24178647)
2 9

Pénz, értékpapír

• KÁRPÓTLÁSI legyet m a gas áron vásárolok. 0 6 - 2 0 9-712-749,
52—418—434,
Debrecen. (24179435)
3 0

Régiségek

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék
díjtalan
kiszállással
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
7 0 - 5 0 5 - 9 0 4 0 . (24078210)
31

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 6 2 - 4 8 5 - 7 7 4
(24078021)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0 6
30-9457-577 06-62-533999. SZÁSZ PÉTER (23976557)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r vizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 5 6 - 1 1 4 , Szeged. (24078009)

AGGRA - HOLDING
Pénzre van szüksége?
Tehermentes autója értékének
akár 80%-át felleheti hitelként.
Az autó Önnél marad.

KÖLCSÖN - LÍZING
Bárhol vásárolt új és használt
autóra, haszongépjárműre.
A LEGKEDVEZŐBB
§
KAMATOZÁSSAL,
5
A LEGALACSONYABB °
TÖRLESZTŐRÉSZLETTEI..
KÉRJEN
AJÁNLATOT!
Tel.: 62-221-445, 30-365-89-17

ACORA - HOLDING

M

WÜ

KÖHNYbZhlVÉUfcLMI KFI.
Szeged, Moszkvai krt. 8/B.

ELKÖLTÖZTÜNK!

Új címünk!
Szeged. Moszkvai krt 8/B.
Teiefon:62/Á5l-991
ESSO MÁRKABOLT
VESZÉLYESHULLADÉK-1
SZÁLLÍTÁS.
5

• VÍZMELEGÍTŐ c s e r e akció július 15-től augusztus 2 0 - i g Teljes körű g a rancia DÍJTALAN beüzemeléssel. Kor-Gáz '97. Kft.,
62-458-722,
06-30-9436359 (24077809)

• SZEGED BELVÁROSI,
Takaréktár utcai, kétszobás
összkomfortos,
felújított
szép lakás 11.000.000 Ft,
garázs
1.000.000
Ft-ért
eladó.
06-20-356-44-52.
(24179414)

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tükör e l adás
kedvező
áron
a
Komfort
Szövetkezettől.
Szeged, Hajnóczy u. 30.
Tel.: 6 2 - 4 2 5 - 2 4 0 . (23976797)

• SZEGEDEN, illetve Szentesen lévő belvárosi g á z fűtéses, téglablokkos lakásaim valamelyikét budapesti
belvárosi lakásra cserélném.
Tel.:
06-30-275-2520
(24179318)

3 2

Téglaépítésű lakás

• FELFÚJÁSSAL és a l u mínium-technológiával k é szült kémények béléscsövezését
vállalom.
Hőszigetelt. szerelt KÉMÉNYEK
KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel : 0 6 - 3 0 - 3 3 5 2 - 8 1 8 ,
0 6 - 6 2 - 4 9 3 - 7 0 2 (Szeged és
Csongrád megye). (23976857)
• FESTÉST, mázolást, t a pétázást,
külső
homlokzatfestést azonnali kezdéssel is vállalok. FESS DUO
Bt. Rádai. 0 6 - 3 0 - 9 2 8 5 - 1 3 4 ,
Szeged. (24179126)

SZEGEDEN,
A

FRANCIAHÖGY

környezetben kulcsrakész,
társasházi l a k á s o k leköthetők
2

145—205 E Ft/m áron!
Fizetés: 2 0 1 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,

• HOMOKSZÓRÁS, k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 0 6 - 6 2 - 5 1 7 - 0 1 2 , 0 6 3 0 - 9 5 5 0 - 5 3 7 . (24077585)

ügyintézés.
Felvilágosítás:

Real Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta utca 1.

H MAGÁNHÁZAKNÁL
takarítást vállalok Érd.: 6 2 461-563, Szeged. (24179352)

Telefon: 0 6 - 7 0 - 3 1 2 - 1 9 1 4 .

Belvárosi 120 nm-es,
bevezetett

• KÖNNYŰSZERKEZETES
garázsok, raktárak csarnokok 30 perc alatt. 0 6 - 3 0 442-27-22.
(Szeged)
(24179421)

SZÉPSÉGSTÚDIÓ
bérleti joga
és teljes berendezése
pezsgőfürdővel, szaunával,
infrakabinnal, álló-fekvő
szoláriummal, kialakított
fodrászattal, kozmetikával,
masszázzsal, műkörmössel
Igényesen berendezve
7 M + áfáért családi okok
miatt S Ü R G Ő S E N ELADÓ.
Ingatlant, autót beszámítok.
AZ ÁR IRÁNYÁR.
|
Érd : 30-477-82-19.
I

• SZEGED b e l v á r o s i f r e k ventált helyen lévő 400 n m es étterem, 6 éves bérleti
joga
eladó.
"Árajánlatok
024179297" jeligére a Sajtóházba. (24179297)
• SZEGED, k ü l t e r ü l e t i 4 , 7
hektáros, ipartelep, raktározásra alkalmas, áron alul
eladó
Tel.: 0 6 - 2 0 - 9 8 0 4 007. (24179396)

• ÚJSZEGED, Bérkert utca
elején 139 n f - e s társasházrész nagy terasszal, garázs
zsal eladó 0 6 - 2 0 - 5 4 2 - 0 1 91. (24077671)
• ÚJSZEGEDEN kertes
társasház földszinti lakása
eladó.
Alapterület:
bruttó
160 m* (nettó 130 m 1 ) +13
m* kertkapcsolatos terasz
és
20
m'
beépíthető
tetőrész. Irányár: 25,5 millió.
Érdeklődni: 0 6 - 6 2 - 4 3 8 - 6 6 6
(Szeged) (23875476)

Papp Tibor
és
Huszár
Zsuzsanna

M MOBIL W C - K Ö L C S Ö N ZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)
M 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)

• ALSÓVÁROSBAN épülő
ötlakásos társasházban 71
és 85 m ' - e s lakások leköthetők
hitelügyintézéssel.
62-444-909,
06-30-3280172 (Szeged) (23976126)

M SZOBAFESTŐ, mázoló,
tapétázó munkát vállalok,
vidékre is. Előrendelést f e l veszek. Kocsis Gáspár, 6 2 289-642,
06-30-9-63-2958. (24179311)

• KESZTHELYI, belvárosi,
zöldövezeti társasházi lakás
eladó. Érdeklődni lehet 2 0 9471-435-ös
telefonszámon. (24178714)

www.realhungary.hu

• SZEGED BELVÁROSÁBA
új kulcsrakész lakás megvásárolható.
hitelügyintézéssel
62-444-909, 0 6 3 0 - 3 2 8 - 0 1 7 2 . (24077603)

A H u n g a r o c a m i o n - V o l á n Tefu c é g c s o p o r t
nemzetközi
árufuvarozói t e v é k e n y s é g é n e k bővítéséhez

Vállalkozás

Az

• DRINK Bár a m ú z e u m
oldalánál eladó 23.000.000
Ft-ért. 6 2 - 3 2 1 - 7 3 8 ( S z e ged) (24078518)

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó

• SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem. Érdeklődni telefonon:
06-1-302-42-77.
(24179437)

nem vállal
felelősséget!

HIRDETÉSFELVÉTEL M I N D S Z E N T E N :
Zöldség-gyümölcs
diszkont és vegyeskereskedés
6 6 3 0 Mindszent, Szabadság tér 9.

Beiden
Születésnapét

jM

Szó regre, Négyükre
50. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot
kívánnak gyermekei Csaba és Gábor

már 20 éve, hogy
egybekeltek,
bánatban

• SZALMA, körbálás eladó.
Érd.:
06-30-9-763-010.
Szeged. (24179242)

34
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Gratulálunk

örömben,

együtt

védjen
Adjon

Üdülés

óvjon,

benneteket.

nektek

Szerető

Dócra,

egészséget

és hosszú, boldog

M HAJDÚSZOBOSZLÓN a
fürdőhöz
(Aqua
parkhoz)
500 méterre, üdülési lehetőség, szállás és teljes e l látás
14.400
Ft/fő/hét
+ 2 7 0 , - Ft/fő/éjszaka i d e genforgalmi adó. Érdeklődni
hétfőtől péntekig 8 - 1 6 óráig.
Tel.: 5 2 - 5 5 7 - 4 1 0 , 5 2 - 5 5 7 412. (24077528)

(Boldog
Születésnapot

küzdöttek.

Kérjük a jó Istent

Soós

életet.

Sándornénak

77.

gyermekeitek

születésnapjára

jó egészséget,
kívánnak
unokái

'Születésnapét

-r . •
r
Drága jó Édesapánk! '•
MARKÓSÁNDOR

("Kistoma")!
85. születésnapod alkalmából
jó egészséget kíván szerető
családod, gyermekeid, vejeid,
menyeid, unokáid
és dédunokáid: Dominik és Réka

• MISKOLCTAPOLCÁN a
Barlangfürdőtől
5
percre
szoba kiadó
1500 Ft/fő.
4 6 - 3 6 8 - 7 2 6 (24179202)

Boldog
Születésnapot

HHDfTtSFiLVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szegifi a. 1-3.
Tel./fax:
62/241-905.
Wrdetés:
62/242-419.

50.

Mamiiba!

HEGYI

születésnapján

Felesége,

jót

az elmúlt

kíván:

Fia,

és

22

Szerető

lányai,

^
s

kívánunk,
számra.
családja:

Csaba,
Renáta,

unokái

Zoli.

évet!

Lánya,

^

Délmagyarország

sok boldog

Krisztina,

*

Papi

A n yósa

Letícia

eme kerek

köszöntik
férje,

dédunokái:
és

BolR* LajosnánuR

ISTVÁNNÉT

60.

életet
vejei,

születésnapot

vejei

Köszönöm

születésnapjára

minden

és

Nagyon

Algyőn,

fia, menye,

BÁLÓ
ANTALNAK

hosszú
lányai,

Norbert

X

r -

• HÉVÍZ központjában
apartman kiadó. 8 8 - 4 3 2 005. (24077497)

555-821.06-30-904-70-45

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, FS n . 103.

3 5 Üzlethelyiség

3 3 Termény, takarmány

VÁROSRÉSZEN,
l a k ó p a r k jellegűen kialakított

• FÉNYVÉDŐ FÓLIÁK!
Felszerelése 1 N A P O S határidővel! S Z I L Á N K * Szeged,
Teréz u. 42. Telefon: 4 2 5 - 5 5 5 .
Nálunk már bankkártyával is fizethet! (23874824)
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Ha üzene'st szeretne
küldeni,
keresse fel személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat vagy
hirdetőirodáinkat!

Alföld Porcelán Edénygyár Rt., 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7 .

ON-LINE

A z Alföld Porcelán E d é n y g y á r Rt.

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók

nemzetközi gépjárművezetők

HUMÁNPOLITIKAI

VEZETŐT

keres.
Mindenki,

r é s z é r e felvételt hirdet.

aki Szegeden

Az ideális jelölt gyakorlattal rendelkező, nagy munkabírású szakember.

számít

Feladata: • személyügyi és munkaügyi feladatok koordinálása • munkaerő-

Elvárások: „ E " kategóriás jogosítvány

Folyamatos

B e l f ö l d i / n e m z e t k ö z i árufuvarozói igazolvány

gazdálkodás tervezése, koordinálása • képzési stratégia kidolgozása

jelentkezés

Az alkalmazás

és adatfrissítés

PÁV II. i g a z o l á s

feltételei: • felsőfokú HR végzettség (egyetem/főiskola)

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel)

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.

• legalább 5 éves szakmai gyakorlat

1239 Budapest, XXIII. Nagykörősi út 351.

Jelentkezését szakmai önéletrajzzal, valamint végzettségét igazoló

tel: 421-6666/2615; 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöldszámon.

bizonyítványmásolatokat a fenti címre kérjük 2003. j ú l i u s 21-ig.

I K V

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
LÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

RT.

INGATLANKEZELŐ Í S
V A G Y O N G A Z D Á E K O O Ó KT.

Tájékoztatjuk

+50% KENYELEM
M i é r t n e m u t a z i k 1. o s z t á l y o n

2. o s z t á l y ú m e n e t j e g y

áráért?

Tisztelt Lakásbérlőinket,
J ú l i u s 14-én. hétfőn:
hogy „Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
Kgy. rendeletének módosításáról" szóló 23/2003. (VI.

Ehhez csak annyit kell tennie, hogy teljes árú,
menettérti Int&rCity jegyét legalább 10 nappal
a tervezett utazás előtt megváltja.

27.) Kgy. rendelete hatályba lépett. A rendelet hatályba

További részletek információs szolgálatainknál,
a z (1) 4 6 1 - 5 4 - 0 0 telefonszámon é s
a w w w . m a v . h u honlapon.

A rendelet az

Akciós m e n e t - é s helyjegyet - pénteki é s v a s á r n a p i járataink
kivételével - 2 0 0 3 . a u g u s z t u s 3 1 - i g a készlet erejéig vásárolhat.

Kényelmének érdekében,
vegyen jegyet idejében!

Katona Gyula,
a 13-as v á l a s z t ó k e r ü l e t (Móraváros)
képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig
a Somogyi-könyvtár móravárosi
f i ó k k ö n y v t á r á b a n (Móra u . 21.)

és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV. 26.)

lépésével a lakásvásárlási kedvezmények változtak.

1994. január 1. előtt

keletkezett

bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők vonatkozásá-

ban 2003. szeptember 1. napjáig lehetőséget biztosít a régi kedvezményekkel történő lakásvásárlásra.

Július 15-én, kedden:
Mészáros Attila,
a 2 5 - ö s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tápé) képviselője
fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig
a tápéi ügyfélszolgálaton. Honfoglalás u .

IKV RT.

w m n r ^ m m m m m m m m m m ^ m m
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HATÉKONYAN HIRDETNI! 62/567-830
HIRDETESI

Q

INFORMACIO:
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•

Gyászközlemények

H I R D E T É S "

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 12.

„Aki annyi szeretet adott, aki mindig mellettünk állt, aki sohasem kért, csak adott,
már egy éve itthagyott."
Emlékezünk

SZEGED

PUSKÁS IMRÉNÉ
NAGY MÁRIA

GYÁSZHÍR

halálának 1. évfordulóján.
Férje és gyermekei
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SÓLYA MIHÁLY
életének 68. évében elhunyt. Temetése július 16-án, 13 órakor lesz a Dugonics temető
ravatalozójából.
024i7»276
Gyászoló család

Fájdalmas szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
szerettünk,
DR. HÓDI MIKLÓS
2003. július 6-án váratlan hirtelenséggel elhunyt. Tfemetése július 17-én, csütörtökön, délelőtt 10
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Elóttc reggel 8 órakor gyászmise
a dómban.
A gyászoló család
Táviratcím: luhász Nagy Béla
024179443 6701 Szeged, Pf.: 455.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeietó Édesanyánk, feleség, nagymama és dédmama,
BARANYÁS JÓZSEFNÉ
TAKÁCS ROZÁLIA
(RÓZSIKA NÉNI)
2003. július 9-én, 79 éves korában elhunyt. Temetése július 16án, 15 órakor a Domaszéki temetőben lesz, előtte gyászmise 14
órakor az új templomban.
Gyászoló család

„Álmodtál egy jövőt, békés öregkort, jót és
szépet, de a halál kegyetlen volt, mindent
összetépett. Testedet takarja hideg sírhalom, szívünket mardossa érted a fájdalom.
Ha Rád gondolunk, szemünk tele könnyel,
amíg élünk, nem felejtünk el."
BERÉNYI ZOLTÁNNÉ
SZABÓ IBI
halálának 3. évfordulóján emlékezünk.
Férje, Éva lánya és családja

„Ma reggel nem dalolt az eltikkadt madár.
Nincs felhő, semmi szél, s csak feszül tiszta- kéken, a könyörtelenül sima azúr az égen,
ahol már forr a csönd, s minden dermedten
áll."
Szomorú szívvel emlékezünk

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
ID. DARAKI JÓZSEF
temetésén megjelentek, a szeretet virágait sírjára elhozták és vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Megköszönjük kezelőorvosának áldozatos munkáját.
Drága emlékét örökre
megőrizzük, Székkutas

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
volt munkatársaknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik
GYOVAI ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló gyermekei
niitnoixc

'

SZEPESINÉ BORBÍRÓ ELZA
halálának 1. évfordulójára.

MAKÓ
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon
ismerősöknek, szomszédoknak,
munkatársaknak, akik szerettünk,
AMBRUS LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték.
A gyászoló gondviselői

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BALOGH MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték, mély
fájdalmunkban osztoztak.
02417862«

Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Megállunk némán sírod mellett,
zokogva siratjuk drága emlékedet."
Szomorú szívvel emlékezünk
NAGY SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Szög utcai
lakos halálának 1. évfordulóján.
Örökké gyászoló családja,
MakÓ Sze ed
024178855
:
g

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
ÖZV SIMON BÉLÁNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
024)78620
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon
barátoknak, ismerősöknek, akik
SZÖGI TERÉZIÁT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló rokonai
mí,7«8„

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
CSÉPÁNYI MÁRIÁT
utolsó útjára elkísérték.
024179277 , Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KOVÁCS LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték.
024I787Q7
Gyászoló család

„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökké
megmarad."
BARANYÁS FERENCNÉ
ICÁRA
bánatosan emlékeznek, akik szerették őt, halálának második évfordulóján.

„Két fáradt kezét a munka megtörte, az élet minden vihara gyötörte, de ó soha nem panaszkodott."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk,
SÁRÁNDI LAJOSNÉ
MÉSZÁROS Á G N E S

MEGEMLEKEZES
„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg
kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk felfelzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged!"
Fájó szívvel emlékezünk
MÉSZÁROS PÉTER
halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége, fia, menye,
unokái és a rokonság
024178708
Gyászoló család, Sándorfalva

halálának 5. évfordulóján.
Szerető leánya, fiai és annak
családja (unokák, dédunokák!

