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TÉMÁINKBÓL
SZEGEDEN SZÜLETETT MEG
AZ IDŐKERÉK ÖTLETE
Az időszobor ötlete a szegedi
illetőségű Herner János
művelödéstörténészé. A
gigantikus homokóra-kerékről
megvalósíthatósági tanulmány
is készült, még 1995-ben. Aztán
a program egy időre elakadt.
Most viszont a kormány
ötvenmillió forinttal támogatja
az ötlet megvalósítását.
6. oldalon.
ERDEI ZSOLT NÁLUNK
BOKSZOL
Az Universum Box-Promotion
kiválósága, Madár Szegeden védi
meg félnehézsúlyú WBO
interkontinentális bajnoki
címét. Jelenleg is készül az
összecsapásra. Fut, kondizik, de
a kesztyűs tréningekkel még
várnai kell, mert egy korábbi
mérkőzésen megsérült az orra és
még nem gyógyult meg.
18. oldal
MUNKÁSGYŰLÉS
AREMÍZBEN
Munkásgyűlést hívtak össze a
Vivaép Rt. dolgozói. A héten
ugyanis többséget szerzett a
Szegedi Közlekedési Társaság az
rt.-ben. A dolgozók érdekeit
védők leginkább attól tartanak,
hogy .megváltozik a munkarend.
Szerintük az igazgató
átszervezése nem más, mint
takarékosság a bérekkel.
5. oldal

F Ü G G E T L E N NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Az országos rendőrfőkapitányt váratlanul érte a Kumbor-ügy

Salgót is zavarják
a politika farizeusai

Az általános forgalmi adó módosítása nyomán jövőre
emelkedhetnek a gyógyszerek, tankönyvek és élelmiszerek árai, de a különböző szolgáltatások is megdrágulhatnak.

Tálán meg lehetett volna előzni,
hogy a fél éve még sztárnyomozó Kumbor Tibor ne bukkanjon
fel a másik oldalon - nyilatkozta
lapunknak Salgó László. A
„Csongrád megyei" országos
rendőrfőkapitány a vele készült
interjúban beszélt a rendőrséget
ért politikai támadásokról.
- Egy magas rangú rendőrtisztet, Kumbor Tibort, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
nyomozó osztályának vezetőjét
februárban felmentették beosztásából, alig egy hete pedig zsarolás alapos gyanúja miatt őrizetbe vették, majd letartóztatták. Kumbor nagyon jó rendőr
volt, mi történhetett?
- Nehéz kérdés, ugyanis én a
mai Kumbor Tibort nem ismerem. 1997-ben úgy hagytam ott a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy Kumbor fiatal,
felkészült, hajtós, tehetséges zsaru volt, akit nem lehetett a mindennapok eszközével vezetni.
Neki szüksége volt arra, hogy alkalmanként az első számú vezető szigorúbb kontroll alá vonja.
Mint említettem, évek óta konkrét rálátásom nincs arra, hogy mi
és hogyan zajlott vagy zajlik a
megyei főkapitányságon, de azt
tudom, felettesei az utóbbi években elégedetlenek voltak vele.
Visszavonták vezetői megbízását, és különböző, fegyelmi és
nyomozóhivatali vizsgálatok is
folytak ellene.
Salgó László: Én nem a kormánypárt és az ellenzék rendőrségének vezetője
Folytatás a Sziesztában

www.delmagyar.hu

vagyok, h a n e m a magyar rendőrségé.

Stop a V-fon akciónak
A Hírközlési Felügyelet megtiltotta a V-fon kedvezményes szolgáltatásának beindítását. A telefontársaság a hétvégi időszakra
vonatkozó, 45 forintos fix hívásdíjas akció bevezetését tervezte.
Az indoklásban az is szerepel,

hogy a szolgáltatás arra az előfizetőre ró kötelezettséget, aki nem
akar részt venni az akcióban. A
V-fon Rt.-nél senki sem kommentálta a felügyelet döntését.
Bővebben a 3. oldalon

Elverte az eső az Aidát

Csalfa játék
az áfakulcsokkal

Fotó: Karnok Csaba

Az első bejelentések szerint a kormány az eddig nulla
kulccsal adózó termékeket jövőre már ötszázalékos általános forgalmi adóval terhelné meg. A 12 százalékos kedvezményes kulcs 15 százalékig emelkedne, a 25 százalékos normál kulcs pedig 23 százalékra csökkenne. Az áfakulcsok változása a legérzékenyebb pontokon „támadja"
a családi költségvetést, hiszen olyan alapvető cikkek és
szolgáltatások drágulhatnak, mint a tankönyvek, a háztartási energia, a temetkezés, nem beszélve a gyógyszerekről, amelyekből az ország nagyfogyasztónak számít.
Míg eddig nem terhelte áfa a gyógyszereket és a tankönyveket, az egyéb olvasnivalóért pedig 12 százalékos
általános forgalmi adót fizettünk, most 5 százalék áfát
pakolnának rá az orvosságra, s ötöt valamennyi könyvre
(az egyik oldalon többet fizetnénk a gyermek iskolai
könyveiért, de kevesebbet hagynánk ott a könyvesboltokban). Zolnay Kriszta gyógyszerész, a Kígyó patika egyik
tulajdonosa elmondta, egyértelműen a betegek járhatnak
rosszul a tervezett változtatással. Ráadásul duplán is
sújthatják a gyógyszerszedésre szorulókat jövőre azzal,
hiszen az áfateher mellett a gyártók inflációarányos áremelésére is számítaniuk kell. Tovább nőhet azok száma,
akik nem váltják ki a számukra felírt orvosságot.
Drágább lehet 2004-től - a gáz kivételével - a háztartási
energia azzal, hogy a kormány az eddigi kedvezményes,
12 százalékos áfakulcs helyett a majdani maximálissal, a
23 százalékossal számol. Ez azt jelentheti, hogy jövőre 11
százalékkal magasabb forgalmiadó-teher sújthatja a távhő- és az áramszolgáltatást is. Básthy Gábor, a Szegedi
Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója szerint a megnövelt áfát sajnos kénytelenek lesznek a fogyasztóra hárítani. Noha a díjat nem, csak annak forgalmi adóját tervezik
emelni, az emberek mégiscsak drágulásként fogják megélni. Az igazgató azonban hozzátette: még meg kell várni,
átmegy-e a parlamenten a tervezet.
Hasonlóképpen drágulhat a normál, 23 százalékos áfakulcsba sorolás miatt a személyszállítás. Ez a tervezet
meglepte Szeri Istvánt, a Tisza Volán Rt. vezérigazgatóját, aki számított növekedésre - 12-ről 15 százalékra -, de
ilyen mértékűre nem. Mint mondotta, az elképzelés nem
EU-konform: a nyugati államokban preferálják a tömegközlekedést.
Folytatás a 3. oldalon

Beckham a nyereményből öt hónapig focizhatna Szegeden

1,6 milliárd a lottóötös
Rendkívüli összegért, 1 milliárd
633 millió forintért ikszelhetnek az ötöslottó játékosai. Ennyi
pénzből egész Sándorfalvát és
Öttömöst vendégül láthatná a
nyertes egy hétig Egyiptomban.
Március elseje óta, vagyis tizenkilenc hete halmozódik az ötöslottó
jackpotja. A magyar lottózás történetének második legnagyobb
összegű nyereménye, 1 milliárd
633 millió. A rendkívüli összegből sok mindenre futhatná. Ha
valaki jótékonykodni szeretne a
pénzből, akkor Zánkán 15 ezer
125 mozgássérült gyermeket táboroztathatna egy hónapon keresztül. A válságos helyzetben lévő magyar egészségügyi intézményeknek több mint ezer inkubátort vagy százhúsz altatógépet vásárolhatna a nyertes.
Az utazás szerelmese párjával
1400-szor mehetne el két hétre
Brazüiába. Egyiptomban pedig egy
héten keresztül közel tízezer embert láthatna vendégül négycsillagos szállodákban a nyertes. Ha
sportra áldozna, akkor a Real
Madrid új sztárja, Dávid Beckham
öt hónapon keresztül rúghatná a
bőrt az FC Szeged színeiben, a kosaras Michael Jordán pedig a Szedeákot két hónapig erősíthetné.

Az órákon át zuhogó eső miatt tegnap este nem tudták megtartani Verdi talán legnépszerűbb operájának, az Aidának bemutatóját a Dóm téren. Még a címszereplő Sümegi Eszter esernyő alatti fohászkodása sem tudta meghatni az égieket. Jegyek a vasárnapi esőnapra érvényesek.
Fotó: Scbmidt Andrea írásunk a 4. oldalon

Csak azt az öt számot kell jól beikszelni.

Fotó: Gyenes Kálmán
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Taszárról Irakba repült
egy szállító zászlóalj

Magyar-román megállapodás a kedvezménytörvény alkalmazásáról

Európai normák és elvárások
A magyar és a román fél megállapodott a
kedvezménytörvény romániai alkalmazásáról - jelentette be pénteken, közös sajtóértekezleten a román és a magyar külügyminiszter Bukarestben.
BUKAREST (MTI)
Mircea Geoana és Kovács László közölte,
hogy a megállapodást rögzítő kétoldalú
egyezményt a két miniszterelnök írja majd
alá. Kovács László szerint ez a nyár végén,
legkésőbb ősszel történik meg.
- Az egyezményt a két kormány hagyja
majd jóvá. A megállapodás a kormányok jóváhagyásakor lép életbe, s azzal érvényét veszíti a kedvezménytörvényről 2001 decemberében aláírt magyar-román miniszterelnöki egyetértési nyilatkozat - mondta el a magyar külügyminiszter.

Kivégzett
négy eladót
BUDAPEST (MTI)

Elindult Tiszáiról az iraki nemzetközi stabilizációs és humanitárius segítségnyújtásban résztvevő 3 0 0 fős magyar szállító zászlóalj előkészítő részlegének első 12 fős csoportja, egy AN-124-es típusú, a Magyar Honvédség által bérelt orosz szállító repülőgéppel
péntek délben. Felvételünkön: járművek „szállnak be" a repülőgépbe.
MTI Telefotó

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte Erdélyi Nándort (az úgynevezett bolti sorozatgyilkost) a
bíróság első fokon több emberen
elkövetett emberölés miatt. A
büntetésből leghamarabb 25 év
múlva bocsátható feltételesen
szabadlábra. A bíróság Erdélyit
mind a négy vádban szereplő
gyilkosságban bűnösnek találta.

Mircea Geoana úgy fogalmazott, hogy kétévi, időnként feszültségekkel terhes vita végére sikerült most pontot tenni úgy, hogy a
magyar
kedvezménytörvényből
kikerült
minden olyan elem, amely a román fél és a
nemzetközi szervezetek véleménye szerint
nem felelt meg az európai normáknak.
Kovács László leszögezte, hogy az érintett
felekkel folytatott egyévi konzultációk után a
magyar országgyűlés az európai normáknak
és elvárásoknak teljes mértékben megfelelően módosította a kedvezménytörvényt.
- A megegyezésre azért van szükség, hogy a
végrehajtás még annak érzetét se keltse senkiben, hogy a jogszabály nem eurokomform
- szögezte le.
A magyar külügyminiszter hangsúlyozta: a
módosított kedvezménytörvénynek az a fő
célja, hogy segítse a szomszédos országokban
élő magyarokat a szülőföldön maradásban,

otthoni boldogulásában, illetve segítse a határon túli magyarokat önazonosságuk, anyanyelvük cs kultúrájuk megőrzésében.
- Ez egyetlen szomszédos ország érdekét,
érzékenységét sem sértheti - jelentette ki.
A most született megállapodás értelmében
a magyarigazolvány külalakja idővel, várhatóan a jelenleg kiadott igazolványok érvényessegének lejártakor módosul majd. A román fél tudomásul vette, hogy magyarigazolványok csak Magyarországon jogosítanak
kedvezményekre, ugyanígy a pedagógusoknak és a diákoknak szóló kedvezmények Magyarországon vehetők igénybe.
A törvény által biztosított oktatási-nevelési
támogatás a Romániában 199.5 óta működő
Iskola alapítványhoz kerül: ez bírálja el a pályázatokat, majd folyósítja az egyéneknek a
kedvezően elbírált pályázatokkal járó támogatást.