Fájó szívvel emlékezünk drága
halottunk,
TŐKE SÁNDOR
halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége,
fiai és lányai

„Istennek köszönjük, hogy a
miénk volt és az is maradt, mert
aki szeretettel szívünkben tovább él, az nem halt meg, csak
távol van."
MARÓTI ATTILA
halálának 5. évfordulóján soha
el nem múló fájdalommal és
szeretettel emlékezünk.
Gyászoló család

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
BALÁZS LÁSZLÓ
halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
NÉMETH
ANDRÁSRA

ÉS
ANGELI GÁBORRA
haláluk 14. évfordulóján.
024179424 ^ r ó ^ ^ é s 3 2 un °kák

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sóndorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/2773 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr U. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel /fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 6760 Kistelek,
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.:
211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.:
62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B
Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök
tere 7. Tel : 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . T e l . / f a x :
63/400-889.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KISS ANTAL,
makói (volt jángori) lakos 80 éves
korában, hosszú betegség után
elhunyt. Temetése július 14-én,
hétfőn, 11 órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
02417933« Gyászoló család, Makó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak az ismerősöknek és rokonoknak, akik drága szerettünk,
ÓZV BUDAI LÁSZLÓNÉ
GYÜGE JULIANNA
temetésén velünk gyászoltak.
Gyászoló fiai
0241794.11
é s családjuk
„Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog
érted, örökké szeretünk, nem feledünk Téged."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
BÁRDOS MIHÁLY N É
(KOCSIS SÁNDORNÉ)
BÁLINT JULIANNA
temetésén megjelenésükkel és
virágaikkal megtiszteltek, családunk tagjaihoz vigasztaló szavakkal fordultak, gyászunkban
osztoztak. Emlékét megőrizzük.
Gyászoló család,
Makó
024i79i7i és Hódmezővásárhely

SZENTES
GYÁSZHÍR

+

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BARTUCZ
JÓZSEF,
Szentes, Farkas A. u. 50. sz. alatti lakos 65 éves korában elhunyt.
Tfemetése július 15-én, kedden,
13 órakor lesz a Bánomháti temetőben.
024i 794i í
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
FEKETE LÁSZLÓ,
Szentes, Farkas zug 6/A sz. alatti lakos 49 éves korában elhunyt.
Tfemetése július 16-án, szerdán,
14 órakor lesz a Kálvária temetó
ravatalozójából.
024179500
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Adhat az élet márványból palotát, csak
egyet nem adhat, kétszer drága jó édesanyát."
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága
jó édesanyánk, nagymamánk,
ÖZV SOÓS JÓZSEFNÉ
PATAKI MAGDOLNA
halálának 1 éves évfordulóján.
Gyászoló családja,
024179308
Szentes és Pilis

Tisxfell Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekar kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

TELEFONOS HIRDETESFEL VETEL

62/567-83

YVETTE)
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Gyászközlemények

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

„Aki annyi szeretet adott, aki mindig mellettünk állt, aki sohasem kért, csak adott,
már egy éve itthagyott."
Emlékezünk

SZEGED

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

PUSKÁS IMRÉNÉ
^

NAGY MÁRIA

—

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
ID. DARAKI JÓZSEF
temetésén megjelentek, a szeretet virágait sírjára elhozták és vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Megköszönjük kezelőorvosának áldozatos munkáját.
Drága emlékét örökre
megőrizzük, Székkutas

halálának 1. évfordulóján.
Férje és gyermekei
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."

„Álmodtál egy jövőt, békés öregkort, jót és
szépet, de a halál kegyetlen volt, mindent
összetépett. Testedet takarja hideg sírhalom, szívünket mardossa érted a fájdalom.
Ha Rád gondolunk, szemünk tele könnyel,
amíg élünk, nem felejtünk el."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
SÓLYA MIHÁLY
életének 68. évében elhunyt. Temetése július 16-án, 13 órakor lesz a Dugonics temető
ravatalozójából.
műm?«
Gyászoló család

Fájdalmas szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
szerettünk,
DR. H Ó D I M I K L Ó S
2003. július 6-án váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése július 17-én, csütörtökön, délelőtt 10
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Előtte reggel 8 órakor gyászmise
a dómban.
A gyászoló család
Táviratcím: Juhász Nagy Béla
024.7944.1 6701 Szeged, Pf.: 455.

BERÉNYI ZOLTÁNNÉ
S Z A B Ó IBI
halálának 3. évfordulóján emlékezünk.
Férje, Éva lánya és családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerető Édesanyánk, feleség, nagymama és déd mama,
B A R A N Y Á S JÓZSEFNÉ
TAKÁCS ROZÁLIA
(RÓZSIKA N É N I )

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak,
volt munkatársaknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik
GYOVAI I S T V Á N
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló gyermekei

„Ma reggel nem dalolt az eltikkadt madár.
Nincs felhő, semmi szél, s csak feszül tiszta- kéken, a könyörtelenül sima azúr az égen,
ahol már forr a csönd, s minden dermedten
áll."

2003. július 9-én, 79 éves korában elhunyt. Temetése július 16án, 15 órakor a Domaszéki temetőben lesz, előtte gyászmise 14
órakor az új templomban.
Gyászoló család

Szomorú szívvel emlékezünk
SZEPESINÉ BORBÍRÓ ELZA

MAKÓ

halálának 1. évfordulójára.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazon
ismerősöknek, szomszédoknak,
munkatársaknak, akik szerettünk,
A M B R U S LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték.
A gyászoló gondviselői
m ,ri7Ti, t
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
B A L O G H MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték, mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Megállunk némán sírod mellett,
zokogva siratjuk drága emlékedet."
Szomorú szívvel emlékezünk
NAGY SÁNDOR,
Hódmezővásárhely, Szög utcai
lakos halálának 1. évfordulóján.
Örökké gyászoló családja,
M a k 6

024178855

„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökké
megmarad."
BARANYÁS F E R E N C N É
ICÁRA
bánatosan emlékeznek, akik szerették őt, halálának második évfordulóján.

Köszönetet mondunk mindazon
barátoknak, ismerősöknek, akik
S Z Ö G I TERÉZLÁT
utolsó útjára elkísérték.
ni4.7KH1.
Gyászoló rokonai
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
KOVÁCS LÁSZLÓT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
024178707

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeret tünket,
CSÉPÁNYI MÁRIÁT
utolsó útjára elkísérték.
024179277 , Gyászoló család

„Istennek köszönjük, hogy a
miénk volt és az is maradt, mert
aki szeretettel szívünkben tovább él, az nem halt meg, csak
távol van."
M A R Ó T I ATTILA
halálának 5. évfordulóján soha
cl nem múló fájdalommal és
szeretettel emlékezünk.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
KISS ANTAL,
makói (volt jángori) lakos 80 éves
korában, hosszú betegség után
elhunyt. Tfemetése július 14-én,
hétfőn, 11 órakor lesz a makói római katolikus temetőben.
024179336 Gyászoló család, Makó

024178685

„Két fáradt kezét a munka megtörte, az élet minden vihara gyötörte, de ő soha nem panaszkodott."
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk,

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk,
BALÁZS LÁSZLÓ
halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló család

S Á R Á N D I LAJOSNÉ
MÉSZÁROS ÁGNES

MEGEMLEKEZES

halálának 5. évfordulóján.
Szerető leánya, fiai és annak
családja (unokák, dédunokák)

„Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg
kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk felfclzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged!"
Fájó szívvel emlékezünk
MÉSZÁROS PÉTER
halálának 1. évfordulóján.
Szerető felesége, ha, menye,
unokái és a rokonság
02417870«
Gyászoló család, Sándorfalva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak az ismerősöknek és rokonoknak, akik drága szerettünk,
ÓZV. B U D A I L Á S Z L Ó N É
GYÜGE JULIANNA
temetésén velünk gyászoltak.
Gyászoló fiai
024179431
és családjuk

Fájó szívvel emlékezünk
NÉMETH
ANDRÁSRA

Fájó szívvel emlékezünk drága
halottunk,
TŐKE S Á N D O R
halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége,
fiai és lányai

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog
érted, örökké szeretünk, nem feledünk Téged."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk,
BÁRDOS MIHÁLYNÉ

ÉS
ANGELI GÁBORRA
haláluk 14. évfordulóján.
Irén, Erika és az unokák
074179474
>
"

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

(KOCSIS S Á N D O R N É )
BÁLINT JULIANNA
temetésén megjelenésükkel és
virágaikkal megtiszteltek, családunk tagjaihoz vigasztaló szavakkal fordultak, gyászunkban
osztoztak. Emlékét megőrizzük.
Gyászoló család,
Makó
024i79i7i és Hódmezővásárhely

Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/2773 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek,
Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19.
Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.:
2Í1-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.:
62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B
Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök
tere 7. Tel : 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . T e l . / f a x :
63/400-889.
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SZENTES
GYÁSZHÍR

+

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,
BARTUCZ
JÓZSEF,
Szentes, Farkas A. u. 50. sz. alatti lakos 65 éves korában elhunyt.
Tfemetése július 15-én, kedden,
13 órakor lesz a Bánomháti temetőben.
0241794U
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
F E K E T E LÁSZLÓ,
Szentes, Farkas zug 6/A sz. alatti lakos 49 éves korában elhunyt.
Tfemetése július 16-án, szerdán,
14 órakor lesz a Kálvária temető
ravatalozójából.
024179500
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES
„Adhat az élet márványból palotát, csak
egyet nem adhat, kétszer drága jó édesanyát."
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága
jó édesanyánk, nagymamánk,
Ö Z V SOÓS J Ő Z S E F N É
PATAKI M A G D O L N A
halálának 1 éves évfordulóján.
Gyászoló családja,
024179308
Szentes és Pilis

Tisztel» Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 érőig tudunk eltagadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

TELEFONOS HIRDETESFEL VETEL
^

S z e

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,
ÖZV. S I M O N B É L Á N É
temetésen megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
o24i7M2o
Gyászoló család
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SZOMBAT
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
Benne: sport 9.05 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról
9.55 Süsü-varázs 10.30 Rosszcsont kalandjai 11.05 Gyerek Sziget 2003 Magazin ovisoknak, kisiskolásoknak 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.10 Bravo-tv 13.05 Az X csapat
13.50 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 14.00 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből 14.30
...az én váram... Lakáskultúra
mindenkinek. Osskó Judit műsora 15.00 PoliTour Világjáró mozaik 15.30 Századunk Bokor Péter
és Hanák Gábor filmje, 181.
15.55 Unokáink sem fogják látni
Ráday Mihály városvédő műsora
16.30 Linda 17.40 Az Angyal
18.35 Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Szatelit-kabaré (ism.) [16]
21.00 Rejtélyes alkony
Amerikai bűnügyi film [16]
22.35 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.40 Van egy film [16]
22.55 A felső tízezer
Angol filmszatíra [16]

5.50 Gyökereink 6.15 Tv2-matiné 7.50 Fox Kids 10.10 Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat, 10.
[12| 10.40 Vadvilág 11.40 Talpig
pácban 12.10 TotalCar 12.40 Xena 13.35 A kiválasztott - Az amerikai látnók 14.30 Flipper 15.30
Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények
Hírműsor 19.00 Magellán Tudományos utazás a Föld körül [12]
19.30 Szeret, nem szeret
Napi komédia
19.55 Irigy Hónaljmirigy-show
- Rouge
20.55 Halálvonat
22.55 Halálos hétvége
Amerikai akciófilm [16]
0.50 Tűzvirágok
Angol-amerikai akciófilm
2.30 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 3. [12|
3.30 Vers éjfél után

K L U B
6.00 Ünnepnaptár 6.30 Disneyrajzfilm Mickey egér klubja 7.00
Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Ámor nyila Amerikai
vígjátéksorozat, 13. A társkeresés
útvesztője 11.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
11.20 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. Futótűz 13.10 Autómánia
Autósmagazin 13.45 Egy szeleburdi aranyásó kalandjai Francia-kanadai kalandfilmsorozat, 4.
A Yukon kincse 15.40 Conor, a
kelta Amerikai kalandfilmsorozat,
5. Alma a fájától 16.30 Új epizódokkal! Mr. Beán Angol-magyar
rajzfilmsorozat 16.45 Ámokfutó
szerencse Amerikai vígjáték
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00
Fókusz-plusz [12]
19.25 Pasik Magyar vígjátéksorozat [12]
20.05 Szupermozi: Palira vettem
a papát Amerikai vígjáték
22.10 RTL Boksz Klub Erdei
Zsolt WBOinterkontinentális
bajnoki címmérkőzése.
Közvetítés Leverkusenből
23.05 Seinfeld
Amerikai vígjátéksorozat
23.30 Híradó 8 percben
23.35 Sportklub
23.50 Újra! Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 2.
Merénylők
0.35 Baby Blues
Amerikai rajzfilmsorozat
1.25 Fókusz-plusz [12],
időjárás-jelentés (ism.)
D UN A

9.05 Cimbora-barangoló 9.35 Oggy
és a bogarak 9.45 Á földön kívüli
lány 10.10 Mesélő cégtáblák 10.30
Önkéntes Odüsszeia 11.00 Oggy és
a bogarak 11.10 Klipsz 11.40 Hungarorama 11.50 Híradó 12.00 Déli
harangszó 12.10 Isten kezében
12.40 Muzsika-szó 13.10 SKF avagy egy úri cég Magyarországon
13.40 A világörökség kincsei 13.55
Az én folyóm 14.55 Utazás az
ínyencek földjére 15.20 Elveszett világok 16.10 VI. Magyar körverseny
17.05 Csengetett, mylord? 18.00
Híradó, sport, meteorológia 18.15
Nagyasszonyok 18.40 Őfelsége kapitánya
19.30 Mese
19.40 Leányálom Magyar filmetűd
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Stúdióbeszélgetés
20.50 Altiné a száraz évszakban
21.20 Stúdióbeszélgetés
21.40 Tűvel festett világ
22.05 Stúdióbeszélgetés
22.20 Július Német-magyar-török
road movie
23.55 Afers
0.00 Himnusz, műsorismertetés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30
Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 9.55 Srpski Ekran
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
10.20 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin
10.45 Hrvatska krónika Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin
11.15 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin
11.45 Nemzeti értékeink A Szalajka völgye 12.00 Déli harangszó
12.01 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal
és ukránokkal 12.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 13.00 Kvartett Visegrádi négyek országainak
műsora családról, kultúráról, művészetről, tudományról és számtalan egyéb érdekességről 13.35 IRL
Indy Car Az elmúlt évek legerősebb mezőnyével Amerika klasszikus pályaautó-versenyének közvetítése 14.30 Gyerekeknek 15.25
Napnyugta 17.55 Telesport-magazin
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 A magyar kultúra éve az
Egyesűit Királyságban
21.05 Emlékjelek Farkas Ádám
szobrai
21.55 Átjáró: Dzsesszista a
Gulágról
Francia dokumentumfilm
22.55 Hidósklub
23.50 Bravo-tv 0.40 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról
1.40 A magyar kultúra éve az
Egyesült Királyságban 2.05 Emlékjelek Farkas Ádám szobrai
2.55 Zenéjét szerezte Nóvák János 3.25 Telesport-magazin
SZEGED
vízÍ 6
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
|ism.) 8.00 Estelő [ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Érzékszerveink: a hallás 15.30 Vásárlási
műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek (h)
16.00 Maksavízió (ism.) 17.00
Pénzháló - országismereti játék, élő
közvetítés 17.30 Kimba 18.00
Estelő válogatás I. 19.00 Híradó válogatás 19.30 Kapolcs után Kapolcs előtt - kulturális magazin
(h) 20.00 Trópusi hőség, 55. rész.
Kanadai krimi 21.00 Poirot: a Viktória bál esete. Angol krimi (h)
22.00 Maksavízió (h) 23.00 Képújság
TÍT. E

t v

VÁSÁRHELYI VÁROSI mVlZIÓ

17.00 Heti Híradóink 18.30 Képes
Sport (hétfői ism.) 20.30 Atilla király-Szántai Lajos előadása I. rész
22.00 Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zenezona@freemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
7.00 Bende Gábor 12.00 Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs.
17.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs 19.00 Club 88 Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 5.00
Juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus Parkoló Ábrahám Zsolttal 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06-30-30-30-244 és 44-2244 20.00 Házibuli Suri Imrével

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00 Hűösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 15.30
Kívánságözön 20.15 Toplesz,
zenei válogatás.

CHI

filmk

TV 2

20.55 Halálvonat
Angol-amerikai
akciófilm

TJIJ
22.00-15.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 15.00-17.00 A Városi Tv Szeged műsora 17.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 184-186. rész
[ism.) 19.00 Kábelrégió 19.30
Törzsasztal

m

VÁKOU TI LT VÍZIÓ

tfitrp
7.30 Szegedi hírek 7.45 Körút (ism.)
14.45 Körút (a csütörtöki adás ismétlése) 15.30 Fogadóóra 16.15 Nyári
Körút (a péntek adás ismétlése)
W/A

TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Hej, hej, helyes beszéd! 7.15-9.05
Bárányfelhő 7.20 Ami igaz, az igaz
7.35 Krisztoforó 8.00 Tweeniék
8.20 Biri és Baltazár másodszor
8.25 Birkák 8.35 Tesz-Vesz város
9.00 Biri és Baltazár máma utószor

HÉTVÉGE M Ű S O R A J Á N L A T A

10.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 11.00 Egészség
- környezet 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek 12.00
Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30 Kulturális magazin 20.00 Trópusi hőség, 55. rész. Kanadai bűnügyi film
21.00 Poirot: a Viktória bál esete.
Angol krimi 22.00 Maksavízió
23.00 Képújság

•

6.00 Kapolcs előtt - Kapolcs után
6.30 Híres magyar orvosok 7.00
Testszépítés - tornázzon Búó Icával
7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00
A tatai malmok története 8.30 Ottó
moter - autósmagazin 9.00 Trópusi hőség. Kanadai bűnügyi film
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Konsztantyin Bénin tábornok nem tud beletörődni, hogy a Szovjetunió
darabokra hullt. Szövetkezik egy német alomfizikussal, és atombombát
készítenek, mely tökélet e s a d u n a k t ű n i k egy
nagyszabású zsarolási
ügyben. Majd egy hidegvérű zsoldos segítségével
e l t é r í t e n e k egy robogó
vonatot, és az új célállomás Irak. Az ENSZ terroristaellenes szakemberei kénytelenek felkérni
a már l e s z e r e l t M i k c
Grahamet, hogy állítsa
meg a robogó v o n a t o t ,
melyen bármelyik pillanatban f e l r o b b a n h a t a
plutóníumbomba...