Vajon miről „énekel" a sok titkos partitúrát ismerő Kulcsár Attila ?

Az operaház elé csalt bróker
A bécsi operaház elé csalta Kulcsár Attilát a rendőrség, ahol az
osztrák nyomozó hatóság őrizetbe vette a K and H Equities
milliárdos sikkasztással gyanúsított brókerét. A volt befektetési tanácsadót várhatóan egy
hónapon belül átadják a magyar
hatóságoknak - hangzott el az
ORFK sajtótájékoztatóján.

sikkasztási
ügyben
nyomoz,
amelyből pénz származik, ami
valahol eltűnt, azaz az alapbűncselekményhez kapcsolódhat a
pénzmosás, ezért vesz részt a
nyomozásban az illetékes osztály
is". Hozzátette: „nem az ügyfelekkel szemben merült fel pénzmosás gyanúja".
•

BUDAPEST (MTI)

RÖVIDEN
LELŐTTEK EGY FÉRFIT
Lelőttek egy férfit Nyírbélteken,
amikor két család
összeverekedett. A férfit egy
lőfegyverrel sebezték halálra,
amikor a két família tagjai a
község orvosi rendelője előtt
egymásnak rontottak.
AZIRODARABLÓ
A békéscsabai rendőrség őrizetbe
vett egy 28 éves férfit, aki ellen
alapos a gyanú, hogy
csütörtökön, valamint múlt év
július 12-én is kirabolta a helyi
utazási irodát. A két rablással
gyanúsítható D. Attiláról bővebb
információt nem ad ki a
rendőrkapitányság.
SZENVEDÉSTÖRTÉNET
Megölte végső stádiumban lévő
rákbeteg feleségét, majd
önmagával is végzett egy férfi a
Pest megyei Taksonyban. A 67
éves férfi felesége kezére és
lábára vezetékeket kötött, majd
áramot vezetett a 65 éves
asszony testébe. Ezt követően
családi házuk kamrájában
felakasztotta magát.
KÁRENYHÍTÉS
Megszületett a mezőgazdasági
termelők kárenyhítő
támogatásáról szóló rendelet.
Németh Imre miniszter szerint
az 50 plusz 10 milliárd forintos
csomag, amelyet a kormányzat e
célra hagyott jóvá, nagy segítség
a gazdálkodóknak.
FÉL ÉV A HALOTTAL
Megközelítőleg fél éve élt együtt
halott albérlőjével egy 49 éves
rákóczifalvi férfi; az esetre
azután derült fény, hogy a
rendőrök a helyi családsegítő
szolgálat bejelentése miatt
felkeresték otthonában. Az egyik
kormos helyiségben a megégett
bútorok között egy férfi
elszenesedett holttestére
bukkantak. Az albérlő férfi
feltehetően még januárban az
ágyban dohányozva felgyújtotta
a szobát, amely kiégett és tűzben
életét vesztette. Tisztázódott,
hogy nem a tulajdonos okozta a
tüzet.

Az SZDSZ addig üti
a vasat, amíg meleg
Bár az M S Z P és a koalíciós
kormány több illetékese is jelezte, hogy hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni és a jövő évi szja
mértékéről véleményt cserélni,
az SZDSZ elnöke a nagy nyilvánossághoz fordult ez ügyben.
BUDAPEST (MTI)
Az SZDSZ továbbra is ragaszkodik az adócsökkentési elképzelések megvalósításához, és a jövő
évi adótervekkel kapcsolatban
kialakult koalíciós vita megoldására egyeztetéseket javasol - közölte Kuncze Gábor SZDSZ-elnök. Megfogalmazása szerint a
koalíciós pártok között vita alakult ki, a feleknek kölcsönösen
kell a kompromisszumok eléré-

sére törekedniük. Kérdésre válaszolva Kuncze Gábor kijelentette: nem tartaná szerencsésnek,
ha a nyilvánosságon keresztül
tennék meg javaslataikat az adócsökkentéshez szükséges lépésekre. Egy újságíró azt kérdezte:
fenntartja-e azt az álláspontját,
hogy ha nem történnek meg az
általuk szükségesnek tartott adócsökkentő lépések, akkor felvetődik a kérdés, mi értelme van az
SZDSZ koalícióban maradásának. „A kérdés természetesen létezik, merthogy a válaszok egyelőre nem érkeztek meg" mondta az SZDSZ elnöke, hozzátéve, egy egyeztetési folyamatban mindig abból indul ki, hogy
meg lehet találni a kölcsönösen
megfelelő megoldásokat.

A rendőrség úgy tudta, hogy
Ausztriában tartózkodik Kulcsár
Attila, ezért a rendőrség kapcsolatba lépett az osztrák társszervekkel - mondta az ORFK bűnügyi főigazgatója. „Mivel pontos
tartózkodási helyét nem ismertük, ezért több lehetőséget számításba véve végül elértük, hogy
Kulcsár Attila megjelenjen egy
bizonyos helyen, ahol már várták a rendőrök" - tette hozzá Ferenczi László vezérőrnagy (felvételünkön). A bécsi opera előtt két
magyar rendőr azonosította a hét
óra előtt megjelent Kulcsár Attilát, az osztrák nyomozók pedig
elfogták a volt brókert. Ferenczi
László elmondta, hogy a brókernél telefonszámokat, feljegyzése-

ket és Thaiföld bécsi nagykövetségének telefonszámát találták
meg, vélhetően az ázsiai országba akart utazni Kulcsár Attila. Az
ORFK arra számít, hogy az osztrák nyomozók egy hónapon belül
átadják a brókert a magyar hatóságoknak. Arra a kérdésre, hogy
miért a pénzmosás elleni osztály
vizsgálja a brókercégnél történt
visszaélést, a bűnügyi főigazgató
úgy fogalmazott: „A rendőrség

A Fidesz felszólítja a kormányt, tegyen meg mindent annak erdekében, hogy Kulcsár Attila minél hamarabb Magyarországra kerüljön - mondta Demeter Ervin. A fideszes politikus a K
and H Equities sikkasztással
gyanúsított volt vezető munkatársa ügyével kapcsolatban úgy
fogalmazott: csak a büntetőeljárás során lehet választ kapni arra
a kérdésre, hogyan kerülhetett
13 milliárd forint közpénz közbeszerzési eljárás nélkül a brókerhez.
„Miért
rendelkezett
László Csaba úgy, hogy ilyen
nagy összeget kapjon az Állami
Autópálya Kezelő Rt.?" - kérdezte Demeter. Feltette azt a kérdést
is, hogyan került több m i n t 500
milbó forint a Pannonplast-részvények vásárlására közpénzből
magáncélra.

Óriási pohtikai botrány: Nagy-Britanniában sem jó koronatanúnak lenni

Dávid Kelly tragikus sorsa

Dúsított uránium
BÉCS, TEHERÁN (MTI)
Dúsított urániumot találtak környezeti mintaanyagokban az
ENSZ Iránban dolgozó fegyverszakértői, s ez azt bizonyíthatja,
hogy Teherán urániumot dúsított anélkül, hogy értesítette volna az ENSZ atomenergia-ügyi

szervezetét. Nevük elhallgatását
kérő diplomaták közölték, hogy
az ENSZ szakértőinek első vizsgálatai a mintaanyagokban olyan
minőségű uránt mutattak ki,
amely nukleáris fegyverek gyártására is alkalmas, s ekképp az
ügy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség figyelmére méltó.

George W. Bush és Tony Blair állítja: Nem tévedtünk!

Visszaigazolt hadjárat
WASHINGTON (MTI)
George Bush amerikai elnök és
7bny Blair brit kormányfő csütörtökön Washingtonban egyaránt védelmébe vette az Irak elleni háború elrendeléséről szóló
koalíciós döntést. A két vezető
politikus Fehér Házban tartott
sajtóértekezletet nem sokkal
azután, hogy Blair beszédet
mondott az amerikai törvényhozás két házának a tagjai előtt. Kiviláglott: mindketten igazoltnak

tartják az iraki hadjáratot, annak
ellenére is, hogy egyelőre nem találtak az arab országban tömegpusztító fegyvereket, holott azok
állítólagos bagdadi birtoklására
hivatkozva kezdték meg a szövetségesek háborújukat - emelték ki a világhírügynökségek.
Hangsúlyozták, hogy bizonyíthatóan nem tévedtek: Szaddám
Húszéin rendszere vegyi és biológiai fegyvereket állított elő, és
igyekezett a nukleáris fegyverek
gyártására is szert tenni.

Meghalt az egyik koronatanúja annak a parlamenti vizsgálatnak, amelyet az angol parlament külügyi bizottsága indított az iraki háborút megalapozó hírszerzési értesülések ügyében. A tanú után
k u t a t ó rendőrök pénteken találtak egy holttestet Dávid Kelly o t t h o n á t ó l nem messze. A rendőrség
közölte, hogy az illető „ruházata és testalkata megfelel" a Kclly-család által adott leírásnak. A haláleset minden bizonnyal tovább mélyíti az iraki háború ügyében hetek óta tartó belpolitikai válságot
Nagy-Britanniában. A BBC koronatanúja lett volna Kelly - a közszolgálati műsorszolgáltató szerint
a brit kormány valótlan hírszerzési adatokkal t á m a s z t o t t a alá azt a parlamenti jelentést, amely az
Irak elleni háború alapjául szolgált.
MTI Telefotó/EPA/lohnny Green
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A K T U Á L I S «

A közelmúlt tüzelnél nem történt szándékos gyújtogatás

Csomagot
hoz a postás

Eldobott csikktől lett a baj

FEKETE KLARA

Egy felelőtlen ember által eldobott cigarettacsikk okozhatta a sándorfalvi tüzet.
Az elmúlt héten két esetben is nagy erőkkel
vonultak ki erdő-, illetve avartűzhöz a
Csongrád megyei tűzoltók. A vizsgálat szerint n e m volt szándékos gyújtogatás.
Csongrád és Bács-Kiskun megyei tűzoltók
közösen szálltak szembe a lángokkal az elmúlt héten. Előbb Ásotthalomnál égett a
fenyves, majd a sándorfalvi út mentén avartűzhöz riasztották őket.
- Az ásotthalmi fenyőerdőtüzet négyes kiemeltként (az ötös a legveszélyesebb) kezeltük, ezért a Napos úti laktanyán kívül Makóról, Hódmezővásárhelyről és Kiskunhalasról
is indultak egységek a helyszínre - mondta
lapunknak a szegedi tűzoltóságon Dudás
László főhadnagy.
Közel 1,7 hektáron égett az erdő aljnövényzete, valamint néhol a koronaszint is. A tüzet sikerült lokalizálni, ezért a makóiakat és
a vásárhelyieket visszafordították. A szegediek öt, a halasiak egy és az ásotthalmi önkéntesek ugyancsak egy autóval oltottak.
A tűz emberi életet és anyagi javakat nem
fenyegetett. Az erdőben a becslések szerint
egymillió forintos kár keletkezett. A szakértő
vizsgálat kiderítette, hogy az erős szél hatásá-

Fotó: Miskolczi Róbert

ra összeértek a magasfeszültségű villamosvezetékek és elektromos szikra jött létre. Emiatt kapott lángra az aszály miatt kiszáradt
fenyves.
Másnap a Napos úti laktanyából ismét
Ásotthalomra vezényelték a tűzoltókat. Öt
autóval tizenkilenc fős személyzet indult a
helyszínre. Kiderült, hogy az esetnek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ugyanis
mindössze húsz négyzetméteren parázslott
fel ismét az erdő. A tűzzel megbirkóztak az
ásotthalmi önkéntesek.
Az Ásotthalomról visszaérkező tűzoltók
nem sokat pihenhettek, mivel a sándorfalvi
úthoz vezényelték őket. Kezdetben 3-4 hektáron égett a főút mentén az avar. Az erős
szél miatt azonban gyorsan terjedt a tűz és
kisvártatva már ötven hektárra duzzadt a
lángtenger. Az öt autóval érkező szegedieket
a sándorfalvi önkéntesek is segítették. Az oltás során 68 köbméter vizet használtak el.
Itt sem volt szó szándékos gyújtogatástól.
Feltehetően figyelmetlenség okozta a nagy
kiterjedésű, de mindössze 50 ezer forint kárral járó tüzet. Nagy a valószínűsége, valaki
eldobhatott egy égő gyufát vagy még parázsló
cigarettacsikket.