VASARNAP

DUNA
TELEVÍZIÓ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó Benne: sport 9.00 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Készthely és térsége 9.40
Galéria 11.10 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.20 Evangelizáció a Népstadionban 12.00 Déli
harangszó 12.01 Hírek, időjárásjelentés 12.10 Úton Európa-magazin 12.45 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme 13.20 Élet és halál (ism.| 14.20 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő sorozat,
2. Provence 15.15 Örömhír Az
evangélikus egyház műsora 15.45
Csellengők Eltűntek nyomában
16.10 Károlyi Amy emlékére: XX.
századi költőportrék Károlyi Amy
(ism.| 16.40 Első kézből [16[
17.10 Gól! A Borsodi Liga mérkőzéseinek összefoglalója 17.50 Sophie - Sissi lázadó húga Német
történelmi tévéfilm, Wl. (ism.|
[16]
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Az ifjú Sherlock Holmes
és a félelem piramisa
Amerikai film [16]
22.00 A szólás szabadsága
Nyári menetrend
22.55 Híradó este,
időjárás-jelentés
23.00 Amiről nem beszélünk...
Riport-dokumentumfilm
23.30 Sorskérdések Bánó András
műsora [ 16]
0.10 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a
Kárpát-medencében

6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.25 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 5. Boldog makinapot! 7.00 Tv2-matiné 8.00 Fox
Kids 10.15 2gether - Dögös ötös
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
10.45 Egyről a kettőre Amerikai
vígjátéksorozat, 72. 11.15 Stahl
konyhája 11.45 Szabadnak született 12.40 Tarzan Amerikai
kalandfilmsorozat, 9. Tarzan és a
gyilkos düh [12] 13.35 Szindbád
kalandjai
Német-amerikai
kalandfilmsorozat, 43. A gyámolítok [12] 14.30 Száguldó Vipera
Német-amerikai akciófilm-sorozat, 55. Belső ügyek [12] 15.35
Motoros zsaruk Német akciófilmsorozat, 21. Adrenalin [12] 16.30
Walker, a texasi kopó Amerikai
akciófilm-sorozat, 50. [12] 17.30
Air America Német-amerikai akciófilm-sorozat, 17. Szervkereskedelem [12] 18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen
a valóság Sváby Andrással
20.00 Asteroid - Ránk szakad
az ég
23.25 Képírók Végzet
Angol-francia film [16]
1.35 Vers éjfél után

ÍIII3
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6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00 Kölyökklub 10.00 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 7. Családi balhé 10.20
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.30 Legendás
emberek Amerikai dokumentumfilm-sorozat [12] 11.25 Receptklub 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.40
Tengerjáró Utazási és vízisportmagazin 13.10 A vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 3. A sziget 14.05 Forma-l-magazin
14.35 Buffalo Bili visszatér Amerikai western (1966) 16.15 Hatoslottó-sorsolás 16.25 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat. A fekete
rózsa |12] 17.25 Alias Amerikai
akciófilm-sorozat, 15. A titokzatos kézirat [12] 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Medicopter 117
- Légi mentők Német akciófilmsorozat, IV., 4. Rosszkor, rossz helyen [12]
20.00 Szupermozi: Kutyám,
Jerry Lee
Amerikai akcióvígjáték
22.00 Fantom az éjszakiában
Amerikai akciófilm
23.50 Seinfeld
Amerikai vígjátéksorozat
0.15 Híradó 8 percben
0.25 Sportklub
0.40 Fókusz-portré [12[
1.05 Legendás emberek

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó
7.00 Hűek 7.05 Hej, hej, helyes beszéd! 7.15 Nyelvőrző 7.35-9.15 Bárányfelhő 7.50 Mondák a magyar
történelemből 8.00 Biri és Baltazár
másodszor 8.05 Tweeniék 8.25
Rosszcsont Ralph 8.35 Tesz-Vesz város 9.00 Bűkák 9.10 Biri és Baltazár
harmadszor 9.15 Cimboránk, Európa 9.45 Oggy és a bogarak 9.50 Legendák földje 10.20 Mesélő cégtáblák 10.45 Óggy és a bogarak 10.55
Menedékük a vadon 11.40 Hungarorama 11.50 Híjadó 12.00 Déli
harangszó 12.10 Élő egyház 12.40
Nótacsokor 13.10 Jómadár Magyar
játékblm 14.35 Csellengők 14.55
Francia Art 15.20 Mediterráneum
16.20 Párizs és Budapest között
Dunai Tamással 16.50 Emlékképek
- Régi hűadók 17.00 Partvidéki szerelmesek 17.55 Műsorismertetés,
meteorológia 18.00 Híradó, sport
18.20 Heti hírmondó 19.15 Mese
19.40 írisz
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Zazie a metrón
Francia filmvígjáték
22.00 Trikolór
23.00 Beavatás Magánállamok
23.15 Isten Párizst választotta
Francia filmesszé
0.45 Híradó, sport, meteorológia

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Örömhír A református egyház
műsora 9.25 Maradj velünk! Vallomás á szeretetről 9.30 Katolikus
krónika 10.00 Református ifjúsági műsor 10.05 Útmutató Lelki
gondozók 10.35 Velence, az Adria
ura Dokumentumfilm 10.50
Úton Amerika felé Azori-szigetek
11.10 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.20 Evangelizáció a
Népstadionban 12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből
12.40 Csendül a nóta Nótázzunk
együtt a 100 tagú cigányzenekar
művészeivel! Tolnai András műsora 13.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst,
avagy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot
kereső magazinműsor 14.25 Gyerekeknek: A dunai hajós Tévéfilm, Wl. 15.25 Napnyugta 18.00
Telesport Benne: Futbál. Közvetítés a siófoki focigáláról
19.45 Úszó- és vízilabda-vb
Magyarország-Spa nyolország női vízilabdamérkőzés. Közvetítés
Barcelonából. Hírek. Totó
21.05 Híradó este,
időjárás-jelentés
21.30 A magyar zongorázás
diadalma
22.00 +1 Kulturális
háttérműsor
22.50 Mindentudás Egyeteme
Hogyan gondolkodunk?
23.50 A bosszú törvénye Amerikai bűnügyi film [18[ 1.35 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Keszthely és térsége 2.20
Néprajzi értékeink Nemzeti szűr
2.30 Telesport

EUR-ÓRA 9.00 Maksavízió 10.00
Pénzháló 11.00 Ottó motor - autósmagazin 11.45 Kisfilmek 12.00
Képújság 17.00 Itthon otthon van
- turisztikai műsor 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei műsora 19.00 Kimba. Rajzfilmsorozat
19.30 Virágzó Magyarország 20.00
Boccaccio '70, 2. rész Színes, m. b.
olasz vífjáték 22.30 Bencze-show
23.00 Képújság

•
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17.00 Képes Sport [pénteki ism.)
19.00 Atilla király - Szántai Lajos
előadása II. rész 20.30 Heti Híradóink 22.00 Képújság A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a
szokásos nyári karbantartási munkák miatt július 14-től július 27-ig
csak Képújságot sugároz! Július 28tól már jelentkezik szerkesztett műsorral, ám élő műsorokat: Híradó,
Vásárhelyi Magazin, legközelebb
augusztus 11-től láthatnak a nézők.

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM95.4^Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktor/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06-30-30 30
244 és 44-22-44 20.00 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Szőttes 12.00 Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15 Sporthűek
20.15 Röcsögő B. B. King, zenei válogatás

A nap filmje
TV 2

20.00 Asteroid - Ránk
szakad az ég
Amerikai
katasztrófafilm

TELEVÍZIÓ
7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Érzékszerveink: az ízlés (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h| 16.00 Trópusi
hőség, 55. rész. (h| 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
17.30 Kimba 18.00 Esteló válogás
II 19.00 Híradó - válogatás 19.30
Virágzó Magyarország: Budapest
XIX. kerület (h) 20.00 Boccaccio
'70, 2. rész. Színes, m. b. olasz film
21.10 Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: antarktiszi utazás
20.00-21.00 A Városi Tv Szeged
műsora 21.00 Diagnózis [ism.)

VÁROVI ILLEVÍZIÓ
SZIOD
20.00 Képmutatók (ism.) 20.30
Aréna (ism.)

il

6.00 Virágzó Magyarország: Budapest XIX. kerület 6.30 Érzékszerveink: a hallás 7.00 Príma torna 7.30
Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00 A pápai református gyűjtemény 8.30

j&m
A 4 0 0 0 évente visszatérő
Fletcher-üstökös megfigyelése k ö z b e n dr. Lily
MeKee f e l f e d e z i , hogy
több hatalmas aszteroida
vált le az üstökösről, amelyek egyenesen a Föld felé
tartanak. Óriási a készülődés, megpróbálják kiszámítani a becsapódás helyszínét. A Helios-aszteroida várhatóan Kansas City
felé tart. Wallach megpróbálja a lehetetlent: ki kell
üríteni a várost! A városban káosz uralkodik,
százezrek menekülnek, az
autópályák eldugultak, a
boltokat és a benzinkutakat lerohanja a t ö m e g .
Hajnalban az első aszteroida becsapódása rázza
meg a várost, ledöntve a
völgyzáró gátat. Az elszabadult folyó elönti a várost
és bekeríti a tűzvész elől
menekülő embereket...

A
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó
Benne: sport 9.05 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról
9.55 Süsü-varázs 10.30 Rosszcsont kalandjai 11.05 Gyerek Sziget 2003 Magazin ovisoknak, kisiskolásoknak 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.10 Bravo-tv 13.05 Az X csapat
13.50 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 14.00 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből 14.30
...az én váram... Lakáskultúra
mindenkinek. Osskó Judit műsora 15.00 PoliTour Világjáró mozaik 15.30 Századunk Bokor Péter
és Hanák Gábor filmje, 181.
15.55 Unokáink sem fogják látni
Ráday Mihály városvédő műsora
16.30 Linda 17.40 Az Angyal
18.35 Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Szatelit-kabaré (ism.) [16]
21.00 Rejtélyes alkony
Amerikai bűnügyi film [16]
22.35 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.40 Van egy film [16]
22.55 A felső tízezer
Angol filmszatíra [16]
< v 2

5.50 Gyökereink 6.15 Tv2-matiné 7.50 Fox Kids 10.10 Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat, 10.
[12] 10.40 Vadvilág 11.40 Talpig
pácban 12.10 TotalCar 12.40 Xena 13.35 A kiválasztott - Az amerikai látnók 14.30 Flipper 15.30
Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények
Hírműsor 19.00 Magellán Tudományos utazás a Föld körül [12]
19.30 Szeret, nem szeret
Napi komédia
19.55 Irigy Hónaljmirigy-show
- Rouge
20.55 Halálvonat
22.55 Halálos hétvége
Amerikai akciófilm [16]
0.50 Tűzvirágok
Angol-amerikai akciófilm
2.30 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 3. |12]
3.30 Vers éjfél után
R T T
K L u
m
6.00 Ünnepnaptár 6.30 Disneyrajzfilm Mickey egér klubja 7.00
Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Ámor nyila Amerikai
vígjátéksorozat, 13. A társkeresés
útvesztője 11.15 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
11.20 Ötletház 2003 - szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtó magazin 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
12.00 Híradó - Déli kiadás 12.15
Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. Futótűz 13.10 Autómánia
Autósmagazin 13.45 Egy szeleburdi aranyásó kalandjai Francia-kanadai kalandfilmsorozat, 4.
A Yukon kincse 15.40 Conor, a
kelta Amerikai kalandfilmsorozat,
5. Alma a fájától 16.30 Új epizódokkal! Mr. Beán Angol-magyar
rajzfilmsorozat 16.45 Ámokfutó
szerencse Amerikai vígjáték
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00
Fókusz-plusz [12]
19.25 Pasik Magyar vígjátéksorozat [12]
20.05 Szupermozi: Palira vettem
a papát Amerikai vígjáték
22.10 RTL Boksz Klub Erdei
Zsolt WBOinterkontinentális
bajnoki címmérkőzése.
Közvetítés Leverkusenből
23.05 Seinfeld
Amerikai vígjátéksorozat
23.30 Híradó 8 percben
23.35 Sjjortklub
23.50 Újra! Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 2.
Merénylők
0.35 Baby Blues
Amerikai rajzfilmsorozat
1.25 Fókusz-plusz [12],
időjárás-jelentés (ism.)
DUNA

TELEVÍZIÓ
5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Hej, hej, helyes beszéd! 7.15-9.05
Bárányfelhő 7.20 Ami igaz, az igaz
7.35 Krisztoforó 8.00 Tweeniék
8.20 Biri és Baltazár másodszor
8.25 Birkák 8.35 Tesz-Vesz város
9.00 Biri és Baltazár máma utószor
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9.05 Cimbora-barangoló 9.35 Oggy
és a bogarak 9.45 A földön kívüli
lány 10.10 Mesélő cégtáblák 10.30
Önkéntes Odüsszeia 11.00 Oggy és
a bogarak 11.10 Klipsz 11.40 Hungarorama 11.50 Híradó 12.00 Déli
harangszó 12.10 Isten kezében
12.40 Muzsika-szó 13.10 SKF avagy egy úri cég Magyarországon
13.40 A világörökség kincsei 13.55
Az én folyóm 14.55 Utazás az
ínyencek földjére 15.20 Elveszett világok 16.10 VI. Magyar körverseny
17.05 Csengetett, mylord? 18.00
Híradó, sport, meteorológia 18.15
Nagyasszonyok 18.40 Őfelsége kapitánya
19.30 Mese
19.40 Leányálom Magyar filmetűd
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Stúdióbeszélgetés
20.50 Altiné a száraz évszakban
21.20 Stúdióbeszélgetés
21.40 Tűvel festett világ
22.05 Stúdióbeszélgetés
22.20 Július Német-magyar-török
road movie
23.55 Vers
0.00 Himnusz, műsorismertetés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte 9.05 Romamagazin 9.30
Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 9.55 Srpski Ekran
Szerb nyelvű nemzetiségi magazin
10.20 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin
10.45 Hrvatska krónika Horvát
nyelvű nemzetiségi magazin
11.15 Ecranul nostru Román
nyelvű nemzetiségi magazin
11.45 Nemzeti értékeink A Szalajka völgye 12.00 Déli harangszó
12.01 Rondó Kisebbségi magazin
bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal
és ukránokkal 12.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 13.00 Kvartett Visegrádi négyek országainak
műsora családról, kultúráról, művészetről, tudományról és számtalan egyéb érdekességről 13.35 IRL
Indy Car Az elmúlt évek legerősebb mezőnyével Amerika klasszikus pályaautó-versenyének közvetítése 14.30 Gyerekeknek 15.25
Napnyugta 17.55 Telesport-magazin
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 A magyar kultúra éve az
Egyesült Királyságban
21.05 Emlékjelek Farkas Ádám
szobrai
21.55 Átjáró: Dzsesszista a
Gulágról
Francia dokumentumfilm
22.55 TUdósklub
23.50 Bravo-tv 0.40 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról
1.40 A magyar kultúra éve az
Egyesült Királyságban 2.05 Emlékjelek Farkas Ádám szobrai
2.55 Zenéjét szerezte Nóvák János 3.25 Telesport-magazin

HÉTVÉGE M Ű S O R A J Á N L A T A

10.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 11.00 Egészség
- környezet 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek 12.00
Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
müsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30 Kulturális magazin 20.00 Trópusi hőség, 55. rész. Kanadai bűnügyi film
21.00 Poirot: a Viktória bál esete.
Angol krimi 22.00 Maksavízió
23.00 Képújság

vásárhelyi városi ravfzió
17.00 Heti Híradóink 18.30 Képes
Sport (hétfői ism.) 20.30 Atilla király - Szántai Lajos előadása I. rész
22.00 Képújság

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00-ig Zene-zóna
Tel.: 554-801 e-mail: zenezona@freemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
7.00 Bende Gábor 12.00 Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00 Molnár Balázs 15.00 Kiss Balázs.
17.00 Kívánságműsor - Molnár Balázs 19.00 Club 88 Molnár Balázs és Kiss Balázs
0.00 Éjszakai zenemix
VÜ,-'

EM4

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Női magazin 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 15.30
Kívánságözön 20.15 Toplesz,
zenei válogatás.

a valóság Sváby Andrással
20.00 Asteroid - Ránk szakad
az ég
23.25 Képírók Végzet
Angol-francia film 116]
1.35 Vers éjfél után

SZEGED
TELEVÍZIÓ
7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.] 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Érzékszerveink: a hallás 15.30 Vásárlási
műsorablak |h) 15.45 Kisfilmek (h)
16.00 Maksavízió (ism.) 17.00
Pénzháló - országismereti játék, élő
közvetítés 17.30 Kimba 18.00
Estelő válogatás I. 19.00 Híradó válogatás 19.30 Kapolcs után Kapolcs előtt - kulturális magazin
(h| 20.00 Trópusi hőség, 55. rész.
Kanadai krimi 21.00 Poirot: a Viktória bál esete. Angol krimi (h)
22.00 Maksavízió (h) 23.00 Képújság

*
22.00-15.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 15.00-17.00 A Városi Tv Szeged műsora 17.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 184-186. rész
(ism.) 19.00 Kábelrégió 19.30
Törzsasztal
VASOM TELEVÍZIÓ
SZEGED
7.30 Szegedi hírek 7.45 Körút (ism.|
14.45 Körút (a csütörtöki adás ismétlése) 15.30 Fogadóóra 16.15 Nyári
Körút (a péntek adás ismétlése)

mm

6.00 Kapolcs előtt - Kapolcs után
6.30 Híres magyar orvosok 7.00
Testszépítés - tornázzon Bíró Icával
7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00
A tatai malmok története 8.30 Ottó
moter - autósmagazin 9.00 Trópusi hőség. Kanadai bűnügyi film

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó Benne: sport 9.00 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Készthely és térsége, 9.40
Galéria 11.10 „így szól az Úr!" A
Biblia üzenete 11.20 Evangelizáció a Népstadionban 12.00 Déli
harangszó 12.01 Hírek, időjárásjelentés 12.10 Úton Európa-magazin 12.45 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme 13.20 Élet és halál (ism.) 14.20 Ezerarcú világunk
Francia ismeretterjesztő sorozat,
2. Provence 15.15 Örömhír Az
evangélikus egyház műsora 15.45
Csellengők Éltűntek nyomában
16.10 Károlyi Amy emlékére: XX.
századi költöportrék Károlyi Amy
(ism.) 16.40 Első kézből [16]
17.10 Gól! A Borsodi Liga mérkőzéseinek összefoglalója 17.50 Sophie - Sissi lázadó húga Német
történelmi tévéfilm, II/l. (ism.)
[16]
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Az ifjú Sherlock Holmes
és a félelem piramisa
Amerikai film [16]
22.00 A szólás szabadsága
Nyári menetrend
22.55 Híradó este,
időjárás-jelentés
23.00 Amiről nem beszélünk...
Riport-dokumentumfilm
23.30 Sorskérdések Bánó András
műsora |16]
0.10 Héthatár A hét hírei
határok nélkül a
Kárpát-medencében

6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.25 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat, 5. Boldog makinapot! 7.00 Tv2-matiné 8.00 Fox
Kids 10.15 2gether - Dögös ötös
Amerikai vígjátéksorozat, 2.
10.45 Egyről a kettőre Amerikai
vígjátéksorozat, 72. 11.15 Stahl
konyhája 11.45 Szabadnak született 12.40 Tarzan Amerikai
kalandfilmsorozat, 9. Tarzan és a
gyilkos düh [ 12] 13.35 Szindbád
kalandjai
Német-amerikai
kalandfilmsorozat, 43. A gyámolítok [12) 14.30 Száguldó Vipera
Német-amerikai akciófilm-sorozat, 55. Belső ügyek [12) 15.35
Motoros zsaruk Német akciófilmsorozat, 21. Adrenalin (12) 16.30
Walker, a texasi kopó Amerikai
akciófilm-sorozat, 50. [12] 17.30
Air America Német-amerikai akciófilm-sorozat, 17. Szervkereskedelem [12] 18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 5.00
Juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus Parkoló Ábrahám Zsolttal 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 30 30 30 244 és 44-2244 20.00 Házibuli Suri Imrével

i
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Kons2tantyin Bénin tábornok nem tud beletörődni, hogy a Szovjetunió
darabokra hullt. Szövetkezik egy német atomfizikussal, és atombombát
készítenek, mely tökéletes a d u n a k t ű n i k egy
nagyszabású zsarolási
ügyben. Majd egy hidegvérű zsoldos segítségével
e l t é r í t e n e k egy robogó
vonatot, és az új célállomás Irak. Az ENSZ terroristaellenes szakemberei kénytelenek felkérni
a már l e s z e r e l t M í k c
Grahamct, hogy állítsa
meg a robogó v o n a t o t ,
melyen bármelyik pillanatban f e l r o b b a n h a t a
plutóniumbomba...