Különösen visszaesőnek ítélték a balástyai férfit

A tűzoltók öt esetben vizsgálják a tűz keletkezésének okát. Akkor vonnak be szakértőt,
ha a kár több mint egymillió forint, illetve ha
szándékos gyújtogatásról van szó. Vizsgálat
indul akkor is, ha személyi sérüléssel vagy
halállal jár a tűz, valamint ha azt a lángokban megsemmisült anyagi javak tulajdonosa
kéri.
*

Ásotthalomnál tíz évvel ezelőtt, 1993 júliusában már pusztított erdőtűz. Kétszáz
hektárnyi fenyves vált a lángok martalékává. Az oltás napokig tartott és szegedi, makói, vásárhelyi, szentesi, halasi, bajai, illetve félegyházi tűzoltók is részt vettek benne.
Az akkori értéken húszmillió forint volt a
kár. A vizsgálat kiderítette, hogy szándékosan gyújtották fel az erdőt. A rendőrök évekkel később el is fogták a tetteseket. Rúzsán
2000-ben gyulladt ki az erdő. Itt 150 hektáros terület lángolt. Nemcsak a fák pusztultak el a tűzben, de három tanya és kilenc
gazdasági épület is. Mint kiderült, egy helyi
lakos volt felelős az akkori áron 150 millió
forintos kárért. A gyújtogató hét év börtönbüntetést kapott.
K.T.

Bokros Lajos óta nem szeretünk csomagot kapni. Annak ellenére
sem, hogy a történelem igazolta: ha akkor az
expénzügyminiszter
nem hozza meg azokat a drasztikus intézkedéseket,
amelyeket
ma már hazai és külföldi egyetemeken egyaránt tanítanak, elszállt volna a költségvetés. Infláció, tömeges
munkanélküliség,
menekülő külföldi tőke jellemezte volna az 1996 utáni esztendőket, és valószínűleg nem írtunk volna alá 2003-ban
csatlakozási
szerződést
Athénban.
Mégsem szeretünk
csomagot kapni, mert 1996-ban
és
1997-ben a családok zöme úgy érezte, azt a pár forintot vették ki
a zsebéből, amellyel egy kicsit szabadabban, könnyedebben
mozoghatott a világban. De 1996 elmúlt, s mire újfent kezdtük magunkat jobban érezni - sokak fizetését 50 százalékkal
megemelték, mások építkezésbe fogtak, mert a kamattámogatáson
és az
adókedvezményen
keresztül már szinte az állam fizette a cechet
megint kapunk egy csomagot. Ennek az újnak még nincs igazán neve, az elkövetkező időszakban derül majd csak ki, hogy
Lászlóról, avagy Medgyessyről elnevezve riogatják-e vele az óvodásokat a következő választási
kampányban.
A szakértők kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt azt
mondják, meg kell hozni mindazokat a döntéseket,
amelyek
most még csak tervezetként jelentek meg. A külföldi
hitelminősítők és gazdasági szakértők szerint ugyanis Magyarország eladósodott, kockázatos nálunk pénzt befektetni, hazánkat fekete bárányként jelenítik meg. A költségvetésnek akkora a hiánya - állapították meg -, hogy csak plusz adóterhekkel lehet
csökkenteni.
Ha az áfakulcsok nőnek, egy adófizető magyar állampolgár évente 90 ezer forinttal többet fizet be az államkasszába. Még akkor is,
ha átcsoportosítja kiadásait és jóval kevesebbet költ, mint eddig.
Nem kezd lakásépítésbe sem a várható
adókedvezmény-megvonás miatt, így megtakarított pénzét például az állam használhatja.
Csupa jó dolog történik tehát az új csomag következtében,
csak
éppen a családok érzik majd magukat megint
nyomorultabbnak.
Pedig már mertek egy nagyot álmodni, azt hitték, évről évre többet fognak keresni, jobban fognak élni. Az egyszerű ember megint
kénytelen magának levonni a következtetést:
csodák nincsenek.

Ifjú szocialisták
A Fiatal Baloldal - Ifjú Szociálisták (FIBISZ) megyei szervezete a
hét végén vendégül látja a romániai Szociáldemokrata Párt Arad
megyei delegációját. A Szegeden
megtartott sajtótájékoztatón H.
Nagy László, a FIBISZ Csongrád
megyei elnöke elmondta, hosszú
távú együttműködést terveznek

az aradiakkal. Újhelyi István, a FIBISZ országos elnöke arról beszélt, hogy Szerbiával is szeretnék
kiépíteni az euroregionális együttműködést. Dorel Caprar, a romániai Szociáldemokrata Ifjúság
Arad megyei elnöke elmondta: bizakodva tekint Magyarország európai uniós csatlakozása elé.

A Hírközlési Felügyelet megtiltotta a kedvezményes szolgáltatás beindítását

Gombos József 12 év Jogszabálysértő a fixdíjas V-fon akció
múlva szabadulhat
Hat év börtönre ítélt tegnap egy
balástyai férfit volt felesége és
lánya megöletésének előkészületéért a Szegedi ítélőtábla. A
vádlott, Gombos József volt cellatársát bérelte fel a kettős gyilkosság elkövetésére, nem sokItal azután, hogy életfogytig tartó fegyházbüntetéséből feltételesen szabadult.
2001 januárjában feltételesen
szabadlábra bocsátották életfogytig tartó szabadságvesztéséből
Gombos József balástyai lakost.
A férfit még 1982-ben ítélték el,
amikor édesapját és annak munkását lelőtte. Akkor a kettős gyilkosság oka az volt, hogy a vádlott
haragudott italozó apjára, aki
ivócimborákat fogadott be tanyájára.
Gombos ezúttal egyik volt cellatársát akarta rábírni arra, hogy
ölje meg a feleségét és lányait. A
gyilkosságért egymillió forintot
ígért az elkövetőnek. - A cellatárs mindent elmondott az aszszonynak, ugyanakkor megbízójával másnap azt közölte, teljesítette a feladatot, beszélgetésüket
pedig titokban magnóra vette ismertette a vádat tegnap a bíró.
A vádlott, amint tudomást szerzett arról, hogy a rendőrség keresi, jelentkezett, de mindent tagadott.
A Csongrád Megyei Bíróság első fokon két rendbeli emberölés
előkészületének
bűntettében
mondta bűnösnek, és 6 év fegyházbüntetésre ítélte. Emellett
megszüntette a feltételes szabad-

ságát is azzal, hogy leghamarabb
6 év múlva lehet dönteni annak
megszüntetéséről. Az ítélet ellen
a vádlott és védője fellebbezett.
Gombos felmentését kérte, míg
ügyvédje a büntetés enyhítését.
A Szegedi ítélőtábla a fellebbezést elutasította, s az elsőfokú bíróság ítéletét kiegészítette: Gombos Józsefet, aki egyébként a másodfokú tárgyaláson is tagadta az
ellene felhozott vádat, különösen
visszaesőnek minősítette. - A
táblabíróság az elsőfokú bíróság
által nem jogerősen kiszabott 6
év börtönbüntetést hagyta helyben, valamint azt, hogy leghamarabb 6 év - a börtönbüntetéssel
együtt 12 év - múlva lehet dönteni a feltételes szabadon bocsátásról - ismertette az ítéletet Hegedűs István tanácsvezető bíró.
Ez azt jelenti, hogy a 6 év börtönbüntetés letöltése után Gombos folytatja a korábbi életfogytig
tartó szabadságvesztését, s az
újabb feltételes szabadon bocsátás lehetőségét csak 6 év múlva
lehet megvizsgálni.
A Szegedi ítélőtábla az ítélet
meghozatalakor nem vette figyelembe Gombos büntetett előéletét. Az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést, amelybe beszámítják a tárgyalásig eltelt időt
is, arányosnak tartotta az ítélőtábla. A börtönbüntetés mellett
Gombos Józsefet 5 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezték a bűnügyi
költségek és az ügyvédi díj megfizetésére is.
G . S Z . L.

Nem indulhat el a V-fon július 19-étől
meghirdetett, hétvégi időszakra vonatkozó,
45 forintos fix hívásdíjas akciója, mert azt
megtiltotta a Hírközlési Felügyelet.

A Hírközlési Felügyelet azonnali hatállyal
megtiltotta a V-fon Nyári akció hétvégi telefonbeszélgetésekre elnevezéssel indított akciójának megkezdését, amely mától kezdődött volna és augusztus 31 -éig minden hétvégén igénybe lehetett volna venni.
Mint tegnap lapunkban megírtuk, az akció
automatikusan életbe lépett volna hétvégenként, és azoknak, akik n e m igénylik a szolgáltatást, a 1767-es előhívószámot kellett
volna tárcsázniuk.
Az akció elindítását a felügyelet Hírközlési
Területi Hivatalának (HTH) pécsi irodája tiltotta meg. A H T H indoklásában kifejti: bár a

V-fon Rt. szabályosan kérte akciójához az
előhívószámot, mégsem indíthatja be a kedvezményes szolgáltatást. A H T H szerint
ugyanis a telefontársaság eredetileg augusztus 1 -jétől akarta a fixdíjas szolgáltatást beindítani. A V-fon a kért engedélyt megkapta a
hivataltól, amely augusztus l-jétől engedélyezte is az 1767-es előhívószám használatát. A telefontársaság azonban már július
19-étől akarta a számot használni, ráadásul
szabálytalanul. Az 1767-es előhívószám
ugyanis nem használható díjazási mód meghatározására. Mindez azt jelenti, hogy egy, a
mostanihoz hasonló fixdíjas akció elindításához másik előhívószámra lenne szükség.
A H T H indoklásában arra is kitért, hogy a
szolgáltatás arra az előfizetőre ró kötelezettséget, aki n e m akar részt venni az akcióban.
Ez azt jelenti, hogy az érvényes szerződéssel

rendelkező előfizetők jogait szabálytalanul
változtatták volna meg az akció elindításával. Ráadásul ezekben a szerződésekben másodperc alapú számlázásról állapodtak meg
az ügyfelekkel, ugyanakkor az akcióban szereplő, időkorlátozás nélküli fix tarifa ettől a
ponttól is jogszabályellenesen tér el.
A H T H arra kötelezte a V-fon Rt.-t,
hogy azonnali hatállyal vonja vissza a
meghirdetett akcióját. Emellett a telefontársaságnak egy országos napilapban tájékoztatnia kell ügyfeleit az életbe lépett
változásról.
A V-fon Rt.-nél tegnap egész nap hiába érdeklődtünk: sem a sajtóosztályon, sem az
igazgatóságon nem álltak rendelkezésünkre.
Annyit közöltek csupán, hogy kérdéseinkre
leghamarabb hétfőn kaphatunk választ.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Elkezdődött a játék, a számolgatás az áfakulcsokkal

A családok a legnagyobb vesztesek
Folytatás a 1. oldalról

A tabletták ára 5 százalékkal
emelkedhet.

Fotó: Katitok csaba

Ha nem támogatnák a tömegközlekedést, az emberek saját
autóikkal járnának, terhelve az
utakat, környezetüket. A 23 százalékos áfa olyan áremelkedéssel
járna, hogy azt az emberek nem
tolerálnák. Szeri István szerint a
tömegközlekedés áfakulcsának
az 5 százalékos mezőben lenne a
helye, s bízik benne, hogy még
lehet lobbizni a pozitív döntés érdekében.
Még az olyan szolgáltatás is,
m i n t amilyen a temetkezés amelynek ára m á r m o s t is óriási teher a családok számára - , a
12 százalékos kedvezményes

csomagból a 23 százalékosba
kerülhet át. Hódi Lajos, a Szegedi Temetkezési Kft. igazgatója - aki természetesen szintén
szeretné megvárni, végül miként módosítják a törvényt azonban elmondta: a cég n e m
kíván árakat emelni, oly módon gazdálkodnak majd a költségekkel, hogy az emberek ne
érezzék meg a történteket a
pénztárcájukon.
•

Szakértők szerint a fogyasztó
nem veszi észre, ha egy termék
áfája 25-ről 23 százalékra csökken, olyan kicsi a különbség, az
„el fog tűnni a mosásban". Márpedig ez volt a jó hír az áfakul-

csok tervezett változtatásával
kapcsolatban. A 12-ről 15 százalékra történő hasonló módosítás
ugyanakkor már erőteljesebb, s
nem az egyszázaléknyi különbség miatt: ebbe a körbe tartoznak
ugyanis az élelmiszerek. A leginkább a 12-ről 23 százalékra való
áfakulcs-emelkedés miatt fájhat
a fogunk: ha minden a bejelentések szerint történik, 10 százalékkal drágul az áram, a távhőszolgáltatás, a tömegközlekedés. A
gyógyszerek, valamint a tankönyvek ötszázalékos áremelése
(miközben a többi olvasnivalóé
tizenkettőről ötre csökken) csak
hab a tortán.
FEKETE KLÁRA

KÖRKÉP
BORDÁNY. A Bordányi
Sportkör keretein belül
működő kézilabdacsapat a hét
végén Balatonboglárra utazik.
A két éve együtt játszó
kézilabdások egy strandtornán
vesznek részt. A tét az országos
döntőbe jutás. A strandkézilabdát egészen más
szabályok szerint kell játszani,
mint a hagyományost. A tízfős
csapat a közelmúltban már
eredményesen indult hasonló
versenyen, s bíznak benne,
hogy a siker most sem marad
el. A kétnapos rendezvényre
keményen edzettek a lányok.
DESZK. A héten a deszki
sportcsarnok adott otthont a
faluház által szervezett
bentlakásos néptánctábornak,
amelyre az ország több
településéről is érkeztek
gyerekek, szám szerint
hatvannégyen. A táborban
hivatásos oktatók tanították a
már több éve táncoló tanulóknak
a különféle lépéseket. Ezenkívül,
akik kedvet éreztek hozzá,
kézműves-foglalkozásokon is
részt vehettek, amelyet egy
Vajdaságból érkezett népművelő
tartott.
FORRÁSKÚT. A Forráskúti
Ifjúsági Kulturális és Szabadidős
Egyesület Kiskunmajsára
szervezett kirándulást. A
tizennégy és huszonöt év közötti
fiatalok egész napos program
keretében fedezték fel az
élményfürdő adta csodálatos
lehetőségeket. A tizenkilenc fős
csoport strandolását a számos
medence, csúszda tette
izgalmassá. A forráskúti
művelődési ház jövő héttől
péntek délelőttönként kézműves
játszóházat szervez: Az
érdeklődő gyerekek délelőtt
kilenctől tizenkettőig
kézműveskedhetnek kedvükre.
Megismerkedhetnek a
gyöngyfűzés rejtelmeivel, a
textilezés élményével,
készíthetnek gipszfigurákat vagy
hajtogathatnak papírból
szebbnél szebb díszeket Kovács
Mónika vezetésével.
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Beckham a nyereményből öt hónapig focizhatna Szegeden

1,6 milliárd az ötöslottón
Az ötöslottó történetének második legnagyobb várható nyereményéért, 1 milliárd 633
millió forintért ikszelhettek a
héten a játékosok. Ennyi
pénzből az FC Szeged öt hónapra szerződtethetné a Real
Madrid sztárját, Dávid Beckhamet.
Tizenkilencedik hete nem volt
telitalálatos szelvény az ötöslottón; március elseje óta halmozódik a jackpot. A ma esti sorsolásnak igen magas a tétje: 1 milliárd
633 millió forint. Ez a magyar
lottótörténet második legnagyobb összegű nyereménye.
Ennyi pénzből 15 ezer 125 kisbeteget tudna egy hónapig ellátni
a zánkai táborban az a szegedi
alapítvány, amely mozgássérült
gyermekeket üdültet. A magyarországi gyermekkórházak műszerállományát is szépen lehetne
fejleszteni, modernizálni. Az 1
milliárd 633 millió forintból
több mint ezer inkubátort, vagy
százhúsz, gyermekek műtétjénél
használatos altatógépet szerezhetnének be az intézmények.

Négyszáznyolcvanszor
Kenyába
A szerencsés nyertes harmadmagával 480 alkalommal ruccanhatna ki két hétre Kenyába.
Ha nem tetszik neki az afrikai
kontinens, akkor kéthetes Galapagos-szigeti
útra
éppen
1600-szor mehetne. Párjával
pedig 1400- szor utazhatna el
két hétre Brazíliába. Ha valaki
nagy társaságban szeret nyaralni, akkor egy hétig 9900 embert
láthatna vendégül Egyiptom
négycsillagos szállodáiban.
Ha a nyereményt csupa tízezresben kapná meg a nyertes, ak-

A LOTTÓÖTÖSÖK TOPLISTÁJA:
Iripip.

A játékba küldés helye (város, megye):
Zala
Budapest
Budapest
Komárom-Esztergom
Budapest
Budapest
Zala
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bács-Kiskun
Békés
Budapest

kor a bankók 163,5 kilót nyomnának. Ha pedig egymás tetejére
tenné a tízezreseket, akkor egy
tízemeletes ház tetejéig érne a
pénzoszlop. Fortunát is lehet vele újból kísérteni. Ennyi pénzből
az ötöslottón 10 millió 886 ezer
666-szor játszhatna.

Schumi mint bérsofőr
A zenében és a sportban is
nagy pénzek forognak. Az 1,6
milliárdért Mariah Carey két hónapig énekelhetne a nyertesnek.
A legendás Beatles-tag, Paul
McCartney londoni koncertjeit

2002.
2001.
1999.
2001.
2001.
1997.
1999.
2002.
2000.
1995.
2002.
2002.
1996.

december
november
szeptember
január
május
június
április
június
január
október
március
március
június

2 971 milliárd
1 152 milliárd
1 059 milliárd
B5B millió
79B millió
77B millió
722 millió
667 millió
657 millió
S7B millió
525 millió
525 millió
503 millió

négy héten át minden este élőben hallgathatná a nyertes. Az
ötszörös Forma-l-es világbajnokot, Michael Schumachert hat
hétre alkalmazhatná a szerencsés, mint sofőrt. Ha a lottónyertes sztárt szeretne igazolni a Szedeák kosárlabdacsapatába, akkor
Michael Jordán két hónapig
játszhatna szegedi színekben. Az
FC Szeged focistái ezzel szemben
öt hónapon keresztül futhatnának ki a pályára Dávid Beckhammel vagy Zinadine Zidane-nal.
Nemcsak a fantáziát, de a játékos kedvet is megindította ez a
hatalmas összeg.

A LEGNAGYOBB NYEREMENY
A magyar ötöslottó története során a legnagyobb összegű nyereményt 2002 decemberében vihette haza a szerencsés játékos. A
2 milliárd 971 millió forintot érő szelvényt Nagykanizsán adta
fel a későbbi nyertes. A jackpot akkor huszonhét héten keresztül
halmozódott. Ez a magyar rekordösszeg jóval alatta marad az
angol csúcsnak. A szigetországban ugyanis 10,5 milliárd forintnak megfelelő fonttal gyarapította bankszámláját Fortuna kegyeltje.

Rendben találták a fürdőt

KISKUNDOROZSMA.
Utcabálra várják az érdeklődőket
ma éjszaka Kiskundorozsmán.
Az autósoknak ezért
forgalomeltereléssel kell
számolniuk szombat délután
négy és vasárnap hajnali négy
óra között a település
belterületén. Az elterelés miatt
megváltozik a Tisza Volán Rt.
Kiskundorozsma,
Vásártér-Zsombó-ForráskútKiskunmajsa irányba közlekedő
járatának egyik állomása is. A
Dorozsma, ABC megállóhelyet a
buszok nem érintik, helyette,
mintegy 50-100 méterrel Szeged
irányába létesítenek ideiglenes
megállót.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

27
18
21
21
16
26
18
10
16
21
15
15
17

A szegedi Londoni körúti lakástűzben minden ingósága
odaveszett a sértett Petrovics
családnak.

Kővári Péter csak alkalmi
lottózó. - Ekkora nyeremény
engem is tűzbe hoz. A feleségem rám is szólt, mert majdnem elköltöttem a szelvényekre az összes konyhapénzt mondta nevetve az idős szegedi
férfi. Péter bácsi még annyit
hozzátett, hogy nemcsak magára, hanem beteg és idős emberekre is költene az 1,6 milliárdból.
Fiatal kora ellenére Kóczán
Csaba megszállott lottózó. - Azt
nem állítom, hogy nem számít a
hatalmas lóvé, de akkor is veszek
szelvényt, ha jóval kevesebb a
várható nyeremény - foglalta
össze röviden a 17 éves játékos.
Csaba már nyolc éven keresztül
minden héten hat darab szelvényt tölt ki. Eddig a legnagyobb
nyereménye 65 ezer forint volt.
Az 1,6 milliárd sorsán még nem
gondolkodott, de az biztos, hogy
valahol Ausztráliában döntené
el, mire költse.

Telefonon hívta fel szerkesztőségünket Petrovics lllésné, a kedd
esti Londoni körúti lakástűz
egyik áldozata. Az asszony könynyeivel küszködve elmondta,
szomszédjuk ezzel a lépésével
földönfutóvá tette őket: - Teljesen kiégett a lakás. Benne volt
minden vagyonunk. Odalettek a
bútoraink, háztartási gépeink,
bennégett a pénzünk, az összes
iratunk - sorolta az asszony.
Petrovicsné elmondta: a tüzeset után a nővérénél húzták
meg magukat, de mivel ott is
nagy a család, így ők már a földön alszanak. Új otthonuk közvetlenül a kiégett lakás mellett
lenne, de egyelőre nincs miből
kifizetniük a bérleti díjat. Bennégett a pénzünk is, így nem
tudjuk kifizetni a bérleti díjat.
Meg nem is mennénk oda szívesen. A kislányom a mai napig
reszket, és könyörög nekem,
hogy ne menjünk oda vissza,
mert fél felmenni még az emeletre is - mondta az anya.
Lapunk megkereste az ügyben
az IKV Rt.-t. Sándor Tünde, az ingatlankezelő cég gazdasági igazgatója elmondta, azt tekintették legfontosabb dolguknak, hogy minél
hamarabb el tudják helyezni valahol a családot. - A jövő hét elején
tudjuk megbeszélni a részleteket
Petrovicsékkal. Akkor tudunk
majd szerződést kötni velük.
Petrovicsné megjegyezte, arra
kéri a jó érzésű embereket, ha
tudnak, segítsenek rajtuk: ruhát,
bútort egyaránt szívesen fogadnak.

K. T.-T. Á.

G. SZ. L.

Egy hét, hat szelvény

Gyűlésen közölte döntését a csongrádi vezető

Távozik a bútorgyár
vezérigazgatója
Lemondott tisztségéről a csongrádi Warten-Tisza Bútoripari Rt.
vezérigazgatója. A távozó vezető azt mondta, a cégcsoport másik
vállalatát fogja irányítani. Óvári János pénteken munkásgyűlésen közölte döntését a részvénytársaság dolgozóival. Információink szerint azt mondta, lépése „technikai jellegű": ugyanis a cégcsoport másik tagjánál, a Tisza Kereskedőház Kft.-nél jelenleg
nincs pénzügyekben is döntésre jogosult vezető. Úgy tudja, a jövő héten őt választják meg a kft. ügyvezető igazgatójává. Azért
mondott le, mert szerinte a két vezetői tisztség együttes ellátása
összeférhetetlen lenne.
A Warten-Tisza Bútoripari Rt.-t a háromtagú igazgatótanács vezeti.
E grémium elnöke Kemmer Géza, tagjai: Serege Gábor és dr. Lőkös
Tibor.

Az utak királyai
Szegeden dübörögtek

ÓPUSZTASZER. Ópusztaszer
általános iskolájában a nyáron öt
héten keresztül napközis tábor
működik. Az utolsó turnust
július 25-én zárják. A létszám
hetente változik, de közel 20-30
diákra vigyáznak egyszerre a
pedagógusok. Délelőttönként
kézműves - foglal kozásoka t
szerveznek. Kedvtelésből
sportolhatnak is a tanulók az
iskola udvarán.
SZEGED. A jövő hét közepéig
(átéksziget várja a szegedi
Százszorszép Gyermekház hátsó
szárnyában a játszani vágyókat.
Képzett pedagógusok fogadják a
szülőket, gyerekeket, óvodai és
iskolai csoportokat. Július 25-éig
keddtől csütörtökig, illetve
szombaton egész délelőtt,
pénteken pedig 16 és 19 óra
között tart nyitva a Játéksziget.
A kialakított kuckókban
különböző foglalkozásokat
szerveznek a legkisebbeknek is,
a félévestől kezdve a tizenkét
éves korú gyermekekig.
Ezenkívül újfajta
készségfejlesztő játékokkal is
megismerkedhetnek a
résztvevők.