DUNA
TELEVÍZIÓ

*2
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6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00 Kölyökklub 10.00 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 7. Családi balhé 10.20
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 10.30 Legendás
emberek Amerikai dokumentumfilm-sorozat [12] 11.25 Receptklub 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.40
Tengerjáró Utazási és vízisportmagazin 13.10 A vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 3. A sziget 14.05 Forma-1-magazin
14.35 Buffalo Bili visszatér Amerikai western (1966) 16.15 Hatoslottó-sorsolás 16.25 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat. A fekete
rózsa [12] 17.25 Alias Amerikai
akciófilm-sorozat, 15. A titokzatos kézirat [12] 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Medicopter 117
- Légi mentők Német akciófilmsorozat, IV., 4. Rosszkor, rossz helyen [12]
20.00 Szupermozi: Kutyám,
Jerry Lee
Amerikai akcióvígjáték
22.00 Fantom az éjszakában
Amerikai akciófilm
23.50 Seinfeld
Amerikai vígjátéksorozat
0.15 Híradó 8 percben
0.25 Sportklub
0.40 Fókusz-portré [12]
1.05 Legendás emberek

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó
7.00 Hírek 7.05 Hej, hej, helyes beszéd! 7.15 Nyelvőrző 7.35-9.15 Bárányfelhő 7.50 Mondák a magyar
történelemből 8.00 Biri és Baltazár
másodszor 8.05 Tweeniék 8.25
Rosszcsont Ralph 8.35 Tesz-Vesz város 9.00 Birkák 9.10 Biri és Baltazár
harmadszor 9.15 Cimboránk, Európa 9.45 Oggy és a bogarak 9.50 Legendák földje 10.20 Mesélő cégtáblák 10.45 Öggy és a bogarak 10.55
Menedékük a vadon 11.40 Hungarorama 11.50 Híradó 12.00 Déli
harangszó 12.10 Élő egyház 12.40
Nótacsokor 13.10 Jómadár Magyar
játékfilm 14.35 Csellengők 14.55
Francia Art 15.20 Mediterráneum
16.20 Párizs és Budapest között
Dunai Tamással 16.50 Emlékképek
- Régi híradók 17.00 Partvidéki szerelmesek 17.55 Műsorismertetés,
meteorológia 18.00 Híradó, sport
18.20 Heti hírmondó 19.15 Mese
19.40 írisz
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Zazie a metrón
Francia filmvígjáték
22.00 Trikolór
23.00 Beavatás Magánállamok
23.15 Isten Párizst választotta
Francia filmesszé
0.45 Híradó, sport, meteorológia

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Örömhír A református egyház
műsora 9.25 Maradj velünk! Vallomás a szeretetről 9.30 Katolikus
krónika 10.00 Református ifjúsági műsor 10.05 Útmutató Lelki
gondozók 10.35 Velence, az Adria
ura D o k u m e n t u m f i l m 10.50
Úton Amerika felé Azori-szigetek
11.10 „így szól az Úr!" A Biblia
üzenete 11.20 Evangelizáció a
Népstadionban, 12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből
12.40 Csendül a nóta Nótázzunk
együtt a 100 tagú cigányzenekar
művészeivel! Tolnai András műsora 13.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektől 13.30 Aranyfüst,
avagy: mit üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot
kereső magazinműsor 14.25 Gyerekeknek: A dunai hajós Tévéfilm, 11/2. 15.25 Napnyugta 18.00
Telesport Benne: Futbál. Közvetítés a siófoki focigáláról
19.45 Úszó- és vízilabda-vb
Magyarország-Spanyolország női vízilabdamérkőzés. Közvetítés
Barcelonából. Hírek. Totó
21.05 Híradó este,
időjárás-jelentés
21.30 A magyar zongorázás
diadalma
22.00 +1 Kulturális
háttérműsor
22.50 Mindentudás Egyeteme
Hogyan gondolkodunk?
23.50 A bosszú törvénye Amerikai bűnügyi film [18] 1.35 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Keszthely és térsége 2.20
Néprajzi értékeink Nemzeti szűr
2.30 Telesport

EUR-ÓRA 9.00 Maksavízió 10.00
Pénzháló 11.00 Ottó motor - autósmagazin 11.45 Kisfilmek 12.00
Képújság 17.00 Itthon otthon van
- turisztikai műsor 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei műsora 19.00 Kimba. Rajzfilmsorozat
19.30 Virágzó Magyarország 20.00
Boccaccio '70, 2. rész Színes, m. b.
olasz vífjáték 22.30 Bencze-show
23.00 Képújság

•
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17.00 Képes Sport (pénteki ism.)
19.00 Atilla király - Szántai Lajos
előadása II. rész 20.30 Heti Híradóink 22.00 Képújság A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a
szokásos nyári karbantartási munkák miatt július 14-tól július 27-ig
csak Képújságot sugároz! Július 28tól már jelentkezik szerkesztett műsorral, ám élő műsorokat: Híradó,
Vásárhelyi Magazin, legközelebb
augusztus 11-tól láthatnak a nézők.

Alföldi hírmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár

FM95.4^Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix
Ct í-<
0.00 Csak zene 6.00 luventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktoi/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal 17.00 Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes
Péterrel: tel.: 06 30 30-30244 és 44-22 44 20.00 hiventus hétvége 22.00 Mentőöv

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Szőttes 12.00 Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi Szívnek Szívesen 18.15 Sporthírek
20.15 Röcsögő B. B. King, zenei válogatás

TV 2
20.00 Asteroid - Ránk
szakad az ég
Amerikai
katasztrófafilm

SZEGED
T E L E V I Z i Ó

7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Érzékszerveink: az ízlés (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek ]h] 16.00 Trópusi
hőség, 55. rész. (h| 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
17.30 Kimba 18.00 Estelő válogás
II 19.00 Híradó - válogatás 19.30
Virágzó Magyarország: Budapest
XIX. kerület (h) 20.00 Boccaccio
'70, 2. rész. Színes, m. b. olasz film
21.10 Képújság

22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: antarktiszi utazás
20.00-21.00 A Városi Tv Szeged
műsora 21.00 Diagnózis (ism.)

VABOM TELEVÍZIÓ
JZEOO
20.00 Képmutatók (ism.) 20.30
Aréna (ism.)
11?/
6.00 Virágzó Magyarország: Budapest XIX. kerület 6.30 Érzékszerveink: a hallás 7.00 Príma torna 7.30
Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00 A pápai református gyűjtemény 8.30

A 4 0 0 0 évente visszatérő
Fleteher-üstökös megfigyelése k ö z b e n dr. Lily
M c K e e f e l f e d e z i , hogy
több hatalmas aszteroida
vált le az üstökösről, amelyek egyenesen a Föld felé
tartanak. Óriási a készülődés, megpróbálják kiszámítani a becsapódás helyszínét. A Helios-aszteroida várhatóan Kansas City
felé tart. Wallach megpróbálja a lehetetlent: ki kell
üríteni a várost! A városban káosz uralkodik,
százezrek menekülnek, az
autópályák eldugultak, a
boltokat és a benzinkutakat lerohanja a t ö m e g .
Hajnalban az első aszteroida becsapódása rázza
meg a várost, ledöntve a
völgyzáró gátat. Az elszabadult folyó elönti a várost
és bekeríti a tűzvész elől
menekülő embereltet...

r
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Tíz gólt rúgott eddig a szegedi születésű játékos

Magathot kergették Szabicsék
LABDARUGAS
Mint korábban megírtuk, a szegedi Szabics Imre a német
Stuttgart labdarúgócsapatában
folytatja a pályafutását. A tehetséges csatár három hete
kezdte el a tréningeket új együttesénél. A 22 éves focista eddig
remekelt, minden edzőmeccsen
a kapuba talált.
Szeged, Budapest, Graz, Stuttgart. Eddig ezek Szabics Imre
labdarúgó karrierjének állomásai. A Tisza Volán Focisuli neveltje szemmel láthatóan fokozatosan lépked előre, egyre nevesebb csapatokban szerepel. A
Fradinál és a Sturmnál is a szurkolók egyik nagy kedvencének
számított. No, nem hiába, hiszen rendesen ontotta a gólokat,
s a mesterlövészeket szerte a világon sztárolják. Úgy tűnik, a
szegedi labdarúgó nem csupán
ügyességével tűnik ki, hanem jó
érzékkel klubot is tud váltani. A
nyáron otthagyva, vagy kinőve)?)
a Grazot, úgy gondolta, továbbáll. Piaci értékét csak növelte,
hogy a válogatottba nagy nehezen bekerülve ott aztán szór a a
gólokat. Ezzel pedig, úgy tűnik,
most már végleg bejátszotta magát a nemzeti tizenegybe.
Sokáig mindenki csak találgatott, hogy melyik gárdát erősíti majd a kővetkező szezontól. Az biztos volt, hogy elhagyja a sógorékat. Aztán jött a
bombameglepetés: amire igazán kevesen számítottak, a német
labdarúgó-bajnokság
ezüstérmeséhez, a VfB Stuttgarthoz szerződött. Ez azt jelenti, hogy a magyar felnőtt válogatottban idén bemutatkozó

hogy kit tartanak a legjobb igazolásnak. Hogyan telnek a német
napok, s kell-e ringatni esténként Szabics Imrét? - többek között ezeket a kérdéseket is feltettük telefonon a focistának.
- Grazban sem voltak „piskóta" edzések, de amit eddig elvégeztünk a Stuttgartban, az nem
semmi. Az első héten egy tengerparti edzőtáborban voltunk.
Nem sok időnk volt a tájban
gyönyörködni, egy volt német
válogatott atléta foglalkozott velünk. A homokban végeztük a
gyakorlatokat, hatalmas terhelést kaptunk. Súlyzót nem is
láttunk, néha mégis úgy éreztem, mintha egész nap konditeremben lettem volna. Alig vártunk már, hogy edzőmeccset
játszhassunk. Bár eddig kiscsapatokkal mérkőztünk, mégis
nagyon lényeges, hogy mindig
sikerült gólt szereznem. Tréneremmel, Magathtal jól kijövök,
sokat beszélget velem. Nagyon
elégedett az eddigi munkámmal, többször megdicsér. A héten is kemény terhelést kapunk,
amiből Magath is kiveszi a részét. Csütörtök reggel hegyi futásra indultunk, amikor közölte: ő diktálja az iramot. Többen
összenéztünk,
mosolyogtunk,
végre csak kocogni fogunk. NéA német Stuttgart labdarúgócsapatának új szerzeményei, felső sor, balról: Szabics Imre, Félix Ma- hány méter után rádöbbentünk,
gath edző, Vranjes. Elől: Lalim, Heinen, Cacau.
MTI-fotó/AI'/Thomas Kienzle hogy nem lesz sétagalopp a mai
adag sem, hiszen alig tudtuk
focista a Bajnokok Ligájában is mény tréningek, edzőmeccsek. (Torlaune 14-0), a negyediken utolérni az edzőnket. Szó szekipróbálhatja magát. Igaz, eb- Eddig ez szerepelt a gárda prog- egy (TSV Kropp 10-0), az ötödi- rint kergettük őt a hegyoldalon.
ben van már rutinja, a Sturm- ramjában. A Félix Magath által ken úgyszintén egy gól (Schorn- Hihetetlen, hogy még mindig
mal már szerepelt a legrango- irányított együttes eddig öt edző- dorf 12-1) fűződik a nevéhez. milyen jó kondiban van. Esténmeccset játszott. Ezeken az ösz- Nem világrengető csapatok, ként nem kell ringatni, örülök,
sabb kupasorozatban.
A válogatott Európa-bajnoki szecsapásokon mindig szerepet azonban egy csatárt a gólok mi- hogy ágyba kerülök. A csapatselejtezői - a letteknek két, a san kapott Szabics Imre, aki meghá- nősítenek. Szabics gyorsan nép- társaim gyorsan befogadtak,
nyelvproblémáim
marinóiaknak egy gól - után lálta trénere bizalmát. Az első szerűvé vált, hiszen a Stuttgart szerencsére
nincsenek,
megértetem
magam
derbin
két
(Bühlertann
18-0),
a
honlapjának
szavazásán
a
brazil
nem sok ideje maradt a pihenésre. A Stuttgart június 27-én másodikon három (TSV Nien- Cacau (2395) után a második velük.
SÜLI RÓBERT
kezdte el a felkészülést. Kőke- dorf 10-0), a harmadikon három (l(Jl5) legtöbb szavazatot kapta,

Az 1950-es évek első felében
mindenki róluk beszélt. A világverő magyar labdarúgó-válogatott fantasztikus játékosairól.
Az Aranycsapatról. Puskásék
nagysága előtt tisztelegve, emlékmű állításának lehetőségét
fontolgatják Szegeden.
Dr. Soproni Lajos neve ismerősen
csenghet a szegedi, illetve a
Csongrád megyei sportberkekben. Egykoron az UTC labdarúgócsapatának kapuját őrizte, később ugyanott elnöki tisztséget
látott el, de volt a CSLSZ edzőbizottságának első embere is. Érdekes ötlettel állt elő:
- Baráti társaságommal beszélgetve, ötlet szintjén felvetettem,
bizony nem ártana a régióban,
azon belül pedig Szegeden em-

m
300 EZER FORINT
értékű Enteriőr vásárlási
utalványt nyert:
• Dékány László,

Szeged, Sajka u. 4.

• Kovács Istvánná,
Szeged, Tó u. 6/B
• Szabó Józsefné,
Szentes, Lakner Gy. u. 10.

Információ: Németh Ildikó, tel.: 567-860.
A nyereményeket a nyertesek július 17-én,
csütörtökön, 18 órakor vehetik át az Enteriőrben.

A 60 kg-os Káté Gyula nem jutott a döntőbe, a kubai világbajnoktól pénteken elszenvedett veresége nyomán, így bronzérmes
lett a 12. amatőr ökölvívó-világbajnokságon, Bangkokban.
A magyar junior-világbajnok a
címvédő kubai Maria Kindelannal csapott össze a fináléba kerülésért, ám pontozással, 24-12-re
kikapott. így a folytatásban már
egyetlen magyar bokszoló sincs
versenyben, vagyis Szántó Imre
szövetségi kapitány válogatottja
egy éremmel fejezte be thaiföldi
szereplését.
Káté mellett negyeddöntős volt
az 57 kg-os Kertész Henrik, a
többiek korábban búcsúztak.

Váltóaranyak
»»

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szép sikereket értek el a Szegedi
Rendőr TE tájékozódási futói a
Jánoshalmán megrendezett Király-kupán. Az újjáalakult szakosztály versenyzői főként váltóban remekeltek. Az N21B váltó
(Blum Henrietta, Savanya Gyöngyi, Bartók Katalin) és az F21B
váltó (Blum László, Szőri Kornél,
Hajnács Tamás) az első helyet
szerezte meg. Hajnács Tamást a
rádiós tájékozódási futásban elért eredményei alapján meghívták a válogatottba, így indulhat
majd az Európa-bajnokságon.
Egyéniben a következő eredményeket érték el a szegediek,
N21B: 3. Savanya Gyöngyi, 4.
Blum Henrietta, 8. Bartók Katalin. F35B: 2. Hajnács Tamás.
F45B: 4. Blum László.

lékművet állítani az ötvenes
évek magyar labdarúgó Aranycsapatának. Ha valakik, azok a
csodálatos játékosok nagyon
megérdemelnék.
Odáig jutottak az elhatározással, hogy a város egyik híres
szobrásza, Kalmár Márton ingyen elkészítené a műalkotást.
Egyedül a mintegy 200 ezer forintos anyagdíj költségét kellene
előteremteni.
- Rajtam kívül Zsemberi István, Keresztes Zoltán, Csáki
László, dr. Csernay László, Kozma
György, Szalai István és dr. Ábrahám László is felajánlott az alkotás elkészítésére 10-10 ezer forintot - folytatta Soproni doktor.
Az adakozók között ott szerepel Szeged egyik elismert, ismert
ügyvédje, dr. Ábrahám László.

- Tervezzük, hogy létrehozunk egy alapítványt, melyre
várjuk a sportbarátok, különböző vállalatok,
intézmények,
sportkörök adakozását - jegyezte meg az ügyvéd. - Nem csak
pénzre számítunk, az erkölcsi
támogatás is sokat jelentene
számunkra. Az ügyvédi irodámban (Szeged, Arany János u. 9.;
tel.: 62/556-666) minden pártoló tagot szívesen fogadok, a tervünkkel kapcsolatban minden
kérdésre készséggel válaszolok.
Egyelőre ugyan még nem tudni,
hogy Szeged mely pontján lehetne majd elhelyezni a műalkotást, de Nóvák István városi főépítész biztosan talál majd egy
megfelelő helyet erre a nemes
célra.
SZ. L.

A Hód TC elkerülte a riválisokat

25 EZER FORINT értékű

Kétszer Vásárhelyen

Enteriőr vásárlási utalványt
nyert:

• Marosvári Csabáné,
Makó, Hunyadi u. 16.
• Ördögné Selep Ágnes,
Szeged, Pálfy u. 15.
• Lengyel Péterné,
Fábiánsebestyén, Szabadság út 15.

DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG

Otthon van!

BANGKOK (MTI)

Emlék az Aranycsapatnak
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100 EZER FORINT
értékű Enteriőr vásárlási
utalványt nyert:

Káté Gyula
bronzérmes

interior'
Lakberendezés.
Ha valami Liilöiittgvsic vágyik
Szeged, Népkert sor l/B

TENISZ
A Hód TC férfi teniszcsapata
számára kedvezően alakult a
sorsolás, a vásárhelyiek a csoportmeccsek alatt nem találkoznak a riválisokkal.
A Magyar Teniszszövetségben elkészítették a férfi professzionális
bajnokság sorsolását. A nyolccsapatos legmagasabb ligában szerepel a Hód TC együttese is. A szervezők két négyes csoportot alakítottak ki. A vásárhelyi gárda szerencsésnek mondhatja magát,
hiszen a két nagy riválist, a Tordast és a Pécs-Vasast elkerülte.
Zsiga László vezetőedző gárdája a
Miskolccal, a Fehérgyarmattal és

az LRI-Malév együttesével került
egy csoportba. A leendő ellenfelekről kérdeztük a Hód TC trénerét.
- Először július 20-án Miskolcon játszunk - kezdte a mondandóját Zsiga László -, majd július
22-én a Malév csapatát fogadjuk,
míg zárásként ismét a vásárhelyi
teniszcentrumban lépünk pályára a Fehérgyarmat ellen. Egyik
találkozó sem lesz könnyű,
azonban a sorsolás ismeretében
mindenképpen az első helyet
kell megszereznünk. A másik
csoportba került a címvédő,
Pécs-Vasas, a Tordas, a Győr és
az IDOM. A Miskolcot az elmúlt
évben magabiztosan győztük le,
egyébként akkori legjobbjuk,
Szépvölgyi Tamás azóta bennünket erősít. A Malévban Böröczky
Zoltán számít a legjobbnak, míg

a megerősödött Fehérgyarmat legyőzése sem lesz könnyű feladat.
Szerencsére a játékosaink jó formában vannak, Bardóczky Kornél Németországban remekel,
míg az említett Szépvölgyi itthon
nyert meg jó néhány versenyt.
Egyelőre még mindig nem ismert
a döntő helyszíne, ezt a csoportmeccsek után jelölik ki. A srácok
jövő héten szerdán érkeznek Vásárhelyre, az első, Miskolc elleni
meccsig közös edzőtáborral készülünk. Az elmúlt években ez
hatékonynak bizonyult, remek
csapat hangulat alakult ki a teniszezők között. Sávolt játszik-e?
Ezt még nem tudjuk, az is elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban megérkezik a jelenlegi legjobb játékos.
S. R.
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Tíz gólt rúgott eddig a szegedi születésű játékos

Magathot kergették Szabicsék
LABDARÚGÁS
Mint korábban megírtuk, a szegedi Szabics Imre a német
Stuttgart labdanígócsapatában
folytatja a pályafutását. A tehetséges csatár három hete
kezdte el a tréningeket új együttesénél. A 22 éves focista eddig
remekelt, minden edzőmeccsen
a kapuba talált.
Szeged, Budapest, Graz, Stuttgart. Eddig ezek Szabics Imre
labdarúgó karrierjének állomásai. A Tisza Volán Focisuli neveltje szemmel láthatóan fokozatosan lépked előre, egyre nevesebb csapatokban szerepel. A
Fradinál és a Sturmnál is a szurkolók egyik nagy kedvencének
számított. No, nem hiába, hiszen rendesen ontotta a gólokat,
s a mesterlövészeket szerte a világon sztárolják. Úgy túnik, a
szegedi labdarúgó nem csupán
ügyességével tűnik ki, hanem jó
érzékkel klubot is tud váltani. A
nyáron otthagyva, vagy kinövej?)
a Grazot, úgy gondolta, továbbáll. Piaci értékét csak növelte,
hogy a válogatottba nagy nehezen bekerülve ott aztán szór a a
gólokat. Ezzel pedig, úgy tűnik,
most már végleg bejátszotta magát a nemzeti tizenegybe.
Sokáig mindenki csak találgatott, hogy melyik gárdát erősíti majd a következő szezontól. Az biztos volt, hogy elhagyja a sógorékat. Aztán jött a
bombameglepetés: amire igazán kevesen számítottak, a német
labdarúgó-bajnokság
ezüstérmeséhez, a VfB Stuttgarthoz szerződött. Ez azt jelenti, hogy a magyar felnőtt válogatottban idén bemutatkozó

hogy kit tartanak a legjobb igazolásnak. Hogyan telnek a német
napok, s kell-e ringatni esténként Szabics Imrét? - többek között ezeket a kérdéseket is feltettük telefonon a focistának.
- Grazban sem voltak „piskóta" edzések, de amit eddig elvégeztünk a Stuttgartban, az nem
semmi. Az első héten egy tengerparti edzőtáborban voltunk.
Nem sok időnk volt a tájban
gyönyörködni, egy volt német
válogatott atléta foglalkozott velünk. A homokban végeztük a
gyakorlatokat, hatalmas terhelést kaptunk. Súlyzót nem is
láttunk, néha mégis úgy éreztem, mintha egész nap konditeremben lettem volna. Alig vártunk már, hogy edzőmeccset
játszhassunk. Bár eddig kiscsapatokkal mérkőztünk, mégis
nagyon lényeges, hogy mindig
sikerült gólt szereznem. Tréneremmel, Magathtal jól kijövök,
sokat beszélget velem. Nagyon
elégedett az eddigi munkámmal, többször megdicsér. A héten is kemény terhelést kapunk,
amiből Magath is kiveszi a részét. Csütörtök reggel hegyi futásra indultunk, amikor közölte: ő diktálja az iramot. Többen
összenéztünk,
mosolyogtunk,
végre csak kocogni fogunk. NéA német Stuttgart labdarúgócsapatának új szerzeményei, felső sor, balról: Szabics Imre, Félix Ma- hány méter után rádöbbentünk,
gath edző, Vranjes. Elől: Lahm, Heinen, Cacau.
MTI-fotó/AP/Thomas Kienzle hogy nem lesz sétagalopp a mai
adag sem, hiszen alig tudtuk
focista a Bajnokok Ligájában is mény tréningek, edzőmeccsek. (Torlaune 14-0), a negyediken utolérni az edzőnket. Szó szekipróbálhatja magát. Igaz, eb- Eddig ez szerepelt a gárda prog- egy (TSV Kropp 10-0), az ötödi- rint kergettük őt a hegyoldalon.
ben van már rutinja, a Sturm- ramjában. A Félix Magath által ken úgyszintén egy gól (Schorn- Hihetetlen, hogy még mindig
mal már szerepelt a legrango- irányított együttes eddig öt edző- dorf 12-1) fűződik a nevéhez. milyen jó kondiban van. Esténcsapatok, ként nem kell ringatni, örülök,
meccset játszott. Ezeken az ösz- Nem világrengető
sabb kupasorozatban.
A válogatott Európa-bajnoki szecsapásokon mindig szerepet azonban egy csatárt a gólok mi- hogy ágyba kerülök. A csapatselejtezői - a letteknek két, a san kapott Szabics Imre, aki meghá- nősítenek. Szabics gyorsan nép- társaim gyorsan befogadtak,
nyelvproblémáim
marinóiaknak egy gól - után lálta trénere bizalmát. Az első szerűvé vált, hiszen a Stuttgart szerencsére
nem sok ideje maradt a pihenés- derbin két (Bühlertann 18-0), a honlapjának szavazásán a brazil nincsenek, megértetem magam
re. A Stuttgart június 27-én másodikon három (TSV Nien- Cacau (2395) után a második velük.
SÜLI RÓBERT
kezdte el a felkészülést. Kőke- dorf 10-0), a harmadikon három (1015) legtöbb szavazatot kapta,

Káté Gyula
bronzérmes
BANGKOK (MTI)

A 60 kg-os Káté Gyula nem jutott a döntőbe, a kubai világbajnoktól pénteken elszenvedett veresége nyomán, így bronzérmes
lett a 12. amatőr ökölvívó-világbajnokságon, Bangkokban.
A magyar junior-világbajnok a
címvédő kubai Mario Kindelannal csapott össze a fináléba kerülésért, ám pontozással, 24-12-re
kikapott. így a folytatásban már
egyetlen magyar bokszoló sincs
versenyben, vagyis Szántó Imre
szövetségi kapitány válogatottja
egy éremmel fejezte be thaiföldi
szereplését.
Káté mellett negyeddöntős volt
az 57 kg-os Kertész Henrik, a
többiek korábban búcsúztak.

Váltóaranyak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szép sikereket értek el a Szegedi
Rendőr TE tájékozódási futói a
Jánoshalmán megrendezett Király-kupán. Az újjáalakult szakosztály versenyzői főként váltóban remekeltek. Az N21B váltó
(Blum Henrietta, Savanya Gyöngyi, Bartók Katalin) és az F21B
váltó [Blum László, Szőri Kornél,
Hajnács Tamás) az első helyet
szerezte meg. Hajnács Tamást a
rádiós tájékozódási futásban elért eredményei alapján meghívták a válogatottba, így indulhat
majd az Európa-bajnokságon.
Egyéniben a következő eredményeket érték el a szegediek,
N21B: 3. Savanya Gyöngyi, 4.
Blum Henrietta, 8. Bartók Katalin. F35B: 2. Hajnács Tamás.
F45B: 4. Blum László.

Emlék az Aranycsapatnak
Az 1950-es évek első felében
mindenki róluk beszélt. A világverő magyar labdarúgó-válogatott fantasztikus játékosairól.
Az Aranycsapatról. Puskásék
nagysága előtt tisztelegve, emlékmű állításának lehetőségét
fontolgatják Szegeden.
Dr. Soproni Lajos neve ismerősen
csenghet a szegedi, illetve a
Csongrád megyei sportberkekben. Egykoron az UTC labdarúgócsapatának kapuját őrizte, később ugyanott elnöki tisztséget
látott el, de volt a CSLSZ edzőbizottságának első embere is. Érdekes ötlettel állt elő:
- Baráti társaságommal beszélgetve, ötlet szintjén felvetettem,
bizony nem ártana a régióban,
azon belül pedig Szegeden em-

300 EZER FORINT
értékű Enteriőr vásárlási
utalványt nyert:
• Dékány László,
Szeged, Sajka u. 4.

100 EZER FORINT
értékű Enteriőr vásárlási
utalványt nyert:
• Kovács Istvánná,
Szeged, Tó u. 6/B
• Szabó Józsefné,
Szentes, Lakner Gy. u. 10.

Információ: Németh Ildikó, tel.: 567-860.
A nyereményeket a nyertesek július 17-én,
csütörtökön, 18 órakor vehetik át az Enteriőrben.

A Hód TC elkerülte

25 EZER FORINT értékű
Enteriőr vásárlási utalványt
nyert:
• Marosvári Csabáné,
Makó, Hunyadi u. 16.
• Ördögné Selep Ágnes,
Szeged, Pálfy u. 15.
• Lengyel Péterné,
Fábiánsebestyén, Szabadság út 15.

DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG
O t t h o n van!

interior"
lakberendezés.
H a v a l a m i k ü l ö n l e g e s r e vágyik
Szeged, N é p k e r t sor 1/B

a

lékművet állítani az ötvenes
évek magyar labdarúgó Aranycsapatának. Ha valakik, azok a
csodálatos játékosok nagyon
megérdemelnék.
Odáig jutottak az elhatározással, hogy a város egyik híres
szobrásza, Kalmár Márton ingyen elkészítené a műalkotást.
Egyedül a mintegy 200 ezer forintos anyagdíj költségét kellene
előteremteni.
- Rajtam kívül Zsemberi István, Keresztes Zoltán,
Csáki
László, dr. Csernay László, Kozma
György, Szalai István és dr. Ábrahám László is felajánlott az alkotás elkészítésére 10-10 ezer forintot - folytatta Soproni doktor.
Az adakozók között ott szerepel Szeged egyik elismert, ismert
ügyvédje, dr. Ábrahám László.

- Tervezzük, hogy létrehozunk egy alapítványt, melyre
várjuk a sportbarátok, különböző vállalatok,
intézmények,
sportkörök adakozását - jegyezte meg az ügyvéd. - Nem csak
pénzre számítunk, az erkölcsi
támogatás is sokat jelentene
számunkra. Az ügyvédi irodámban (Szeged, Arany János u. 9.)
tel.: 62/556-666) minden pártoló tagot szívesen fogadok, a tervünkkel kapcsolatban minden
kérdésre készséggel válaszolok.
Egyelőre ugyan még nem tudni,
hogy Szeged mely pontján lehetne majd elhelyezni a műalkotást, de Nóvák István városi főépítész biztosan talál majd egy
megfelelő helyet erre a nemes
célra.
SZ. L.

riválisokat

Kétszer Vásárhelyen
TENISZ
A Hód TC férfi teniszcsapata
számára kedvezően alakult a
sorsolás, a vásárhelyiek a csoportmeccsek alatt nem találkoznak a riválisokkal.
A Magyar Teniszszövetségben elkészítették a férfi professzionális
bajnokság sorsolását. A nyolccsapatos legmagasabb ligában szerepel a Hód TC együttese is. A szervezők két négyes csoportot alakítottak ki. A vásárhelyi gárda szerencsésnek mondhatja magát,
hiszen a két nagy riválist, a Tordast és a Pécs-Vasast elkerülte.
Zsiga László vezetőedző gárdája a
Miskolccal, a Fehérgyarmattal és

az LRI-Malév együttesével került
egy csoportba. A leendő ellenfelekről kérdeztük a Hód TC trénerét.
- Először július 20-án Miskolcon játszunk - kezdte a mondandóját Zsiga László - , majd július
22-én a Malév csapatát fogadjuk,
míg zárásként ismét a vásárhelyi
teniszcentrumban lépünk pályára a Fehérgyarmat ellen. Egyik
találkozó sem lesz könnyű,
azonban a sorsolás ismeretében
mindenképpen az első helyet
kell megszereznünk. A másik
csoportba került a címvédő,
Pécs-Vasas, a Tordas, a Győr és
az IDOM. A Miskolcot az elmúlt
évben magabiztosan győztük le,
egyébként akkori legjobbjuk,
Szépvölgyi Tamás azóta bennünket erősít. A Malévban Böröczky
Zoltán számít a legjobbnak, míg

a megerősödött Fehérgyarmat legyőzése sem lesz könnyű feladat.
Szerencsére a játékosaink jó formában vannak, Bardóczky Kornél Németországban remekel,
míg az említett Szépvölgyi itthon
nyert meg jó néhány versenyt.
Egyelőre még mindig nem ismert
a döntő helyszíne, ezt a csoportmeccsek után jelölik ki. A srácok
jövő héten szerdán érkeznek Vásárhelyre, az első, Miskolc elleni
meccsig közös edzőtáborral készülünk. Az elmúlt években ez
hatékonynak bizonyult, remek
csapat hangulat alakult ki a teniszezők között. Sávolt játszik-e?
Ezt még nem tudjuk, az is elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban megérkezik a jelenlegi legjobb játékos.
S.R.
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Mától Barcelona a vizes sportok fővárosa

REFLEKTOR

Risztov Éva világbajnok lehet
A mai hivatalos megnyitót követően érdemben a vasárnapi
versenyekkel rajtol a vizes sportokat művelők - úszók, vízilabdázók, műugrók, műúszók
és hosszútávúszók - sorrendben
10. világbajnoksága Barcelonában.
BUDAPEST (MTI)

Már a vizes vb nyitó napján
akad magyar érdekeltség, hiszen
délelőtt 10 órakor vízbe száll a
katalán főváros kedvelt tengerparti öblében az 5 kilométeres
vízi maratonira nevezett Hegedűs Diána (Hódtáv Úszó SC) és
Lipcsei
Krisztina,
délben a
szinkron-, avagy műúszók szólóversenyében a rövid programmal nyit Marschalkó
Petra,
ugyanő - oldalán Kárpáti Bernadettel - este 6-tól a vízibalettos
párosok selejtezőjében a kürt
m u t a t j a be, s a vasárnap zárásaként 19.45-től a szentesi Szremkó Krisztinát is a soraiban tudó
magyar női vízilabdások is megkezdik
csoportmérkőzéseiket,
méghozzá a vendéglátó Spanyolország nemzeti válogatottja
ellen.
A férfi pólósok első jelenésére
hétfőig kell várni, ekkor - a már
nem első, de remélhetőleg utolsó
műsorváltoztatás következtében
- a matinés fellépés helyett Kemény Dénes szövetségi kapitány
csapata 16 órától csap össze a
csoportbéli legerősebb riválissal,
a horvátokkal. Aznap szólítják
először a műugrókat, köztük a
magyar trió hölgytagját, Barta
Nórát, aki 1 m-en próbál szerencsét.
A legkésőbbre az úszók vb-bemutatkozása marad: ők csak júUus 20-án, vasárnap csobbannak

A volt vásárhelyi Risztov Éva a magyar csapat egyik aranyváromása.
először vízbe, de már ekkor hat
magyarért szoríthatunk, ráadásul az este 6 órától esedékes döntők sorában ott lesz a női 400
méter fináléja is, remélhetőleg a
vásárhelyi születésű klasszissal,
Risztov Évával a főszerepben.
Évának minden esélye megvan
arra, hogy példaképéhez, Egerszegi Krisztinához hasonlóan
(Egér az 1992-es olimpián három elsőséget szerzett) Barcelona számára is aranyváros legyen.
A magyar érdekeltségű programok:
Július 13., vasárnap. Műúszás: egyéni rövid program, 12
óra (Marschalkó Petra); páros rövid program, 18 (Marschalkó
Petra, Kárpáti Bernadett, a páros
kűrben Marschalkó Ökrös An-

Hárman utazhatnak
VÍZILABDA
Kettő biztos, de lehet, hogy három fiatal is képviselheti majd a
Carnex-Szentesi VK női vízilabdacsapatát az
augusztus
2-án kezdődd hollandiai ifjúsági
Európa-bajnokságon.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Carnex-Szentesi VK női vízilabdacsapata, mint arról már beszámoltunk, július 8-án kezdte
meg a felkészülést a bajnokságra.
A felnőtt világbajnoki együttessel vasárnaptól Barcelonában
szereplő Szremkó Krisztinán kívül még négy tinédzser hiányzott
a rajtnál. Huszka
Zsuzsanna,
Hegedűs Renáta, Szabó Xénia és
a kapus Döme Nóra az ifiválogatottal trenírozott és reménykedett, a kiválasztottak között lesz.
Györe Lajos szövetségi edző tegnap szűkített a kereten, s ezt kö-

vetően három szentesi lány örülhetett, egy pedig szomorkodhatott. Huszka és Szabó már a hollandiai szereplésben is biztos lehet, de még Döme is reménykedhet, míg Hegedűsnek marad a
szentesi ligeti uszoda.
Jövő héten csütörtökön Görögországba, előkészületi tornára
utazik a válogatott, itt biztosíthatja helyét a tizenötös Európa-bajnoki keretben D ö m e Nóra,
Györe ugyanis még három kapust versenyeztet, de csak kettőt
visz Hollandiába.
— Örülök a három lány sikerének - nyilatkozta Pengő László, a
Carnex-Szentesi VK vezetőedzője - , azért mondom ezt, mert szerintem Döme Nóra jobb riváüsánál, ő is ott lesz az Eb-keretben.
Viszont sajnálom Hegedűs Renátát, biztos vagyok benne, hogy
helye lenne a csapatban. Öt azzal
próbáljuk meg vigasztalni, hogy
nagyon fiatal - 1988-as születésű - még sok ideje van a világversenyeken a bizonyításra.

Verseny Szatymazon
M0T0KR0SSZ
MUNKATÁRSUNKTÓt

fúlius. 13-án (vasárnap) immár
ötödik alkalommal bőgnek fel a
motorok Szatymazon. A motokrosszversenyt, melyet az érdeklődők díjmentesen tekinthetnek
meg, az idén is a falunapok keretében rendezi meg Márta Ferenc
és csapata.
Az edzések - már ezek is n e m
mindennapi
látványosságot
ígérnek, de aki n e m tud eddig
várni, 10 órától sétarepülhet
sárkánnyal - 15 órakor kezdődnek, míg a viadalra 17 órától kerül sor. A kitartóak 19.30-tól

ún. freestyle-showt, vagyis szabad stílusú ugróbemutatót tekinthetnek meg, itt lesz Lamos
Attila, Szabolcs Attila és Hujber
Péter is. A díjkiosztó ünnepség
20 órakor kezdődik, utána pedig
buli a Postakocsi csárda jóvoltából, a „talpalávalót" a Zsomboy's együttes szolgáltatja. Kár
lenne kihagyni! Ezt az állítást
azzal is bizonyíthatjuk, hogy a
versenyre 40-50 motoros érkezik az ország szinte minden
szegletéből.
Rajthoz
állnak
zsombói, makói, székkutasi,
szegedi, dévaványai, kiskunhalasi, budapesti, orosházi, gyulai,
ceglédi, gyomaendrődi, felsőnánai, komlói, kiskunmajsai és
természetesen szatymazi porfelhőlovagok.

nával versenyez).
Hosszútávúszás: női 5 km, 10 (Lipcsei
Krisztina, Hegedűs Diána). Vízilabda, nők, 1. forduló, 19:45:
Magyarország-Spanyolország (D)
Július 14., hétfő. Műugrás: 1
m, női selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 (Barta Nóra).
Műúszás: csapat rövid program
12 ó (Magyarország), egyéni kűr
18 (Marschalkó). Vízilabda, férfiak, 1. forduló, 16 óra: Magyarország-Horvátország (A).
Július 15., kedd. Műugrás: 3
m, férfi selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 (Lengyel Imre). Műúszás: páros kűr 12 ó
(Marschalkó, Ökrös) csapat kűr
18 (Magyarország).
Vízilabda,
nők, 2. forduló, 18:30: Olaszország-Magyarország (D).