Halmozódó
hetek száma:

A nyeremény
összege (Ft):

Iae,e

Petrovicsék
mindene
odaveszett

A hagyományokhoz
híven
most is felvonulással kezdődött a szegedi-sziksósfürdői
kamionos találkozó. Hat országból több mint kétszáz kamion érkezett Szegedre. Az
utak királyai tegnap késő délután végigvonultak a szegedi
utcákon. Ma délelőtt 10 órától
A szakemberek csupán apró hiányosságokat fedeztek fel.
Soron kívüli ellenőrzést tartott tegnap a szegedi
LigetfUrdőben a rendőrség, a tisztiorvosi szolgálat és a munkavédelmi felügyelőség. Egy mentorodat és két új mentőövet kell a fürdőnek
beszereznie.
Az.akciót a közelmúltban történt strandbalesetek miatt kezdeményezte a rendőrség. A hatóságok egyébként is rendszeresen vizsgálják a
szegedi fürdőket. A rendőrök elsősorban a
mentési eszközökre figyeltek, s kérték a Ligetfürdő üzemeltetőjét, hogy szerezzen be újabb
mentőöveket, illetve egy, az előírások szerint
kötelező mentőrudat. Emellett afelől érdeklődtek, a fürdő hogyan ügyel a gyermekekre, és figyelmezteti-e a fürdőzőket a hangosbemondón,
hogy vigyázzanak értékeikre. Nagy Pál főhadnagy kérdéseire megnyugtató válaszokat ka-

a Szikin kiderül, melyik járgány a legszebb, illetve melyik
bírja a legjobban a terepet.
Emellett számos tréfás vetélkedő, illetve koncert várja azokat, akik felkeresik a fürdőt.
Vasárnap délután 2 órától Szegeden, a Felső Tisza-parton
gyorsulási versenyt rendeznek.

Fotó: Gyenes Kálmán

pott, a szükséges eszközöket napokon belül beszerzik.
Az ÁNTSZ munkatársa, Lévay Istvánné közegészségügyi szempontból vizsgálta a fürdőt. A
mentőládákat és a személyzet felkészültségét
rendben találta. Most nem végeztek vízminőség-vizsgálatot, de a fürdőnek egyébként is
rendszeresen, úgynevezett önkontroll vizsgálatokkal igazolnia kell, hogy megfelelő a vízminőség.
- A medencékben akkor is romolhat a víz minősége, ha a vendégek nem tartják be a tisztálkodásra
vonatkozó szabályokat - mondta Lévay Istvánné.
Hangsúlyozta a lábmosó és a zuhanyozó használatának fontosságát, hiszen nem elég az, ha a fürdővállalat a medencéit rendszeresen tisztítja és jó minőségű vízzel tölti fel.
M . B. I.

A kamionos konvoj végigvonult a városon.

Fotó: Schmidt Andrea
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Az SZKT igazgatójának tájékoztatója nem nyugtatta meg a vivaépeseket

Antiszemita üzenet az ajtókilincsen

Erkély-jelenet: ki
fizesse a fölújítást?
Tiltakoznak egy szegedi társasház földszinti lakói, mert pénzt
kérnek tőlük az emeleti erkélyek javítására.
Emeletről leszórt szemét és festék, elhanyagolt udvar, takarítatlan lépcsőház, évek óta törött ajtóüveg, a békesség kedvéért mindent szó nélkül tűrő lakók. így
vázolta egy szegedi Mérey utcai
társasház életét egy ott élő idős
hölgy. Szemközti lakótársával,
egy hasonló korú asszonnyal
együtt nehezen viselték el, hogy
a néhány éve takarító házbeli
asszony korántsem tart akkora
tisztaságot, mint elődje, ezért az
egyik földszinti lakó inkább maga mosta le vasárnaponként ultrás vízzel a lépcsőházat, kimeszelte a falakat, lefestette az udvarra nyíló kaput. Nem sokkal
később valaki az emeletről szemetet és festéket szórt az udvari
kapu elé.
A takarító asszony nem vette
jó néven az alkalmanként megfogalmazott bírálatot, s a szerkesztőségünkhöz fordulók szerint egyszer csúnyán lekiabálta
az őt kritizálókat.
Az egyik panaszos, postaládája
nem lévén, cédulára írt üzenetben kérte az újságost, hogy napilapját ajtaja levélnyílásába dobja.
Kevéssel ezután antiszemita gyalázkodó szöveget tartalmazó papírlapot talált a kilincsére ragasztva. A „levelet" megőrizte.
A közös képviseletet ellátó betéti társaság terve szerint lakásonként egyenlő arányban kellene viselni az udvar felőli erkélyek fölújításának költségeit. A lodzsák

Munkásgyűlés a remízben

viszont az alapító okiratban a lakás részeként szerepelnek, ezért a
földszinten lakók szerint - akiknek erkélyük sincs - helyreállításuk egyedül a tulajdonost terheli.
Egy tanácsadásra fölkért ügyvéd
hasonlóképpen látta helyzetet.
Az ötvenes évek végén épült
ház kertre néző erkélyeinek állapota valóban aggasztó: a málladozó betonszegélyből időnként
jókora darabok zuhannak le, a
földszinten élők nagy ijedelmére.
A javítás a statikai szakvéleményt készítő mérnök szerint is
sürgős. A munka a panaszosok
tudomása szerint 300 ezer forintba kerülne, s a költségeket
egyenlő arányban osztanák szét.
A négy földszinti lakás egyikében működő vállalkozás vezetője
úgy véli, ha csupán jelképes, legföljebb néhány ezer forintos hozzájárulásról lenne szó, a jó viszony megőrzése végett nem ellenezné a ráeső rész leemelését a
felújítási alapból - a 25 ezer forintot viszont sokallja.
A házat kezelő társaság vezetője
szerint viszont a falból kinyúló
gerendákon nyugvó erkély a ház
szerkezeti részének számít (akárcsak a tető vagy a falak), ezért a
betontálcák javításának költségét
is közösen kell állni - a burkolatot
már az erkélyes lakók cserélik.
A munka azonban egyelőre el
sem kezdődhet, mert nincs rá
elegendő pénz. A szakember
megjegyezte, hogy a panaszosokkal szomszédos házban ugyancsak közös pénzből építettek teraszt a földszinten lakóknak, s
ezt ott senki sem kifogásolta.
NY.

P.

Csongrádi hétvégék
A csongrádi önkormányzat környezeti zajvédelemről szóló rendelete szerint a szabadtéri koncerteket 23 óráig be kell fejezni,
de külön polgármesteri engedéllyel akár tovább is folytatódhat a hangos muzsikával járó buli. A közterületi engedéllyel rendelkező szervezőknek kötelességük betartani a helyi rendeletben
rögzített hangnyomásszintet - ez
50-55 dB -, illetve előzetesen értesíteni a helyszín közelében élőket. Amennyiben a mulatozók
kétszer is túllépik a megengedett
határértéket, a jegyző betilthatja
a rendezvényt.
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Balogh Györgyné, az önkormányzat környezetvédelmi főelőadója érdeklődésünkre elmondta,
ebben az évben - szerencsére nem történt olyan lakossági bejelentés, amely miatt a hivatalnak
is közbe kellett volna lépni. Előfordult, hogy egyes kocsmákra panaszkodtak a környéken lakók, de
a mérések nem hoztak olyan
eredményt, ami eljárást vont volna maga után. A Körös-torokban
idén még nem panaszkodtak a
vállalkozók udvarára, üdülőtulajdonosok egymásra viszont igen,
de ezeket az ellentéteket sikerült
megszüntetni.

Kérdéses, hogy a tájékoztatón elhangzottaktól sokkal okosabbak, optimistábbak lettek-e a dolgozók.
Tbvábbra is bizonytalanok a szegedi Vivaép
Rt. dolgozói, akiket az SZKT igazgatója
sem tudott megnyugtatni a tegnapi munkásgyűlésen.
Pénteken délután 1 órára munkásgyűlést
hívtak össze a villamosremízbe a Vivaép Rt.
dolgozói részére. Mint ismeretes, a héten 90
százalékos többséget szerzett az SZKT a Vivaép Rt.-ben. A tulajdonviszonyok megváltozása után az rt. dolgozói először kaphattak
első kézből tájékoztatást arról, mit tervez
Dózsa Gábor, a Szegedi Közlekedési Társaság vezetője. A sajtó munkatársait az egyik
szakszervezet vezetője hívta meg, azonban az
SZKT igazgatója azt az utasítást adta a telephely őreinek, hogy senkit se engedjenek be
közülük. Ezt később azzal indokolta: a sajtót
meghívó szakszervezet nem tájékoztatta őt,
holott a telephelyre az újságírók csak az ő engedélyével léphettek volna be. Azt mondta: a
dolgozóknak szólt a beszéde, „egy az egyben"
nem kívánta nyilvánosságra hozni a belső
ügyeket.
A munkásgyűlés után az újságírók is

beléphettek a területre. Lapunk munkatársa Schreier Vilmostól, az egyik szakszervezet képviselőjétől megtudta: az érdekvédők tartanak a munkarend megváltozásától. Dózsa Gábor ugyanis átszervezné a karbantartási rendet. Az igazgató
ezt ésszerűsítésnek nevezi, a szakszervezet szerint ez inkább a közlekedésbiztonságot is veszélyeztető takarékosság a bérekkel.
Dózsa Gábort este telefonon értük utol,
éppen az üzemképtelen járműveket vizsgálta munkatársaival. Azt mondta: nem
célja a dolgozók helyzetének nehezítése.
Nem titkolta, a Vivaép helyett az
SZKT-nál látná szívesebben a karbantartásban dolgozókat. Amikor ellátogatott a
műhelybe, a munkások azt mondták neki, hogy „haza akarnak menni", és a szívük mélyén még mindig SZKT-sok mondta az igazgató. A szakszervezet szerint viszont Dózsa éjjel agitál a műhelyben, hogy a munkások mondjanak föl a
Vivaépnél, miközben rosszabb feltételekkel várja őket az SZKT-nál, ám a bizony-

talan helyzet közepette sokan ezt is vállalják. Dózsa hangsúlyozta: az a célja, hogy
a dolgozók jövedelme ne csökkenjen az új
munkarend bevezetése után sem. A mintegy százötven fizikai dolgozó nagy részét
szerinte az SZKT tovább tudja foglalkoztatni, de a nagy létszámú vállalatirányítást a Vivaépnél le kell építeni. A szakszervezet válasza erre az, hogy az
SZKT-nál még nagyobb az adminisztratív
dolgozók aránya, amit Dózsa az utóbbi
időben tovább duzzasztott.
Az SZKT igazgatója a szegedi parkolási
rendszert működtető Szepark Kft. bevételeiből is fordítana a közösségi közlekedésre, és
szerinte a dolgozóknak is több jutna. Az igazgató tervei szerint a karbantartás átszervezéséből származó megtakarításból is kapnának
a munkások. A Vivaép általunk megkérdezett dolgozói azonban egyelőre nehezményezik, hogy az a vezető kínál nekik különböző
lehetőségeket és fogalmazza meg elvárásait
velük szemben, aki szerintük tönkretette a
Vivaépet.
MOLNÁR B. IMRE

Csellengő gyerekeket ment a játszóház

A Záportó-parti csendháború zörejei
Kamaszok és nyugdíjasok csatáznak a szegedi Zápor-tó partvidékének birtoklásáért. Egy zajos és egy csendes korosztály
küzd egymással. A bajok miatt a
tarjániak egy része a csellengő
gyerekeket foglalkoztató alapítványt vádolja.

ban, éjjel ordítoznak, pusztítanak.
A háborúságot megszenvedi
az Állami Gondoskodásban
Élő és Veszélyeztetett Fiatalok
Támogatásáért (ÁGOTA) Alapítvány játszóháza, a környékbeli fiatalok jó része ugyanis

ott tölti szabadidejét. Az alapítvány éjszakai játszóháza a
Víztorony téren azért jött létre, hogy az utcán csavargó
gyerekeket „begyűjtse", foglalkoztassa.
- Nálunk teljesen ingyen lehet pingpongozni, csocsózni,