Fotó: Tésik Attila

Július 16-, szerda. Hosszútávúszás: női, 10 km, 9 óra: (Hegedűs Diána, Barsi Claudia); férfi
10 km 12 (Nagy-Pál Levente). Vízilabda,
férfiak, 2. forduló,
17:15: Magyarország-Románia
(A csoport) Július 17., csütörtök. Műugrás: 1 m, férfi selejtező
10 óra, középdöntő 16, döntő 19
(Lengyel Imre). Műúszás: egyéni
döntő 12 (Marschalkó Petra). Vízilabda, nők, 3. forduló, 18:30
Magyarország-Kazahsztán (D).
Július 18., péntek. Műugrás: 3
m, női selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 ó (Barta Nóra). Vízilabda, férfiak, 3. forduló,
9:30 Kanada-Magyarország (A
csoport).
Július 19., szombat. Műugrás:
torony, férfi selejtező 10 óra, kö-

zépdöntő 16, döntő 19 (Hajnal
András, Lengyel Imre). Hosszútávúszás: férfi 25 km 9 (Szabó
Gergő), női 25 km 9:30 (Barsi
Claudia).
Július 20., vasárnap. Műugrás: szinkron torony, férfi selejtező 12, döntő 16:30 (Lengyel Imre, Hajnal András). Úszás, 9:00:
400 m gyors (Risztov Éva), 200
m vegyes (Kovács Ágnes, Reményi Diána), 50 m pillangó (Gáspár Zsolt), 100 m mell (Güttler
Károly, Bodor Richárd).
Július 21., hétfő. Úszás, 9 óra:
előfutamok, 100 m mell (Kovács
Ágnes), 1500 m gyors (Nagy Réka), 200 m gyors (Kerékjártó Tamás, Gyúrta Dániel), 100 m hát
(Horváth Péter, Cseh László).
Július 22., kedd. Úszás, 9:00:
előfutamok, 50 m mell (Flaskay
Mihály, Güttler Károly), 200 m
pillangó (Kolozár Dávid).
Július 23., szerda. Úszás, 9
óra: előfutamok, 200 m pillangó
(Risztov Éva), 100 m gyors (Zubor Attila), 200 m mell (Bodor
Richárd, Gyúrta Dániel).
Július 24., csütörtök. Úszás,
9:00: előfutamok, 200 m mell
(Kovács Ágnes, Reményi Diána),
200 m hát (Bodrogi Viktor, Cseh
László), 200 m vegyes (Batházi
István, Kerékjártó Tamás).
Július 25., péntek. Úszás, 9
óra, előfutamok, 800 m gyors
(Risztov Éva, Nagy Rélca), 100 m
pillangó (Gáspár Zsolt), 50 m
gyors (Zubor Attila).
Július 26., szombat. Úszás,
9:00: előfutamok, 50 m hát
(Horváth Péter).
Július 27., vasárnap. Úszás, 9
óra: előfutamok, 400 m vegyes
(Risztov Éva, Reményi Diána),
400 m vegyes (Batházi István,
Cseh László), 4x100 m vegyes
váltó (Magyarország).

BÉKÉSCSABA HÁZIGAZDA
Békéscsaba város önkormányzata támogatja a jövő évi női kézilabda Európa-bajnokság rendezését, így Békés megye székhelye
lesz a kontinensviadal ötödik
helyszíne. Szeged korábban lemondott erről a lehetőségről.
BARDÓCZKY DÖNTŐS
A Hód T C teniszezője, Bardóczky Kornél Kisgyörgy Gergellyel az oldalán bejutott az
oberstaufeni torna párosdöntőjébe. Egyéniben a nyolc között búcsúzott a vásárhelyi kiválóság.
MARIKA-KUPA
Ma rendezik meg a szegedi Szabadság téri pályán a Marika-kupa labdarúgótornát. Program, 9 óra:
IKV-Alsóváros-Röszke II., 11: Domaszék-Szentmihály, 15: a vesztesek a harmadik helyért, 17: döntő.
RANGLISTAVERSENY
A közelmúltban öt kategóriában
mérték össze tudásukat a versenytáncosok a latin táncok országos
ranglistaversenyén. Eredmények,
felnőtt: 1. Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Melinda Pro-Art), 4. Faluvégi András, Tóth Orsolya (New
York/Papíron), 5. Nagymihály Balázs, Nagy Nóra (Pro-Art); ifjúsági
tíztánc országos bajnokság: 1. Devis Verrelli, Csikota Nikolett, 3.
Szántó Tamás, Asztalos Gina, 4.
Szántó Ferenc, Kollárovics Nóra
(mindhárom Pro-Art), 5. Kunhalmi István, András Felícia (BEST);
C ifjúsági standard: 1. Katonka
Zoltán, Kovalik Zsófia (Pro-Art,
Szeged), 4. Kosa István, Pap Szandra (Szilver, Szentes); D junior standard: 1. Perity Bálint, Benediczki
Bettina (BEST), 2. Koncsek Bálint,
Török
Eszter
(Szilver),
3.
Nagy-Gyöigy Márton, Daróczi
Krisztina (Pro-Art); junior I. latin:
1. Széles András, Dáné Alexandra
(Pro-Art/Valcer), 3. Nagy Gergő,
Borbás Julianna (Szilver), 7. Apró
Mihály, Bíró Alexandra (Pro-Art).
•

A Haller Ákos, Pető Tibor kétpárevezős egység csak a C döntőben

Szinte hibátlanul Szolnokon
KAJAK-KENU/EVEZÉS
Az elő- és középfutamokkal tegnap megkezdődött Szolnokon a
kajak-kenusok válogatója. A
Démász-Szegedi VE sportolói
jól vették az akadályokat.
A hét végén Szolnok a kajak-kenu fővárosa, itt rendezik meg válogatóversenyt és a vidékbajnokságot is. Utóbbin százhúsz sportoló képviseli a Démász-Szegedi
VE színeit, de nézzük a vb-válogató eseményeit, hiszen itt már
Amerikáért lapátoltak.
Az 1000 méteres számokban a
kajakos fanics Sztyepan n e m jutott a döntőbe, viszont párosban

Molnár Péter, Siebel Lajossal,
Storcz Botond pedig Bártfai Krisztiánnal harcolta ld a fináléba kerülést. A kenusoknál Joób Márton és Fürdők Gábor egyesben,
Fürdők, Hüttner Csabával egy
hajóban, míg a fiatal Vajda Attila
a rutinos Zala Györggyel verekedte be magát a legjobbak közé.
Janics Sztyepannak 500 méteren sem sikerült javítania, s az is
kiderült, Molnárék is inkább a
hosszabb távra k o n c e n t r á l n a k . A

Storcz, Bártfai egység viszont a
fel kilométeres távon is bejutott
a döntőbe, akárcsak Joób (C1) és
a Fürdők, Hüttner (C2) egység.
A hölgyeknél „csak" finálékat
rendeznek, s a szegedi klub világbajnoka, Janics Natasa alaposan
bevállalt: érdekelt 200 és 1000

méter egyesben, 500 m párosban
(Keresztesivel),
valamint 200,
500 és 1000 m négyesben.
- Elégedett vagyok az első nap
teljesítményével - mondta Petrovics Kálmán, a Démász-Szegedi
VE igazgatója - , bár egy válogatón csak az első és a második
hely igazán értékes. N e m szeretek jósolni, de a mieink közül
Molnár Petiéknek, Joób Marcinak, a Fürdők, Hüttner egységnek és Natasának van esélye.
•
N e m jól sikerült a sérülés utáni
első verseny a Haller Ákos, Pető
Tibor világbajnok kétpárevezős
egységnek a luzerni Világkupán.
Csak a C-döntőbe „jutottak", vagyis a 13-18. helyért evezhetnek.
I.P.

Fiatal démászos válogatottak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagyon fontos állomása volt az
ifjúsági kajak-kenusok életében
a szolnoki világbajnold válogató.
A tét a Japánban, Komacsuban
rendezendő korosztályos vb. A
kiválasztó első fordulójában a
Démász-Szegedi VE-t csak a ke-

nus szakág képviselte. Az egyes
és a páros selejtezők után jelölik
ki majd azokat a négyeseket,
amelyeknek a második válogatón, Szegeden lesz az erőfelmérője. Kása Ferenc tanítványai egyaránt más klubból választott párral érték el a kiváló produkciót.
A Démász versenyzőinek ered-

ményei, 1000 méter, C2: 2. Horváth Gábor (Démász-Szeged),
Vezér Lajos (Spartacus), 3. Molnár Tamás (Démász), Lichosyt
Róbert (Paks), 6. Gara Mihály
(Démász), Veres Károly (Spartacus). Cl: 5. Gara. 500 m, C2: 2.
Horváth, Vezér, 4. Gara, Veres, 5.
Molnár, Lichosyt.

Szegedi szeniorok sikerei
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szerb-montenegrói Szabadkán
rendeztek nemzetközi szenior
úszóversenyt, melyről a szegediek sem hiányoztak.
A Tisza-partiak közül kiemelkedett di. Bánki Horváth Béla
teljesítménye, aki hat aranyér-

met (50 m mell, hát, gyors; 100
m mell, hát és gyors) szerzett.
Dr. Bakacsi Gyula az 50 m hátúszást megnyerte, 50 m gyorson
és a vegyes váltóban második,
míg 50 m, valamint 100 m mellen harmadik helyen végzett.
Horváth László 400 m gyorson
nyert, az 50 m gyorson máso-

dikként, 100 m háton harmadikként csapott célba. Dr. Kanyó Adám mérlege: 1 ezüstérem
(vegyes váltó), 2 bronzérem (50
m hát, 100 m gyors). Dr. Elekné
Bednártsky Tünde két éremmel
térhetett haza: 50 m gyorson
második, 100 m mellen harmadik lett.

Szép magyar sikerek születtek
az Adria parti Cerviában 20. alkalommal megrendezett nemzetközi táncversenyen, amely a Feinda-kupa névre hallgat. A felnőtt korosztályban, a latin táncokban a Pro-Art Táncstúdió
négyszeres magyar bajnok párosa, Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Meünda a döntőbe jutott
és a harmadik helyen végzett. A
fiatalabb korosztályban a tíztáncban ötödik, a latin táncokban a
harmadik helyen végzett a Széles
András, Dáné Alexandra duó.
UJHELYIÉK VERESÉGE
A saeramentói Ticha Penicheiro
új labdaszerzési rekordot ért el az
észak-amerikai női profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján. A 28 éves bedobó tízszer
csente el a játékszert a San Antonio elleni mérkőzésen. Újhelyi
Petra ezúttal n e m jutott szóhoz a
Detroit Shockban, csapata 6 5 58-as vereséget szenvedett a
Charlotte Stingtől.
A BÍRÓK IS KEZDIK
Megkezdik a felkészülést a megyei labdarúgó játékvezetők. Az
első összejövetelt Csongrádon
rendezik meg július 18-án, 19-én
és 20-án, jelentkezni minden
csoportvezetőnél lehet.
MÉG NEVEZHETNEK
Még lehet jelentkezni a IX. Soproni
Ászok Sziget-kupa kispályás labdarúgótornára,
melynek
július
v
16-ától 20-áig Tiszasziget ad otthont. Bővebb információ a nevezési feltételekről Ferenczi Ferenctől
kapható a 06-30-2755- 107-es telefonszámon.
AUTÓVERSENY ÜLLÉSEN
Ma 10 órától (edzések 8-tól, nevezni a helyszínen lehet 8 órától 9-ig)
amatőr autós ügyességi versenyt
rendeznek Üllésen, pontosabban a
Rúzsai úton. A résztvevők három
kategóriában (1400 kem alatt,
1400-tól 1600 kem-ig, 1600 kem
felett) mérhetik össze tudásukat,
felkészültségüket. A viadal kellemes kikapcsolódást ígér.
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Mától Barcelona a vizes sportok fővárosa

REFLEKTOR

Risztov Éva világbajnok lehet
A mai hivatalos megnyitót követően érdemben a vasárnapi
versenyekkel rajtol a vizes sportokat művelők - úszók, vízilabdázók, műugrók, műúszók
és hosszútávúszók - sorrendben
10. világbajnoksága Barcelonában.
BUDAPEST (MTI)

Már a vizes vb nyitó napján
akad magyar érdekeltség, hiszen
délelőtt 10 órakor vízbe száll a
katalán főváros kedvelt tengerparti öblében az 5 kilométeres
vízi maratonira nevezett Hegedűs Diána (Hódtáv Úszó SC) és
Lipcsei
Krisztina,
délben a
szinkron-, avagy műúszók szólóversenyében a rövid programmal nyit Marschalkó
Petra,
ugyanő - oldalán Kárpáti Bernadettel - este 6-tól a vízibalettos
párosok selejtezőjében a kűrt
m u t a t j a be, s a vasárnap zárásaként 19.45-től a szentesi Szremkó Krisztinát is a soraiban tudó
magyar női vízilabdások is megkezdik
csoportmérkőzéseiket,
méghozzá a vendéglátó Spanyolország nemzeti válogatottja
ellen.
A férfi pólósok első jelenésére
hétfőig kell várni, ekkor - a már
nem első, de remélhetőleg utolsó
műsorváltoztatás következtében
- a matinés fellépés helyett Kemény Dénes szövetségi kapitány
csapata 16 órától csap össze a
csoportbéli legerősebb riválissal,
a horvátokkal. Aznap szólítják
először a műugrókat, köztük a
magyar trió hölgytagját, Barta
Nórát, aki 1 m-en próbál szerencsét.
A legkésőbbre az úszók vb-bemutatkozisa marad: ők csak július 20-án, vasárnap csobbannak

A volt vásárhelyi Risztov Éva a magyar csapat egyik aranyváromása.
először vízbe, de már ekkor hat
magyarért szoríthatunk, ráadásul az este 6 órától esedékes döntők sorában ott lesz a női 400
méter fináléja is, remélhetőleg a
vásárhelyi születésű klasszissal,
Risztov Évával a főszerepben.
Évának minden esélye megvan
arra, hogy példaképéhez, Egerszegi Krisztinához hasonlóan
(Egér az 1992-es olimpián három elsőséget szerzett) Barcelona számára is aranyváros legyen.
A magyar érdekeltségű programok:
Július 13., vasárnap. Műúszás: egyéni rövid program, 12
óra (Marschalkó Petra); páros rövid program, 18 (Marschalkó
Petra, Kárpáti Bernadett, a páros
kűrben Marschalkó Ökrös An-

Hárman utazhatnak
VÍZILABDA
Kettő biztos, de lehet, hogy három fiatal is képviselheti majd a
Carnex-Szentesi VK női vízilabdacsapatát az
augusztus
2-án kezdődő hollandiai ifjúsági
Európa-ba j nokságon.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Carnex-Szentesi VK női vízilabdacsapata, mint arról már bes z á m o l t u n k , július 8-án kezdte

meg a felkészülést a bajnokságra.
A felnőtt világbajnoki együttessel vasárnaptól Barcelonában
szereplő Szremkó Krisztinán kívül még négy tinédzser hiányzott
a rajtnál. Huszka
Zsuzsanna,
Hegedűs Renáta, Szabó Xénia és
a kapus Döme Nóra az ifiválogatottal trenírozott és reménykedett, a kiválasztottak között lesz.
Györe Lajos szövetségi edző tegnap szűkített a kereten, s ezt kö-

vetően három szentesi lány örülhetett, egy pedig szomorkodhatott. Huszka és Szabó már a hollandiai szereplésben is biztos lehet, de még Döme is reménykedhet, míg Hegedűsnek marad a
szentesi ligeti uszoda.
Jövő héten csütörtökön Görögországba, előkészületi tornára
utazik a válogatott, itt biztosíthatja helyét a tizenötös Európa-bajnoki keretben Döme Nóra,
Györe ugyanis még három kapust versenyeztet, de csak kettőt
visz Hollandiába.
— Örülök a három lány sikerének - nyilatkozta Pengő László, a
Carnex-Szentesi VK vezetőedzőj e - azért mondom ezt, mert szerintem Döme Nóra jobb riválisánál, ő is ott lesz az Eb-keretben.
Viszont sajnálom Hegedűs Renátát, biztos vagyok benne, hogy
helye lenne a csapatban. Ót azzal
próbáljuk meg vigasztalni, hogy
nagyon fiatal - 1988-as születésű - még sok ideje van a világversenyeken a bizonyításra.

Verseny Szatymazon
M0T0KR0SSZ
MUNKATÁRSUNKTÓL

Július, 13-án (vasárnap) immár
ötödik alkalommal bőgnek fel a
motorok Szatymazon. A motokrosszversenyt, melyet az érdeklődők díjmentesen tekinthetnek
meg, az idén is a falunapok keretében rendezi meg Márta Ferenc
és csapata.
Az edzések - már ezek is n e m
mindennapi
látványosságot
ígérnek, de aki nem tud eddig
várni, 10 órától sétarepülhet
sárkánnyal - 15 órakor kezdődnek, míg a viadalra 17 órától kerül sor. A kitartóak 19.30-tól

ún. freestyle-showt, vagyis szabad stílusú ugróbemutatót tekinthetnek meg, itt lesz Lamos
Attila, Szabolcs Attila és Hujber
Péter is. A díjkiosztó ünnepség
20 órakor kezdődik, utána pedig
buli a Postakocsi csárda jóvoltából, a „talpalávalót" a Zsomboy's együttes szolgáltatja. Kár
lenne kihagyni! Ezt az állítást
azzal is bizonyíthatjuk, hogy a
versenyre 40-50 motoros érkezik az ország szinte minden
szegletéből.
Rajthoz
állnak
zsombói, makói, székkutasi,
szegedi, dévaványai, kiskunhalasi, budapesti, orosházi, gyulai,
ceglédi, gyomaendrődi, felsőnánai, komlói, kiskunmajsai és
természetesen szatymazi porfelhőlovagok.

nával versenyez).
Hosszútávúszás: női 5 km, 10 (Lipcsei
Krisztina, Hegedűs Diána). Vízilabda, nők, 1. forduló, 19:45:
Magyarország-Spanyolország (D)
Július 14., hétfő. Műugrás: 1
m, női selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 (Barta Nóra).
Műúszás: csapat rövid program
12 ó (Magyarország), egyéni kűr
18 (Marschalkó). Vízilabda, férfiak, 1. forduló, 16 óra: Magyarország-Horvátország (A).
Július 15., kedd. Műugrás: 3
m, férfi selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 (Lengyel Imre). Műúszás: páros kűr 12 ó
(Marschalkó, Ökrös) csapat kűr
18 (Magyarország).
Vízilabda,
nők, 2. forduló, 18:30: Olaszország-Magyarország (D).

Fotó: Tésik Attila

Július 16., szerda. Hosszútávúszás: női, 10 km, 9 óra: (Hegedűs Diána, Barsi Claudia); férfi
10 k m 12 (Nagy-Pál Levente). Vízilabda,
férfiak, 2. forduló,
17:15: Magyarország-Románia
(A csoport) Július 17., csütörtök. Műugrás: 1 m, férfi selejtező
10 óra, középdöntő 16, döntő 19
(Lengyel Imre). Műúszás: egyéni
döntő 12 (Marschalkó Petra). Vízilabda, nők, 3. forduló, 18:30
Magyarország-Kazahsztán (D).
Július 18., péntek. Műugrás: 3
m, női selejtező 10 óra, középdöntő 16, döntő 19 ó (Barta Nóra). Vízilabda, férfiak, 3. forduló,
9:30 Kanada-Magyarország (A
csoport).
Július 19., szombat. Műugrás:
torony, férfi selejtező 10 óra, kö-

zépdöntő 16, döntő 19 (Hajnal
András, Lengyel Imre). Hosszútávúszás: férfi 25 km 9 (Szabó
Gergő), női 25 km 9:30 (Barsi
Claudia).
Július 20., vasárnap. Műugrás: szinkron torony, férfi selejtező 12, döntő 16:30 (Lengyel Imre, Hajnal András). Úszás, 9:00:
400 m gyors (Risztov Éva), 200
m vegyes (Kovács Ágnes, Reményi Diána), 50 m pillangó (Gáspár Zsolt), 100 m mell (Güttler
Károly, Bodor Richárd).
Július 21., hétfő. Úszás, 9 óra:
előfutamok, 100 m mell (Kovács
Ágnes), 1500 m gyors (Nagy Réka), 200 m gyors (Kerékjártó Tamás, Gyúrta Dániel), 100 m hát
(Horváth Péter, Cseh László).
Július 22., kedd. Úszás, 9:00:
előfutamok, 50 m mell (Flaskay
Mihály, Güttler Károly), 200 m
pillangó (Kolozár Dávid).
Július 23., szerda. Úszás, 9
óra: előfutamok, 200 m pillangó
(Risztov Éva), 100 m gyors (Zubor Attila), 200 m mell (Bodor
Richárd, Gyúrta Dániel).
Július 24., csütörtök. Úszás,
9:00: előfutamok, 200 m mell
(Kovács Ágnes, Reményi Diána),
200 m hát (Bodrogi Viktor, Cseh
László), 200 m vegyes (Batházi
István, Kerékjártó Tamás).
Július 25., péntek. Úszás, 9
óra, előfutamok, 800 m gyors
(Risztov Éva, Nagy Réka), 100 m
pillangó (Gáspár Zsolt), 50 m
gyors (Zubor Attila).
Július 26., szombat. Úszás,
9:00: előfutamok, 50 m hát
(Horváth Péter).
Július 27., vasárnap. Úszás, 9
óra: előfutamok, 400 m vegyes
(Risztov Éva, Reményi Diána),
400 m vegyes (Batházi István,
Cseh László), 4x100 m vegyes
váltó (Magyarország).

BÉKÉSCSABA HÁZIGAZDA
Békéscsaba város önkormányzata támogatja a jövő évi női kézilabda Európa-bajnokság rendezését, így Békés megye székhelye
lesz a kontinensviadal ötödik
helyszíne. Szeged korábban lemondott erről a lehetőségről.
BARDÓCZKY DÖNTŐS
A Hód T C teniszezője, Bardóczky Kornél Kisgyörgy Gergellyel az oldalán bejutott az
oberstaufeni torna párosdöntőjébe. Egyéniben a nyolc között búcsúzott a vásárhelyi kiválóság.
MARIKA-KUPA
Ma rendezik meg a szegedi Szabad ság téri pályán a Marika-kupa labdarúgótornát. Program, 9 óra:
IKV-Alsóváros-Röszke II., 11: Domaszék-Szentmihály, 15: a vesztesek a harmadik helyért, 17: döntő.
RANGLISTAVERSENY
A közelmúltban öt kategóriában
mérték össze tudásukat a versenytáncosok a latin táncok országos
ranglistaversenyén. Eredmények,
felnőtt: 1. Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Melinda Pro-Art), 4. Faluvégi András, Tóth Orsolyá (New
York/Papiron), 5. Nagymihály Balázs, Nagy Nóra (Pro-Art); ifjúsági
tíztánc országos bajnokság: 1. Devis Verrelli, Csikota Nikolett, 3.
Szántó Tamás, Asztalos Gina, 4.
Szántó Ferenc, Kollárovics Nóra
(mindhárom Pro-Art), 5. Kunhalmi István, András Feh'cia (BEST);
C ifjúsági standard: 1. Katonka
Zoltán, Kovalik Zsófia (Pro-Art,
Szeged), 4. Kósa István, Pap Szandra (Szilver, Szentes); D junior standard: 1. Perity Bálint, Benediczki
Bettina (BEST), 2. Koncsek Bálint,
Török
Eszter
(Szilver),
3.
Nagy-Gyöigy Márton, Daróczi
Krisztina (Pro-Art); junior I. latin:
1. Széles András, Dáné Alexandra
(Pro-Art/Valcer), 3. Nagy Gergő,
Borbás Julianna (Szilver), 7. Apró
Mihály, Bíró Alexandra (Pro-Art).
*

A Haller Ákos, Pető Tibor kétpárevezős egység csak a C döntőben

Szinte hibátlanul Szolnokon
KAJAK-KENU/EVEZÉS
Az elő- és középfutamokkal tegnap megkezdődött Szolnokon a
kajak-kenusok válogatója. A
Démász-Szegedi VE sportolói
jól vették az akadályokat.
A hét végén Szolnok a kajak-kenu fővárosa, itt rendezik meg válogatóversenyt és a vidékbajnokságot is. Utóbbin százhúsz sportoló képviseli a Démász-Szegedi
VE színeit, de nézzük a vb-válogató eseményeit, hiszen itt már
Amerikáért lapátoltak.
Az 1000 méteres számokban a
kajakos lanics Sztyepan n e m jutott a döntőbe, viszont párosban

Molnár Péter, Siebel Lajossal,
Storcz Botond pedig Bártfai Krisztiánnal harcolta ki a fináléba kerülést. A kenusoknál Joób Márton és Fürdők Gábor egyesben,
Fürdők, Hüttner Csabával egy
hajóban, míg a fiatal Vajda Attila
a rutinos Zala Györggyel verekedte be magát a legjobbak közé.
Janics Sztyepannak 500 méteren sem sikerült javítania, s az is
kiderült, Molnárék is inkább a
hosszabb távra koncentrálnak. A
Storcz, Bártfai egység viszont a
fél kilométeres távon is bejutott
a döntőbe, akárcsak Joób (Cl) és
a Fürdők, Hüttner (C2) egység.
A hölgyeknél „csak" finálékat
rendeznek, s a szegedi klub világbajnoka, /anics Natasa alaposan
bevállalt: érdekelt 200 és 1000

méter egyesben, 500 m párosban
[Keresztesivel),
valamint 200,
500 és 1000 m négyesben.
- Elégedett vagyok az első nap
teljesítményével - mondta Petrovics Kálmán, a Démász-Szegedi
VE igazgatója - , bár egy válogatón csak az első és a második
hely igazán értékes. N e m szeretek jósolni, de a mieink közül
Molnár Petiéknek, Joób Marcinak, a Fürdők, Hüttner egységnek és Natasának van esélye.
•
N e m jól sikerült a sérülés utáni
első verseny a Haller Ákos, Pető
Tibor világbajnok kétpárevezős
egységnek a luzerni Világkupán.
Csak a C-döntőbe „jutottak", vagyis a 13-18. helyért evezhetnek.
I.P.

Fiatal démászos válogatottak
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nagyon fontos állomása volt az
ifjúsági kajak-kenusok életében
a szolnoki világbajnoki válogató.
A tét a Japánban, Komacsuban
rendezendő korosztályos vb. A
kiválasztó első fordulójában a
Démász-Szegedi VE-t csak a ke-

nus szakág képviselte. Az egyes
és a páros selejtezők után jelölik
ki majd azokat a négyeseket,
amelyeknek a második válogatón, Szegeden lesz az erőfelmérője. Kása Ferenc tanítványai egyaránt más klubból választott párral érték el a kiváló produkciót.
A Démász versenyzőinek ered-

ményei, 1000 méter, C2: 2. Horváth Gábor (Démász-Szeged),
Vezér Lajos (Spartacus), 3. Molnár Tamás (Démász), Lichosyt
Róbert (Paks), 6. Gara Mihály
(Démász), Veres Károly (Spartacus). Cl: 5. Gara. 500 m, C2: %.
Horváth, Vezér, 4. Gara, Veres, 5.
Molnár, Lichosyt.

Szegedi szeniorok sikerei
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szerb-montenegrói Szabadkán
rendeztek nemzetközi szenior
úszóversenyt, melyről a szegediek sem hiányoztak.
A Tisza-partiak közül kiemelkedett dr. Bánki Horváth Béla
teljesítménye, aki hat aranyér-

met (50 m mell, hát, gyors; 100
m mell, hát és gyors) szerzett.
Dr. Bakacsi Gyula az 50 m hátúszást megnyerte, 50 m gyorson
és a vegyes váltóban második,
míg 50 m, valamint 100 m mellen harmadik helyen végzett.
Horváth László 400 m gyorson
nyert, az 50 m gyorson máso-

dikként, 100 m háton harmadikként csapott célba. Dr. KanyóAdám mérlege: 1 ezüstérem
(vegyes váltó), 2 bronzérem (50
m hát, 100 m gyors). Dr. Elekné
Bednártsky Tünde két éremmel
térhetett haza: 50 m gyorson
második, 100 m mellen harmadik lett.

Szép magyar sikerek születtek
az Adria parti Cerviában 20. alkalommal megrendezett nemzetközi táncversenyen, amely a Feinda-kupa névre hallgat. A felnőtt korosztályban, a latin táncokban a Pro-Art Táncstúdió
négyszeres magyar bajnok párosa, Maurizio Vescovo, Törökgyörgy Melinda a döntőbe jutott
és a harmadik helyen végzett. A
fiatalabb korosztályban a tíztáncban ötödik, a latin táncokban a
harmadik helyen végzett a Széles
András, Dáné Alexandra duó.
ÚJHELYIEK VERESÉGE
A saeramentói Ticha Penicheiro
ú j labdaszerzési rekordot ért el az

észak-amerikai női profi kosárlabda-bajnokság legutóbbi játéknapján. A 28 éves bedobó tízszer
csente el a játékszert a San Antonio elleni mérkőzésen. Újhelyi
Petra ezúttal n e m jutott szóhoz a
Detroit Shockban, csapata 6 5 58-as vereséget szenvedett a
Charlotte Stingtől.
A BÍRÓK IS KEZDIK
Megkezdik a felkészülést a megyei labdarúgó játékvezetők. Az
első összejövetelt Csongrádon
rendezik meg július 18-án, 19-én
és 20-án, jelentkezni minden
csoportvezetőnél lehet.
MÉG NEVEZHETNEK
Még lehet jelentkezni a IX. Soproni
Ászok Sziget-kupa kispályás labdarúgótornára,
melynek
július
16-ától 20-áig Tiszasziget ad otthont. Bővebb információ a nevezési feltételekről Ferenczi Ferenctől
kapható a 06-30-2755- 107-es telefonszámon.
AUTÓVERSENY ÜLLÉSEN
Ma 10 órától (edzések 8-tól, nevezni a helyszínen lehet 8 órától 9-ig)
amatőr autós ügyességi versenyt
rendeznek Üllésen, pontosabban a
Rúzsai úton. A résztvevők három
kategóriában (1400 kcm alatt,
1400-tól 1600 kcm-ig, 1600 kcm
felett) mérhetik össze tudásukat,
felkészültségüket. A viadal kellemes kikapcsolódást ígér.
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Riasztás

Csak menni, menni

Készítette

SZÖUL (MTI)

SZlV ERNŐ
Néhány hete láttam egy gyönyörű nőt, egy énekló pitbull terriert és jó kis mozifilmet. Úgy kell élni, tudjuk, szóval úgy kell élni. hogy idegesek,
nyugtalanok és boldogok legyenek a társak körülöttünk, de mindenképpen
irigyeljék az álmainkat. A nő, akit láttam, gyönyörű volt, a saját
fényképét árulta a polgármestrei hivatal előtt, és
lehetett alkudni nála... A pittbul terrier nem
igaz, azt csak kitaláltam. A film viszont igaz, Edward Norton játszott benne, és arról szólt, hogy
egy drogdíler másnap bevonul a börtönbe, vagy
hét nagyon kemény év várja, de még van egy éjszakája, hogy rendbe tegye a dolgokat, például
megtudja, ki dobta fel. kibéküljön az apjával,
összejöjjön a barátaival, satöbbi. Edward Nortont
például már láthattuk a Harcosok klubjában is,
ott Brad Pittel verették magukat halálra, vagy
majdnem halálra. Voltaképpen csak azt akarom
mondani, hogy nagyon, nagyon jó színész ez az
Edward Norton. És itt csak egyetlen
momentumra hívnám fel a figyelmet, jelesül arra, hogy a tag
miképpen megy. A séta. A járás. A haladás. Soha,
senkinél nem láttam még ilyen járást, hogy enynyire kifejezett mindent, ami egy ember, vakmerőséget, valaha volt nagymenőséget,
váratlan
megroppanást, elesettséget, lélekmélyi
félelmet,
dacot, megrendülést, bűntudatot. Vannak rossz,
jó. tűrhető filmek, ez Az utolsó éjszaka Edward
Nortonnal a vérszegény cselekményú,
középjó
kategóriába tartozik, de én már soha nem fogom
elfelejteni, hogyan tudott benne menni egy ember. A színészet mestersége csupán csak ennyi,
elsétálok a kamera előtt, hogy aztán szép lassan
leszakadjon utánam az ég. Sok minden árulkodik egy emberről, az arca, a tekintete, a mozdulatai, a beszéde, mekkora az ürüléke, és, na itt a

Meleg, nyári idő

spanyolviasz, a menése is. Látsz egy embert,
minden flott, minden tiptop rajta, de viszont láthatatlan kötelékekkel iszonyatos súlyok vannak
a testére
erősítve,
haldoklások,
válások,
ilyen-olyan kistragédiák, húzza maga után az
egészet, mint egy piramist. Egy férfi járásában
több a nyíltság, a nőt ellenben meghatározzák a
testi adottságai. Gömbölyű formákkal
egészen
másképpen halad egy hölgy a boldogság felé,
mint a férfi. Vagy úgy megy, mint aki becsinált,
óvatosság, félelem, jajgat ki belőle a lélek. Az
emberek járása tulajdonképpen az íráshoz hasonlatos a leginkább, emezt a grafológia tanulmányozza, amazt a járástudomány, ami persze
nincs, de viszont miért nincs 1 Ismertem egy papot, aki minden ötödik lépése után ugrott egyet,
piriúva vallotta be végül, az Ördög miatt teszi,
zavarba akarja hozni, ha már el nem űzheti. S
most, ahogy belegondolok, alig ismerek
embert,
aki szépen tud menni. Mert különben mi az,
hogy valaki szépen megy1 Kifejezi maga-magát?
fárása harmonizál a testfelépítésével?
Miközben
halad, átdereng testén a lélek? Nem tudom. Az
biztos, hogy ruhátlanul nem lehet szépen menni. A szép járáshoz legalább egy pántos bugyi
kell. vagy nercek, kalapok, vad selymek, férfiaknál néha páncélmellény. De leginkább azt mondanám. hogy szépen az megy, aki egy kicsit a saját élete fölött jár. Nem túl magasan, ó, dehogyis
a fellegekben, hanem csak éppen hogy, egy-két
pihényi magassággal halad a nyomorult
mindenség fölött, mintha úgy lenne ura az egésznek,
hogy közben a szolgája is. Úgy megy, hogy a teste, a lelke, a szelleme, a ruházata
demokratikus
relációban van. Úgy megy, hogy láthatóan jó neki, miközben annak is jó, aki nézi, nézi, nézi őt.

Szúnyogriasztó-szolgáltatást kínál Dél-Korea legnagyobb mobiltelefon-üzemeltető cége. A vállalat állítása szerint a telefonokra
letöltött hang egy méter sugarú
körben, pontosabban gömbben
biztosítja a szúnyogmentességet.
A hangot az emberi fül alig érzékeli, és állandóra lehet állítani. A
szúnyogriasztás a telefon energiafogyasztását 30 százalékkal
növeli, a csípések számát viszont
ennél jóval nagyobb arányban
csökkenti - jelentette a Reuter.

Hidegfront közeledik, amely előtt ma egyre melegebb levegő érkezik térségünkbe.
Délelőtt még sok lesz a napsütés, délután már egy-egy zápor, zivatar is lehet.
30°

Szogad
Hódmezővásárhely

MOTOROST GAZOLTAK
Szentesen, a József Attila és a
Kossuth Lajos utca kereszteződésében motorost ütött el egy személyautó csütörtök délelőtt. Egy
23 éves fiatalember Volkswagen
Golfjával jött a József utcán.
Megállt az elsőbbségadás táblánál. A főúton érkező és balra kanyarodni szándékozó teherautó
vezetője azonban intett neki,
hogy mehet. A golfos erre elindult, de n e m vette észre, hogy
egy segédmotoros már előzni
kezdte a teherautót. A motor a
személyautó hátuljának ütközött és felborult. 76 éves vezetőjét könnyebb sérüléssel szállították a kórházba.
OPELEK ÜTKÖZTEK
Szegeden, a Bakay Nándor és a
Boros József utca kereszteződésében csütörtök délben két Opel
ütközött. Egy 40 éves férfi Vectrájával a Boros utcából jött, de a
kereszteződéshez érve nem vette
észre a szabályosan közlekedő
Astrát és belehajtott. A vétlen
autós 62 éves vezetője könnyebben megsérült. A két kocsiban
750 ezer forintnyi a kár.
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28°

Csongrád

29°

Kistelek

28°

Orosháza

29°

További kilátások
Az átvonuld hidegfront mögött eleinte kissé visszaesik a hőmérséklet, maid erősödik
a nappali felmelegedés. A jövő hét közepe táján már többfelé eléri a 3 0 tokot a délutáni hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, legfeljebb egy-egy zápot, zivatar alakul ki.

Vasárnap

Hétfő

Max:26
Mit: 19°
Változó

Max: 25
Mln:17°
Változó

Kedd

Szerda

Max:27
Mln:16°
Változó

Max:30°
Mln:19
Derült

Vízállás:
ATisza Szegednél 91 cm (hőfoka 23.8 C°), Csongrádnál-151 cm,
Mindszentnél - 2 3 cm. A Maros Makónál - 9 2 cm.
A Nap kel: 4.58, nyugszik: 20.41, Hold kel: 18.03, nyugszik: 5.30

Skoda az IKESZ-től
az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz

már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.
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Az egykori főnyomozó ördögi körei.