Az egyik környékbeli tizenéves
fiú szerint a tóparti házban lakó
nyugdíjas rendőr megütötte őt,
mert hangoskodtak. A volt rendőr mindezt tagadja. A fiúk elismerik, hogy bandában ugyan
nem szentek, de tagadják a bűnöket, amit a lakók sorolnak: firkálás, fa- és padrongálás, alkohol, drog. A fiatalok azt panaszolják, előfordult, hogy négy
rendőrautót küldtek ki megfélemlítésükre. A volt rendőr azt
meséli, ő mondta az ügyeletesnek, hogy négy irányból jöjjenek,
különben megszöknek a fiatalok.
A Zápor-tó partján álló toronyházban lakó nyugdíjas nő
szerint a fiatalok, akik a környéken gyűlnek össze, rendszeresen
lerészegednek, de látott már náluk fecskendőt is. A házban lakó
férfi szerint port osztogatnak
egymás között, szipuztak is, ráadásul részegen fürdenek a tó-

Nyáron még fontosabb, hogy a veszélyeztetett gyerekeket összegyűjtsék.

tévézni, bográcsozni, vagy éppen szalonnát sütni, beszélgetni, kézműveskedni - meséli Kothencz János. Az alapítvány vezetője hangsúlyozza: a
gyermekek beilleszkedését segítő programokat is rendszeresen szerveznek, a drogról és az

Fotó: Schmidt Andrea

Fotó: Schmidt Andrea

alkoholról külön felvilágosító
előadásokat tartanak. A játszóházban klinikai gyermek
szakpszichológus tart rendszeresen fogadóórát családok részére.
- Gyakori eset, hogy az ÁGOTA Alapítvány anyagi támogatást nyújt az ide bejáró gyermekek családjai részére - teszi hozzá Kothencz.
Nem könnyű fenntartani a
220 négyzetméteres tarjáni barakképületet, hiszen például a világítás is sokba kerül. Sokszor,
ha nincs elég pályázati pénz, az
alapítvány munkatársai dobják
össze a rezsire valót.
- A játszóház területén
egyetlen fiatalkorú sem gyújthat rá és senki sem jöhet be illumináltan - emeli ki Kothencz. A kerítésen kívüli viselkedésért azonban az alapítvány nem felel. Céljuk, bebizonyítsák a kallódó fiataloknak, hogy van jövőjük. Megpróbálják a problémás gyerekeket összegyűjteni, hatni rájuk, amit a környéken lakók is
elismernek, de egyben tartanak is attól, hogy a deviáns fiatalok találkahelyévé válik a
Zápor-tó.
M. B. I.

Lemondott
a makói tévé
vezetője
Varga Márta, a makói városi
tévé most távozó vezetője azt
mondja: elege lett az ellene indított támadásokból.
A Makó Városi Televízió Kht.
volt vezetője azt mondja a felmondólevelében is megemlített
élő műsorról, melyben konfliktusba keveredett Búzás Péter polgármesterrel, hogy a város első
embere elfogadhatatlan stílusban provokálta' nézői előtt hozta
kellemetlen helyzetbe őt. Ez
azért lepte meg, mert a beszélgetés témáit előzetesen egyeztették.
Ez az eset azonban csak az
utolsó csepp volt a pohárban. A
lemondott tévévezető szerint,
miközben a nézők úgy érezték, a
város televíziója nem foglalkozik
olyan témákkal, amelyek a városvezetés számára kényelmetlenek lehetnek, egy bizonyos kör
azon fáradozott, hogy a műsorokban bizonyítékot találjon a
vádra, hogy a televízió jobboldalivá vált.
Szerkesztőségünk megkereste az önkormányzatot is az
ügyben. Senki nem kívánt reagálni
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Magyarország szimbóluma lehet a különleges szobor

Világhírű dzsesszmuzsikus a Dóm téri driáe-gálán

Szegedi az Időkerék ötlete
Szegeden született meg évekkel
ezelőtt az Időkerék ötlete,
amelynek támogatására nemrégiben ötvenmillió forintot adott
a kormány.
Herner János művelődéstörténész a szegedi egyetem oktatója
volt, amikor megszületett az ötlete: kellene építeni egy olyan
szobrot, amely valójában egy gigantikus homokóra-kerék, amiben épp egy év alatt peregnek le
a homokszemek. 1995 őszén a
szegedi Impala Házban rendeztek egy kiállítást az Ybl-díjas
épftész, Janáky István meg nem
valósult különleges terveiből.
)anáky itt hallott az időszoborról, és az ötlet annyira megtetszett neki, hogy rögtön munkához látott, részletes megvalósíthatósági tanulmányt készített,
így született meg a 8 méter átmérőjű, 2,5 méter széles, mintegy 60 tonna tömegű Időkerék
terve. A szerkezet központi eleme egy óriási homokóra, amelyben pontosan egy esztendő alatt
pereg le a benne lévő 4,5 köbméternyi homok. Időközben Herner János Budapestre költözött,
és a Khronosz Alapítvány vezetőjeként dolgozott tovább a projekt megvalósításán. A programmal kapcsolatos kommunikációs teendőket szegedi szakemberek közreműködésével továbbra is az Impala Ház végezte.
Szögi András grafikus készítette
el azt a háromdimenziós animációs filmet, amely a tervezett
környezetbe, a budapesti Felvonulási térre helyezve mutatta be
az Időkerék működését, a projekt honlapját pedig Szehenyi
Szabolcs webgrafikus tervezte
meg.
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Az Időkerék tervrajza.
A 2000. év jó alkalom lett volna az Időkerék felállítására, ám
az akkori kormányzat nem látott benne fantáziát. Időközben
külföldön is tudomást szereztek
a tervekről, az Időkerék - angolul Timewheel - ötletét különlegesnek és eredetinek találták.
Kofi Annán és Hillary Clinton is
felfigyelt rá, New York és Sydney pedig meg akarta vásárolni
a licencet. A BBC 1999 és 2000
fordulóján úgy tervezte, hogy világra szóló élő műsorában, a
többi fővárosnak adott 50 másodperccel szemben, négy percre kapcsolja Budapestet, hogy
beszámolhasson az Időkerék

avatásáról. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy n e m készült
el a műtárgy, a helyette adott
nagykabátos néptáncosok produkcióját pillanatokon belül lekeverték.
Nemrégiben az európai uniós
csatlakozásra való felkészülés
kapcsán újra előkerült a tervezet.
Kormányhatározat született arról, hogy a Medgyessy-kabinet
50 millió forinttal támogatja az
Időkerék megvalósítását. A hatalmas szerkezetet jövő év május
l-jén, az EU-ba való belépésünkkor szeretnék működésbe hozni
a Felvonulási téren. Herner János lapunknak elmondta, a 280

millió forintba kerülő különleges
szoborkerék elkészítéséhez szükséges további pénzeket a Khronosz Alapítvány magántámogatásokból és saját forrásból kívánja fedezni. A program felett védnökséget vállalt többek között
fancsó Miklós, Ragályi Elemér és
Krasznahorkai László, a támogatók között van Esterházy Péter,
Garas Dezső, Finta József, Jordán
Tamás, Makk Károly, Kokó és
Törőcsik Mari is. A szakértők
szerint az évente átforduló Időkerék turisztikai világszenzáció,
nemzetközi találkozópont lehetne.
H. ZS.

Acker Bilk is fellép
a szabadtérin
Nemzetközi sztárok vendégszereplésével ezen a nyáron is megrendezik a szegedi szabadtérin a
hagyományos Dóm Dixie-gálát.
A jövő szombati koncertre több
meglepetéssel is várják a m ű f a j
szerelmeseit.
A hazai dixie-muzsika nagy múltú zenekara, a 2001-ben Emerton-díjjal kitüntetett Molnár Dixieland Bad és a fiatal amatőr zenészekből alakult másik szegedi
együttes, a tradicionális és revival dixie-t játszó Storyviile Jazz
Band idén is neves külföldi muzsikusokat lát vendégül az immár hagyományossá vált Dóm
téri dixie-gálán. A jövő szombati
koncert vendégzenekara, a revival stílust képviselő hattagú angol The Piccadilly Six együttes
tagjai hosszabb ideje Svájcban élnek, és főként az USA-ban, Nyugat-Európában turnéznak. A
szervezők azt remélik, humorban is bővelkedő zenéjükkel a
szegedi szabadtéri közönségét is
meghódítják majd. Idén a legnagyobb sztár az 1929-es születésű
élő legenda, az angol Acker Bilk
klarinétművész lesz, aki Molnár
Gyuláék meghívására jön Szegedre. Bristolban kezdte pályáját,
s a nagy áttörés akkor következett
be
számára,
amikor
1954-ben csatlakozott Ken Colyerhez. Négy évvel később „Mr.
Acker Bilk" elnevezéssel került
az angol Top 10 listájára Summer Se című számával. A hatvanas évek elején, a brit tradicionális jazz-boom idején zenekarával,
a Paramount Iázz Banddel az él-

vonalban szerepelt. Jellegzetes
keménykalapos, csíkos mellényes uniformisukban nagy sikert
arattak a Buona Sera és a That's
My Home című szerzeményükkel. Bilk a Leon Young String
Chorale-lal érte el legnagyobb
személyes sikerét. A Stranger On
T h e Shore 1962-ben hónapokon
át az amerikai és az angol slágerlisták élén tanyázott. Amikor a
beathullám idején sok tradicionális dzsesszmuzsikus pályája
véget ért, Bilk a kabaréban aratott sikert. 1976-ban az Aria cím ű számával újra visszatért a
Top 10-re. A műfaj két másik
nagy öregjéhez, Kenny Ballhoz és
Chris Barberhez hasonlóan azután is folytatta pályáját, és ma is
rendszeresen fellép.
A gálaest másik meglepetése a
bostoni születésű fekete bőrű
énekesnő, Carol Cass bemutatkozása lesz. Mint Háló Pál, a
Storyviile vezetője elmondta,
Salgótarjánban találkoztak vele,
és akkor hívták meg Szegedre.
Ugyancsak a Storyviile vendége
lesz a dán Theis Jensen trombitaés énekművész,
aki
Louis
Armstrong nyomdokain haladva
szólistaként bejárta már az egész
világot. Hazánkban is többször
fellépett, de Szegedre először látogat el, és mindkét zenekarral
játszik majd. A gála konferansziéja idén is a kiváló humoráról is
ismert Berki Tamás dzsesszénekeslesz.
A koncertre a Kelemen utcai jegyirodában és előadás előtt a Dóm téri
pénztárban lehet jegyet kapni.
ZS. H.

Tervezhetnek a reformátusok
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szegedi Honvéd téri református
egyházközség 3,1 millió forintos
támogatást kapott az önkormányzat egyházi alapjából. - Az elnyert
összeg egy részét a Kárász utcai parókia felújítására fordítjuk. Több

mint másfél millió forintba kerül
majd a lépcsőház freskójának és
üvegablakainak rekonstrukciója mondta Oláh János gondnokhelyettes. Az épületet egy hónapja
kapta vissza használatra a református egyház, azóta folyik a parókián az átalakítás és takarítás. A

Honvéd téri templomban zajló felújítási munkákra költik a támogatás másik felét. A templom lépcsőjének helyreállítása napokon belül
befejeződik. A rekonstrukció 2
milbó 80 ezer forintba került, amiből az önkormányzat 900 ezer forintot biztosított. A templomban

600 ezer forintért korszerűsítik a
hangosító berendezést, amivel
jobb minőségű koncerteket tudnak tartani a templomban. Megtudtuk, várhatóan a konzervatórium is szervez majd ide hangversenyeket. A beruházásokat az év
végéig befejezik.

Tízezer látogatót várnak Kübekházára

Egy hét múlva operettgála
Ötödik alkalommal rendezik meg Kübekházán a Délmagyarország Opercttgálát. A
szervezők közel tízezer vendéget várnak
július 26-án a faluba.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egy hét múlva ismét operettfaluvá válik
Kübekháza. Az ötödik alkalommal megrendezett Délmagyarország Operettgálán
ismét neves előadókat láthat, hallhat a közönség. Július 26-án este 8 órakor fellép
Merényi Nikolett, Kalmár Magda, Andrejcsik István, Csák József és Berkes fános

operaénekes, Szilágyi Olga, Kállay Bori és
Farkas Bálint színművész, Teremi Trixi
szubrett, illetve Bozsó József táncos-komikus. Közreműködik a Lehár Zenekar Faith
Tibor vezényletével, valamint a Fővárosi
Operettszínház tánckara.
- Egyszeri rendezvénynek szántuk az első
gálát, de olyan jól sikerült, hogy hagyományt
teremtettünk belőle - mondta Molnár Róbert
kübekházi polgármester, az est házigazdája a
tegnapi sajtótájékoztatón. Az ország minden
részéről több mint tízezer vendéget várnak
jövő szombaton a falu főterére. - Még a jóisten is szereti az operettet, hiszen eddig min-

dig gyönyörű időt fogtunk ki - tette hozzá nevetve a polgármester. A szervezők a közel
négyórás műsorral a nagy operettszerzők,
köztük a szegedi Huszka Jenő előtt tisztelegnek. A gálát tűzijáték zárja. Az ingyenes rendezvény előtt a Magyar Vöröskereszt sátrában vért adhatnak a nézők.
A kübeki operettgála része a Tisza-Maros
szög rendezvénysorozatának. - A szőregi rózsaünnep, a tiszaszigeti mélypontfutás, az
újszentiváni napok célja, hogy minél többen
keressék fel a térséget - mondta el Újhelyi
István országgyűlési képviselő, az operettgála
fővédnöke.

Acker Bilk klarinétművész M o l n á r Gyuláékkal lép fel.

Nyílik a Nyári Tárlat
A szegedi Olasz Kulturális Központban (Dugonics tér 2.) ma 17
órakor Magi István, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma művészeti főosztályvezető-helyettese nyitja meg a XXXII.
Nyári Tárlatot. Közreműködik a

Fricsay Ferencvárosi Fúvószenekar kamaracsoportja (művészeti
vezető: Blumenschein Gábor). Az
országos képzőművészeti kiállítás szeptember 14-éig, hétfő kivételével naponta, 10-18 óráig tekinthető meg.

Continental Singers
Országos turnéja részeként Szegeden is ingyenes koncertet ad
vasárnap este 8 órától a Roosevelt téren, a Móra Ferenc Múzeu m előtt a Magyar Continental
Singers tinicsoportja. (Eső esetén a Bartók Béla Művelődési
Központban tartják meg a rendezvényt.) Az együttes a modern gospelzene és az evangéliu m üzenetével indult útnak, és
közel másfél órás látványos

programja zenei ízléstől függetlenül mindenkinek tartogat valamilyen meglepetést. Az elmúlt 36 évben, amióta megalakult az első Continental csoport, több m i n t 30 ezer ember
volt tagja a világ legnagyobb keresztény zenei szervezetének.
Az 1990 óta létező magyar
együttes a vasárnapi koncerten
a legújabb válogatás albumból
ad ízelítőt.
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CSOROG A PANNON GSM

Lottózik-e a héten ?

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.
VÁSÁRHELY
Jó lenne, ha felújítanák a hódmezővásárhelyi
házasságkötő
termet, véli Sz. A.
SÍNEK ÉS GAZ
K.-né véleménye szerint mielőbb
ki kellene irtani a gyomokat a
villamossínek közül.

JANI RENATA
tanuló:
- Soha nem lottózom, nem tartom magam elég szerencsésnek.
Anyukám minden héten több
szelvényt is vásárol, de rám nem
ragadt át az ő szenvedélye. Azt
sem tudom, hogy manapság
mennyi lehet a heti főnyeremény. Távol tartom magam a
szerencsejátékoktól.

DR. TOTH-GERGELY ANETT
fogorvos:
- Én nem lottózom, a férjem viszont igen. Minden héten négy
szelvénnyel játszik. A család
minden tagja kitölt egy szelvényt
és ezeket a számokat teszi meg.
Ezen a héten valószínűleg még
vásárolunk egy pár szelvényt. A
nagy nyeremény szerintem motiválja az embereket.

•

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A
balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház
baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el; a sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,

Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám 16-tól 02 óráig díjmentesen
hívható: 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám 16-tól 02 óráig díjmentesen
hívható: 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 187 könnyű, 149 súlyos és 15 halálos baleset történt. Háromszáztízen könnyű, százhetvenhárman súlyos, tizenheten pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain
tizenkét balesetben tizenhatan könnyű, hat balesetben hatan súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember életét vesztette. Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

HOROSZKOP
T Í
KOS: A gyorsaság, az ötletesség és
L Á ^ I Í a megérzések uralják napját. Jó
kedvvel és ambíciókkal dolgozik. Nem szabad azonban engedni, hogy választás elé
állítsák szerettei.

I

j MERLEG: Ne féljen a jövőtől, ne
i hagyja, hogy az eljövendő esetleges történésektől való félelem irányítsa
tetteit a jelenben. Ha közben a majdra
koncentrál, a most kiesik életéből.

BIKA: Pár perc álmodozás a szerelemről közelebb hozza azt, akit
valóban szeret. Nem kell, hogy a nap minden percében praktikus dolgokkal foglalkozzék.

| SKORPIÓ: Rendkívüli
hatások
I gondoskodnak egy kellemes és
olykor feledhetetlen hétről. A csillagok állása optimális utazáshoz vagy egy új kapcsolathoz.

IKREK: A vacsora alatt egy kellemetlen szóváltásba keveredett.
Gyorsan eljutottak az általánosságoktól egymás sértegetéséig. Már csak nehezen tudja
felidézni, hogy mi volt a helyzet gyökere.

¿ s í NYILAS:Ön alapjáraton hajlamos
r ^ Á arra, hogy ha valamit a fejébe vesz,
azt máris biztosként könyvelje el. Sajnos
azonban korántsem működnek így a dolgok
az életben. Valakinek a jelenléte irritálja.

I

RÁK: Legyen határozott és szigorú
azzal a kellemetlenkedő kollégájával, aki mindenáron szeretné befeketíteni.
Szakmailag nem tudja legyőzni, ezért hát
emberileg próbálja lejáratni.

TIMAR ZOLTÁN
bábszínész:
- Húsz éve minden héten lottózom. Ezen a héten sem teszek
másként. Hetente ezerötszáz forintot szoktam eljátszani, most
is ennyit fogok kockáztatni.
Édesanyám a lottó kezdete óta
játszik, minden héten van szelvénye. Igazi nyereményünk még
soha n e m volt.

^
BAK: Szerelem: a harmónia és a
Í T J 0 Í 1 megértés csupán csak hiú ábránd.
Ráadásul még a híres diplomáciai érzéke is
cserbenhagyja. Akár vizsgákra készül, akár
új munkahelyet keres, nem kell aggódnia.

| VÍZÖNTŐ: Ön hajlamos az önérvéOROSZLÁN: Ne akarjon mindent
1 nyesítésre, de könnyen elfeledkezik
J - ^ S egyszerre és főként egyedül elvégezni. Megvárja a munka, higgye el, mi másokról. Ezért legfőbb feladata az, hogy
több, a munkatársai is. csak adjon egy kis odafigyeljen a másik ember igényeire is. Ne
szabad időt magának.
akarjon mindenáron győzi.

I

f & SZŰZ: Megint kibillenti a mérleg
HALAK: A Hold ma trigonba kerül
S S ínyelvét, s a családja már csak
az Uránusszal, aminek hatására
fényképről láthatja. Az iram, amit diktál, kedvünk támad új célkitűzések és irányvonemcsak a nyugalmát, hanem egészségét nalak keresztülvitelére és megpróbáljuk a
is veszélyezteti.
többieket is rábeszélni erre.

GAZDAG ZSOLT
cukrász:
- N e m lottózom, soha nem
szoktam. Az emberek a könnyen
szerezhető pénz miatt játszanak
szerencsejátékokat, én nem teszem. Azt hallottam, hogy a héten több mint másfél milliárdot
sorsolnak ki. A nagy összeg ellenére sem fogok szelvényt vásárolni, úgysem nyerném meg.

P0STAB0NTAS

Ki óv meg a szolgáltatóktól ?
Nemcsak a magam és a hozzám hasonló egyedül élő idős nyugdíjasok
- akiknek a nyugdíja nem igen haladja meg az 50 ezer forintot - , hanem általában a kispénzű családok nevében is kénytelen vagyok tollat ragadni a hőszolgáltató által küldött, úgynevezett pótfűtési díj miatt. A kiküldött csekkből kitűnik, hogy pótfűtési díj címén plusz kéthavi díjat számol fel, melyhez még hozzájön a rendes havi díj is. Ez az
összeg ez én esetemben 20 ezer 688 forintot tesz ki. A befizetési határidő 07. 31. Tehát még időben vagyunk! De hogy ezt miből fizetjük
ki? Kit érdekel! Még részletekben sem rfiegy. A másfél szobás - 48
m2-es - lakásom havi rezsije kb. 20 ezer forint. Ezt is csak nagy nehézségek árán tudja kigazdálkodni egy egyedül élő nyugdíjas, vagy egy
kispénzű család. És mi lesz, ha nem tudjuk kifizetni ezt a számunkra
hatalmas összeget? Kilakoltatás? Mert nem fizetés esetén ez az öszszeg csak kamatozódik. Nemcsak fűtési díjat kell fizetnünk, hanem
az összes szolgáltató küldi a csekkjeit. Melyiket tegyük félre?
Nem kérhetünk segélyt, sem lakásfenntartási támogatást az önkormányzattól, mert az erre való jogosultság kiérdemlése szoros kategóriába van sorolva. Az 50 ezer 600 forintos hatalmas nyugdíj már meghaladja az erre való jogosultságot. Mit tegyünk? Kótyavetyéljük el a
bennünket pillanatokon belül utcára tévő szélhámosoknak egy életen
át szerzett otthonunkat csak azért, mert már nem tudjuk fizetni a
szolgáltatókat?
A szolgáltatók év végén sok millió forint prémiumot vesznek fel az
általunk befizetett összegek után. Ha panaszainkkal elmegyünk a vezetőkhöz, és kissé emeltebb hangon adjuk elő mondókáinkat, mindjárt megjelennek mögöttünk a biztonsági őrök. Holott nem „őt", hanem bennünket kellene megvédeni e nagyszabású kizsákmányolás
ellen. Hogy ezt az összeget a velem hasonló helyzetben lévők kifizetni
még részletekben sem tudják, az biztos. Eddig még soha elmaradásom nem volt. Mindig pontosan fizettem, akár azon az áron is, hogy
az egész hónapi létem kockán forgott. Arról már n e m is szólva, hogy
így, 70 éven túl gyógyszerre is szükségem van.
Megsérteni senkit nem akartam, csupán annyit, hogy valaki végre
felfigyeljen erre a bennünket mélyen megalázó helyzetre.
L. B.-NÉ,SZEGED

Buszok

Budapestre

Makó-Szeged-Budapest viszonylatban a hivatalos autóbusz-menetrendben meghirdetettek szerint változatlan útvonalon és időpontokban közlekednek a távolsági autóbuszjáratok. Pénteki és vasárnapi
napokon a menetrend szerinti autóbuszjárattal egy időben Szegedről
6.15 órakor Budapestre és 15.30 órakor vissza mentesítő autóbuszjáratot közlekedtettünk, melyeknek indítását a lecsökkent utasforgalom miatt szeptember 5-éig szüneteltetjük.
CSABA ISTVÁN, A TISZA VOLÁN RT. ÜZLETÁG-IGAZGATÓJA

Kiket, hogyan
Manapság egyre többet foglalkoznak az állatok védelmével, jogaival.
Tökéletesen egyetértek az állatvédő szervezetek fellépésével, mivel én is szeretem az állatokat.
Szinte hihetetlen, hogy léteznek
olyan emberek, akik az állatok
kínzásában lelik örömüket. Minden állatnak megvan a maga karaktere, sőt egyes állatok emberhez való ragaszkodása felülmúlhatatlan. Az állatok is érző lények, akik igénylik az emberi szeretetet, mint
embertársaink.
Egyetértek Persányi Miklós miniszter úr álláspontjával, mely
szerint az állatkínzás büntetést
érdemel. De vajon az emberkínzásért, emberölésért az elkövető
mikor kapja meg a jogos büntetését? Sajnos egyre több ember ellen
elkövetett brutalitásról lehet hallani, olvasni és a médiában látni.
Nem érdekes? Akit eltesznek az

védelmezünk
élők sorából, annak nem volt joga
az élethez, de aki elősegítette távozásukat, annak hatalmasra nő
a joga. Hová tűnt az emberi moralitás? Az elkövető vagy bűnös,
vagy nem bűnös! Például, ha valakitől elveszik jogos tulajdonát,
van rá egy meghatározás: „létfenntartására cselekedte". Sajnos
olyan korban élünk, ahol az emberek létfenntartása, életben maradása bizonytalan. Hiába léptünk a XXI. századba, visszafejlődünk a XVI. század szintjére. Az
emberi érzelem, becsületesség
hiányával milyenné válik a jövő
nemzedéke? Mit tanul az ifjúság,
ha a felnőttek példamutatása háttérbe szorul? Hogyan kérünk
majd gyermekeinktől segítséget,
ha mi sem segítünk másokon?
A milliónyi kérdésre vajon ki
válaszol? Pedig az érzéketlenség
viharként tombol.
SZŐKE SÁNDORNÉ, CSONGRÁD

FA
M. L. a Batthyányi és az Alföldi
utca sarkán lévő nyárfa kivágását tette szóvá. A környék lakosaival együtt olvasónk reméli,
hogy oda másik fát ültetnek, il-

PANNON
» » » » • Az

(JSM

élvonal.