Olajozott
lakás
MARBURG (MTI)

3 ezer liter fűtőolajjal árasztott el
egy alagsori lakást tévedésből a
németországi Marburg városban
egy fuvarozó. Az olajszállító férfinak a szomszéd ház alagsori
tartályába kellett volna bepumpálnia az olajat, á m eltévesztette
a címet. Mivel a téves épület utcai ajtaja mellett talált egy paszszentos csövet - amely azonban
már jó ideje használaton kívül
volt - , arra kötötte rá a tartályko-

csi csövét, és beengedte a 30 fürdőkádnyi olajat egyenesen az
alagsori lakásba, teljesen elárasztva azt, és tönkre téve a tulajdonos ingóságait. Idővel az olajszállító észrevette tévedését, és
értesítette a rendőrséget. A fuvaros csak két métert hibázott...

A

Németh György karikatúrája

Géppisztolyos vágás
POLVA, TALLINN (MTI)

Böllérkés helyett géppisztollyal
„vágta le" disznait egy paraszt
Észtországban, amiért alapos
pénzbüntetést kapott. Polva város bírósága nem az állatokkal
szembeni bánásmódban marasz-

talta el, hanem illegális fegyvertartásban, s 6200 korona (bő 100
ezer forintnyi) pénzbírságot szabott ki rá - jelentette a BNS észt
hírügynökség. A 34 éves gazdálkodó azzal mentegetőzött, hogy
a disznókat kizárólag magánfogyasztásra szánta.

Gázhalmaz a bolygó
WASHINGTON (MTI)

A Hubble űrteleszkóp segítségével csillagászoknak tizenhárommilliárd éves - az eddig ismerteknél jóval idősebb - bolygót sikerült felfedezniük a Skorpió
csillagképben, az M4 csillaghalmazban. A NASA, az amerikai
űrhivatal sajtóértekezletén a tudósok arról számoltak be, hogy

az igen öreg bolygó - amely tulajdonképpen egy hatalmas gázhalmaz - a Jupiternél kétszer nagyobb, s ötezerhatszáz fényévre
található a Földtől. Egy örvénylő
pulzár és egy ex-csillag, azaz fehér törpe körül kering, vagyis a
mi Naprendszerünk alig ötmilliárd éves bolygóihoz képest sokkal háborgóbb környezetben található.

IZABELLA, DALMA
Az Izabella névnek spanyolos íze
van, de mégis az Elizabetha héber névből származik, melyből
két betű elkopott. Európában
először spanyol földön használták a 13. században. Héber jelentése: „istent imádó", de spanyolban, franciában és olaszban (Isabel, Isabella, Isabelle) a „szép"
szóra utal, mert e nyelvekben a
„betha" végződésből „bel, belle,
bella" lett. Mint a többi kedves
női nevünk, a Tünde, a Hajna,
Csilla mellett a Dalma is Vörösmarty Mihály alkotása, azzal a
különbséggel, hogy ő a Tündérvölgy című költményében ezt a
dal szóból vett nevet még férfinévként használta. Vajda Péter:
Attila halála (1839) című művében már női névként szerepel.
JENŐ
Vasárnap ünnepeljük. Ősmagyar
név, honfoglaló őseink egyik törzsét így hívták. Szerepel a név
Gerlach formában Konstantinosz Porphyrogennetosznál is,
személy- és nemzetségnévként.
A Jenő törzs szállásterületein
több helység nevében fellelhető.

A NAP VICCE
Elítélt: - Nézze, doki! Már kivette a lépemet, a mandulámat és az
egyik vesémet. Csak azt kértem,
juttasson ki innét!
- Azt teszem, apránként...

IKESZ Autócentrum
P U N T O
N E R O
Szeged,
Kárász u. 15.
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Mindent, vagy semmit
- ez itt a költői kérdés
B 8 10
VÍZSZINTES: 1. Idézet 1 2 3 4 5 6 7
F.
Petőfi: A csillagos ég c. 11
verséből. Első rész. 11.
Szerviz dolgozója. 12. 13
Baranya megyei község. 15
13. Zeneiskola, régiesen.
" j
14. Gyümölcs. 15. A fo- 1«
gadására. 16. Háziszár- 21
74
23
I P
nyas. 17. Tíz, angolul.
18. Jelfogó. 20. A test
lMT
vázának
alkotóeleme. » 30
31
L
21. Klasszikus kötőszó.
22. Női név. 26. A földre
»
33
40
pottyant. 28. Eél móka! 37
29. Kezét ráirányítva 41
43
meghatároz, láttat. 31.
44
Megtörtént dolog. 33.
Izomban lakozik! 34. Előtag: helyes-, igaz- ( = 0 R T 0 ) . 36. Győri sportegylet. 37. Esetleg. 39. Elcsen. 41. Indonéz sziget. 42. Riadók. 44. Pusztít.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része. 2. Torta levágott cikkelye. 3. Hangszeren játszik.
4. Paprikának is van! 5.... ezredes; Szabó István filmje. 6. Kezdetben. 7. Fegyverből tüzel.
8. M. S. Ö. 9. Férfinév. 10. Természetfeletti lény. 14. Nevetés. 19. Sértetlen. 23.... John (angol énekes, zeneszerző). 24. Átall. 25. Az adu Is ez. 27. Magad. 28. Hullócsillag. 30. Többes
számú megszólítás. 32. Az idézet harmadik, záró része. 35. Kenőanyag. 38. Kerti szerszám.
40. Becézett Erika. 42. Páratlan atom! 43. Káté!
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Ha Sándor nem volnék, Diogenész szeretnék lenni!
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ISTEN ELTESSE!

Tárkány Autóház nyílt napján ¿ 2 2

valóó részvételt 18 éven felülieknek csak nagyfokú önuralom mellett ajánljuk! j ^ ^ y H f l i
időpontja: 2003. július 11-12-13.
helyszínei: Szeged, Szőregi út 46—50., Hódmezővásárhely, Tesco parkoló
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Csak menni, menni
SZÍV E R N Ő
Néhány hete láttam egy gyönyörű nőt, egy énekló pitbull terriert és jó kis mozifilmet. Úgy kell élni. tudjuk, szóval úgy kell élni. hogy idegesek,
nyugtalanok ás boldogok legyenek a társak körülöttünk, de mindenképpen
irigyeljék az álmainkat. A nó, akit láttam, gyönyörű volt, a saját
fényképét árulta a polgármestrei hivatal előtt, és
lehetett alkudni nála... A pittbul terrier nem
igaz, azt csak kitaláltam. A film viszont igaz, Edward Norton játszott benne, és arról szólt, hogy
egy drogdíler másnap bevonul a börtönbe, vagy
hét nagyon kemény év várja, de még van egy éjszakája. hogy rendbe tegye a dolgokat, például
megtudja, ki dobta fel, kibéküljön az apjával,
összejöjjön a barátaival, satöbbi. Edward Nortont
például már láthattuk a Harcosok klubjában is,
ott Brad Pittel verették magukat halálra, vagy
majdnem halálra. Voltaképpen csak azt akarom
mondani, hogy nagyon, nagyon /t5 színész ez az
Edward Norton. És itt csak egyetlen
momentumra hívnám fel a figyelmet, jelesül arra, hogy a tag
miképpen megy. A séta. A járás. A haladás. Soha,
senkinél nem láttam még ilyen járást, hogy enynyire kifejezett mindent, ami egy ember, vakmerőséget, valaha volt nagymenőséget,
váratlan
megroppanást, elesettséget, lélekmélyi
félelmet,
dacot, megrendülést, bűntudatot. Vannak rossz,
jó. tűrhető filmek, ez Az utolsó éjszaka Edward
Nortonnal a vérszegény cselekményű,
középjó
kategóriába tartozik, de én már soha nem fogom
elfelejteni, hogyan tudott benne menni egy ember. A színészet mestersége csupán csak ennyi,
elsétálok a kamera előtt, hogy aztán szép lassan
leszakadjon utánam az ég. Sok minden árulkodik egy emberről, az arca, a tekintete, a mozdulatai, a beszéde, mekkora az ürüléke, és, na itt a

spanyolviasz, a menése is. Látsz egy embert,
minden flott, minden tiptop rajta, de viszont láthatatlan kötelékekkel iszonyatos súlyok vannak
a testére
erősítve,
haldoklások,
válások,
ilyen-olyan kistragédiák, húzza maga után az
egészet, mint egy piramist. Egy férfi járásában
több a nyíltság, a nőt ellenben meghatározzák a
testi adottságai. Gömbölyű formákkal
egészen
másképpen halad egy hölgy a boldogság felé,
mint a férfi. Vagy úgy megy, mint aki becsinált,
óvatosság, félelem, jajgat ki belőle a lélek. Az
emberek járása tulajdonképpen az íráshoz hasonlatos a leginkább, emezt a grafológia tanulmányozza, amazt a járástudomány, ami persze
nincs, de viszont miért nincs ? Ismertem egy papot, aki minden ötödik lépése után ugrott egyet,
pirulva vallotta be végül, az Ördög miatt teszi,
zavarba akarja hozni, ha már el nem űzheti. S
most, ahogy belegondolok, alig ismerek embert,
aki szépen tud menni. Mert különben mi az,
hogy valaki szépen megy? Kifejezi maga-magát?
Járása harmonizál a testfelépítésével ? Miközben
halad, átdereng testén a lélek? Nem tudom. Az
biztos, hogy ruhátlanul nem lehet szépen menni. A szép járáshoz legalább egy pántos bugyi
kell, vagy nercek, kalapok, vad selymek, férfiaknál néha páncélmellény. De leginkább azt mondanám, hogy szépen az megy, aki egy kicsit a saját élete fölött jár. Nem túl magasan, ó, dehogyis
a fellegekben, hanem csak éppen hogy, egy-két
pihényi magassággal halad a nyomorult
mindenség fölött, mintha úgy lenne ura az egésznek,
hogy közben a szolgája is. Úgy megy, hogy a teste, a lelke, a szelleme, a ruházata
demokratikus
relációban van. Úgy megy, hogy láthatóan jó neki, miközben annak is jó, aki nézi, nézi, nézi őt.

Riasztás
Szúnyogriasztó-szolgáltatást kínál Dél-Korea legnagyobb mobiltelefon-üzemeltető cége. A vállalat állítása szerint a telefonokra
letöltött hang egy méter sugarú
körben, pontosabban gömbben
biztosítja a szúnyogmentességet.
A hangot az emberi fül alig érzékeli, és állandóra lehet állítani. A
szúnyogriasztás a telefon energiafogyasztását 30 százalékkal
növeli, a csípések számát viszont
ennél jóval nagyobb arányban
csökkenti - jelentette a Reuter.
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MOTOROST GAZOLTAK
Szentesen, a József Attila és a
Kossuth Lajos utca kereszteződésében motorost ütött el egy személyautó csütörtök délelőtt. Egy
23 éves fiatalember Volkswagen
Golfjával jött a József utcán.
Megállt az elsőbbségadás táblánál. A fáúton érkező és balra kanyarodni szándékozó teherautó
vezetője azonban intett neki,
hogy mehet. A golfos erre elindult, de nem vette észre, hogy
egy segédmotoros már előzni
kezdte a teherautót. A motor a
személyautó hátuljának ütközött és felborult. 76 éves vezetőjét könnyebb sérüléssel szállították a kórházba.

ISTEN ELTESSE!

Olajozott
lakás
MARBURG (MTI)
3 ezer liter fűtőolajjal árasztott el
egy alagsori lakást tévedésből a
németországi Marburg városban
egy fuvarozó. Az olajszállító férfinak a szomszéd ház alagsori
tartályába kellett volna bepumpálnia az olajat, ám eltévesztette
a címet. Mivel a téves épület utcai ajtaja mellett talált egy paszszentos csövet - amely azonban
már jó ideje használaton kívül
volt - , arra kötötte rá a tartálykocsi csövét, és beengedte a 30 fürdőkádnyi olajat egyenesen az
alagsori lakásba, teljesen elárasztva azt, és tönkre téve a tulajdonos ingóságait. Idővel az olajszállító észrevette tévedését, és
értesítette a rendőrséget. A fuvaros csak két métert hibázott...

IZABELLA, DALMA
Az Izabella névnek spanyolos íze
van, de mégis az Elizabetha héber névből származik, melyből
két betű elkopott. Európában
először spanyol földön használták a 13. században. Héber jelentése: „istent imádó", de spanyolban, franciában és olaszban (Isabel, Isabella, Isabelle) a „szép"
szóra utal, mert e nyelvekben a
Németh György karikatúrája „betha" végződésből „bel, belle,
bella" lett. Mint a többi kedves
női nevünk, a Tünde, a Hajna,
Csilla mellett a Dalma is Vörösmarty Mihály alkotása, azzal a
különbséggel, hogy ő a Tündértalta el, hanem illegális fegyver- völgy című költményében ezt a
tartásban, s 6200 korona (bő 100 dal szóból vett nevet még férfiezer forintnyi) pénzbírságot sza- névként használta. Vajda Péter:
bott ki rá - jelentette a BNS észt Attila halála (1839) című művéhírügynökség. A 34 éves gazdál- ben már női névként szerepel.
kodó azzal mentegetőzött, hogy
a disznókat kizárólag magánfo- JENŐ
gyasztásra szánta.
Vasárnap ünnepeljük. Ősmagyar
név, honfoglaló őseink egyik törzsét így hívták. Szerepel a név
Gerlach formában Konstantinosz Porphyrogennetosznál is,
személy- és nemzetségnévként.
az igen öreg bolygó - amely tulaj- A Jenő törzs szállásterületein
donképpen egy hatalmas gázhal- több helység nevében fellelhető.
maz - a Jupiternél kétszer nagyobb, s ötezerhatszáz fényévre
A NAP VICCE
található a Földtől. Egy örvénylő
pulzár és egy ex-csillag, azaz fehér törpe körül kering, vagyis a Elítélt: - Nézze, doki! Már kivetmi Naprendszerünk alig ötmilli- te a lépemet, a mandulámat és az
árd éves bolygóihoz képest sok- egyik vesémet. Csak azt kértem,
kal háborgóbb környezetben ta- juttasson ki innét!
lálható.
- Azt teszem, apránként...

Géppisztolyos vágás
POLVA, TALLINN (MTI)
Böllérkés helyett géppisztollyal
„vágta le" disznait egy paraszt
Észtországban, amiért alapos
pénzbüntetést kapott. Polva város bírósága nem az állatokkal
szembeni bánásmódban marasz-

Gázhalmaz a bolygó
WASHINGTON (MTI)
A Hubble űrteleszkóp segítségével csillagászoknak tizenhárommilliárd éves - az eddig ismerteknél jóval idősebb - bolygót sikerült felfedezniük a Skorpió
csillagképben, az M4 csillaghalmazban. A NASA, az amerikai
űrhivatal sajtóértekezletén a tudósok arról számoltak be, hogy

KteftMte

SZÖUL (MTI)

OPELEK ÜTKÖZTEK
Szegeden, a Bakay Nándor és a
Boros József utca kereszteződésében csütörtök délben két Opel
ütközött. Egy 40 éves férfi Vectrájával a Boros utcából jött, de a
kereszteződéshez érve n e m vette
észre a szabályosan közlekedő
Astrát és belehajtott. A vétlen
autós 62 éves vezetője könnyebben megsérült. A két kocsiban
750 ezer forintnyi a kár.

Az egykori főnyomozó ördögi körei.

Meleg, nyári idő

a Tárkány Autóház nyílt napján
való részvételt 18 éven felülieknek csak nagyfokú önuralom mellett ajánljuk!

időpontja: 2003. július 1 1 - 1 2 - 1 3 .
helyszínei: Szeged, Szőregi út 46—50., Hódmezővásárhely, Tesco parkoló
T á r k á n y A u t ó h á z Az Ön Skoda Márkakereskedője S z e g e i ó ® ^ ^ ^ ® e l é f o n :

62/ 555-666

Hidegfront közeledik, amely előtt ma egyre melegebb levegő érkezik térségünkbe.
Délelőtt még sok lesz a napsütés, délután már egy-egy zápor, zivatar is lehet.
Szagait

te

2»°

Mórahalom

te

30°

Hódmezővásárhely

te

29°

Mlndszont

te

29°

Szentes

te
Sw>

28°

Bókósosaba
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29°

Makó

te

30°

Szolnok

te

28°

Csongrád

te

29°

Kecskemét

te

29°

Kistelek

te

2 8 °

Orosháza

KJ

29°

További kilátások
Az átvonuló hidegfront mögött eleinte kissé visszaesik a hőmérséklet, maid erősödik
a nappali felmelegedés. A jövő hét közepe tá|ári már többfelé eléri a 30 fokot a délutáni hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakul ki.
Vasárnap

Hétfő

Kedd

te

te'

Max:26
Min: 18°
Változó

Max:25°

Mln:ir

Szerda

te

O

Max:27°
Mln:16°

Max:30°
Mln:19°
Derült

Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 91 cm (hőfoka 2.3.8 C ), Csongrádnál-151 cm,
Mindszentnél - 2 3 cm. A Maros Makónál - 9 2 cm.
A Nap kel: 4.58, nyugszik: 20.41, Hold kel: 18.0.3, nyugszik: 5 3 0

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
P U N T O
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K E D V E Z M É N Y

Mindent, vagy semmit
- ez itt a költői kérdés
7
10
3
5
3
6
2
«
t
VÍZSZINTES: 1. Idézet 1
E
SA
Petőfi: A csillagos ég c. 11
verséből. Első rész. 11.
Szerviz dolgozója. 12. 13
Baranya megyei község. 15
13. Zeneiskola, réglesen.
*
14. Gyümölcs. 15. A fo- te
gadására. 16. Háziszár- 21
23
24
nyas. 17. Tíz, angolul.
18. Jelfogó. 20. A test
L |
37
vázának
alkotóeleme. » 30
21. Klasszikus kötőszó. »
22. Női név. 26. A földre
- 40
pottyant. 28. Fél móka! 57 ^
29. Kezét ráirányítva 41
43
meghatároz, láttat. 31.
"
44
Megtörtént dolog. 33.
T
Izomban lakozik! 34. Előtag: helyes-. Igaz- (=0RT0). 36. Győri sportegylet. 37. Esetleg. 39. Elcsen. 41. Indonéz sziget. 42. Riadók. 44. Pusztít.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második része. 2. Torta levágott cikkelye. 3. Hangszeren játszik.
4. Paprikának is van! 5.... ezredes; Szabó István filmje. 6. Kezdetben. 7. Fegyverből tüzel.
8. M. S. Ö. 9. Férfinév. 10. Természetfeletti lény. 14. Nevetés. 19. Sértetlen. 23.... John (angol énekes, zeneszerző). 24. Átall. 25. Az adu is ez. 27. Magad. 28. Hullócsillag. 30. Többes
számú megszólítás. 32. Az Idézet harmadik, záró része 35. Kenőanyag. 38. Kerti szerszám.
40. Becézett Erika. 42. Páratlan atom! 43. Káté!
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: Ha Sándor nem volnék, Diogenész szeretnék lenni!
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