Mára

letve a többi fa nem jut hasonló
sorsra.
TISZA-PART
Cs. M.-né véleménye szerint a
Tisza-parton, a kempingnél is le
kellene kaszálni a füvet.
SZEMÉT
S. I. véleménye szerint n e m lehet kivédeni, hogy a hajléktalanok - főként éjszakánként - ne a
szemétgyűjtő mellé szórják a
számukra is használhatatlan
hulladékot.
TÁPÉ
Cs. J.-né kifogásolja, hogy a Zsukov téren a parlagfű miatt nem
játszhatnak a gyermekek.

kérdeztük:

Lottózik*e
a héten?
Kővetkező

kérdésünk:

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

IGEN

• NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történi.

06-30/30-30-921

Szavazhat az interneten i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
VÁSÁRHELY
RÁCZ VIKTOR MÁRK
Július 17., 9 óra 45 perc, 3240 g. Sz.: Rácz
Jolán és Rácz Mihály (Szikáncs).
SZEGED
MOLDOVÁN GERGELY ZSOLT
Július 17., 10 óra 20 perc, 2940 g. Sz.: Matuz Sarolta és Moldován Zsolt (Makó).
BÁLINT DÓRA
Július 17., 14 óra 45 perc, 3180 g. Sz.:
Nagy Beáta és Bálint Rudolf (Szeged).
CZINKÓCZI DORINA
Július 17., 15 óra 35 perc, 3460 g. Sz.: Kuklis Éva és Czinkóczi Attila (Kömpöc).
PINTÉR VIKTÓRIA ANNA
Július 17., 0 óra 5 perc, 3030 g. Sz.: Mandrik Andrea Katalin és Pintér Lajos (Szeged).
KISS DÁVID
Július 17., 18 óra 5 perc, 3200 g. Sz.: Kiss
Anita (Szeged).
REKÖTYE VIVIEN
Július 18., 0 óra 28 perc, 2830 g. Sz,: Bársony Andrea és Rekötye Tamás (Forráskút).
MASA ROLAND
Július 18., 5 óra 40 perc, 4340 g. Sz.: Öszterling Aranka és Masa Gábor (Zsombó).

FARKAS LAURA
Július 17., 9 óra, 2620 g. Sz.: Farkas Ibolya
(Szatymaz).
BUI DUCMANH
Július 17., 13 óra 22 perc, 3190 g. Sz.: Vuthi Luong Hien és Bui Ngoc Minh (Szeged).
MAKÓ
BALÁZS BARNABÁS
Július 16., 10 óra 55 perc, 3800 g Sz.: Szabó Erzsébet és Balázs János (Battonya).
PALÁSTI CSENGE
Július 17., 14 óra, 3600 g. Sz.: Tóth Mónika
és Palásti Gábor (Tompa).
KŐSZEGI TAMARA
Július 17., 16 óra 30 perc, 3100 g. Sz.:
Szalma Jolán és Kőszegi Zoltán (Szeged).
SZENTES
FORGÓ EDINA
Július 16., 21 óra 30 perc, 2800 g. Sz.: Kovács Ildikó és Forgó János (Csongrád).
CSERESZNYÉS ALEXANDRA
Július 18., 0 óra 52 perc. 3000 g. Sz.: Jánosé Tünde Katalin és Cseresznyés Zoltán
(Gádoros).
Gratulálunk!

PIACI ARAK
A DOROZSMAI NAGYBANI PIAC AKTUALIS
ÁRAI
GYÜMÖLCSÖK
Meggy 250, görögdinnye 25-40, sárgabarack 130-150, őszibarack 50-230, nyári
alma 40-150, sárgadinnye 45-60, málna
750 forint kilónként.
IMPORTGYÜMÖLCSÖK
Csemegeszőlő 450, narancs 300, citrom
240, zöld citrom 250, nektarin 100-150,
őszibarack 400, körte 200, importalma 350,
a kivi 166 forint kilónként.
ZÖLDSÉGFÉLÉK
Kígyóuborka 60-70, szelni való uborka 30,
fürtös uborka 40-50, rántani való albatök
40, brokkoli 100-150, cukkini 50-60, a fóliás paradicsom 10CM40, vöröshagyma
80-100, idei káposzta 60-70, kelkáposzta
80-100, kínai kel 70, lila káposzta 80-100,
sárgarépa 70-100, spenót 100-120, sóska
100, lilahagyma 150-200, fokhagyma
160-340, újburgonya 85, jégcsapretek 100,
t. v. paprika (kilós) 100-200, zöldbab

140-150, padlizsán 60, patisszon 60-70,
pritaminpaprika 480 forint kilónként. A zeller 50-100, újkaralábé 30-70, csemegekukorica 18-24, fejes saláta 60-75, fodros
saláta 50, a hegyes erős paprika 10-30,
tölteni való paprika 15-20 forint darabonként. A petrezselyemnek 20-25, az újgyökérnek 30—220, az újsárgarépának
50-120, a kapornak 30, a vegyes csomós
zöldségnek 80-120, a zöldhagymának 70
forint csomója.
IMPORTZÖLDSÉGFÉLÉK
Vöröshagyma 160, fokhagyma 370, tavalyi
burgonya 60-70 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, csiperkegomba 320 forint kilogrammonként. A tyúktojás darabja 13-15 forint,
az egykilós kiszerelésű rizs 130, hántolt árpa 120 forint kilónként.

KULTURAUS MELLEKLET MINDEN SZOMBATON

Sportmix

SZIESZTA

a legfrissebb
sporthírek
vasarnap
16.00-19.00

AZ ÉLETÜNK

RÉSZE

SZERKESZTI: WERNER

KRISZTINA,

HEGEDŰS

SZABOLCS •
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AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYT VARATLANUL ERTE A KUMBOR-ÜGY

Salgó a lojalitásról és a törvényességről
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Mi vezethetett
idáig?
- 1997 elótt Kumbor Tibor
magatartásában, személyiségében ez az út nem volt benne. Ismerem őt, nagyon sokat
beszélgettem vele. Az elmúlt
hat évben valamilyen okból
történhetett nála személyiségtorzulás. Lehet, hogy a beosztásba emelés, lehet, hogy a
beosztásban tartás volt hibás
döntés, és az is lehet, hogy
senki nem tehet semmiről.
Ezekre ma már nem tud választ adni senki, de majd a
büntetőeljárás végén kiderül,
Kumbor Tibor a terhére rótt
cselekményeket, amelyekkel
meggyanúsították, elkövette
vagy n e m .
,

A vezetők felelőssége
- ön szerint
megelőzhető
lett volna, hogy egy megyei,
sőt talán az sem túlzás, ha azt
mondom, országosan
ismert
és elismert rendőrtiszt
idáig
jusson?
- Általános igazságokat nem
lehet, nem szabad ilyenkor
megfogalmazni, és egy országos főkapitány meg különösen ne tegye akkor, ha ismeri a
konkrét személyt. Tehát erre
választ nem tudok adni. Két
éve még az újságok első oldalán szerepelt mint a balástyai rém felderítésében babérokat szerző rendőri vezető.
Ezzel együtt én azt gondolom,
hogy feljebbvalóinak a büntetőjogi meg a fegyelmi felelősségen túl - ilyet ugyanis
megállapítani nem lehet van, lehet erkölcsi feleiőssége,
aminek általában nincsenek
konzekvenciái. Ha az én közelemben dolgozik Kumbor
Tibor, akkor már csak a kemény vezetési módszereim
miatt is kizártnak tartom,
hogy így fejeződjön be számára a rendőri pálya.
- A közigazgatási reform, a
megyerendszer megszűnése és
az ország régiókra
történő
felosztása érinti a rendőrséget is. Ez mikorra
várható?
Igaz az az információ,
hogy
Szeged régióközpont
lesz?
- Még nem született döntés,
de azt ki lehet jelenteni, hogy
lehet a dél-alföldi régió központja Szeged. Természetesen
a rendőrségi régiók, vagy a
rendőrvédelmi régiók kijelölésében sem született döntés.
Fontos hangsúlyozni, hogy a
közigazgatás reformja az elsődleges, aminek keretén belül mint a közigazgatás egyik
nagyon fontos alrendszere, a
rendőrségi igazgatás reformja
szerepel. Persze különböző
modellezési gyakorlatok már
történtek.
- Tehát még semmi
nem
dőlt el. Pedig szinte már tényként lehetett hallani,
hogy
Szeged lesz az egyik (rendőrségi)
régióközpont.
- Nem vitatom, ebben a kérdésben találgatni nagy eséllyel

lehet, hiszen csak rá kell nézni
a térképre: Szeged nagyon-nagyon komolyan szóba jöhet a
régióközpontok kijelölésénél.
Ha ez szerepelne a tippmixen,
erre nem sokat Fizetnének.

Politika és rendőrség
- Nehezíti a rendőrség munkáját, hogy szinte már alig
akad olyan ügy, amibe ne
keveredne bele a politika?
- Nehezíti, kétségkívül, miként az országban meglévő, az
elmúlt bő egy évben tapasztalható társadalmi feszültségek is nehezítik. De hogy maradjak a konkrét kérdésnél: az
ellenzék az elmúlt bő egy évben felrúgta azt az íratlan szabályként létező törvényszerűséget, hogy „Ne nyúlj a rendőrséghez!". Ezt korábban a
mindenkori
kormánypártok
és a mindenkori ellenzék egyformán tiszteletben tartotta.
Egyedi ügyek politikai interpretációja 2002 előtt ritkaságszámba ment, a nagy számok
törvénye alapján m o n d h a tom, hogy nem fordult elő. Ma
számtalan rendőri intézkedés
átpolitizálódik. Igaz, a politika
ezzel szemben
erről
azt
mondja, hogy a politikai életet
kriminalizálják. Nem. Nem a
politikai élet kriminalizálódik,
h a n e m a politika próbálja a
rendőrséget átitatni azzal,
hogy egyes nyomozási cselekményekben olyan politikai jellegű állásfoglalások születnek,
és olyan sárdobálások történnek, amelyeknek mindképpen
a rendőrség a szenvedője. Ez
óriási veszélyt hordoz, mert az
állampolgárok jogbiztonságban való bizalmát ingatják
meg ezek a politikai farizeusok.

A lojalitás határai
- Mit tehet ebben a helyzetben a rendőrség? Tehet-e
bármit is?
- Például egy interjúban elm o n d h a t o m , amit senkinek
sem szabadna figyelmen kívül
hagyni: nem négyévenként
van rendőrsége a Magyar Köztársaságnak. A rendőrség a
társadalom alkotmányos m ű ködésének egyik garanciális
alapjogi intézménye. És ezt a
garanciális intézményt politikai tőke, nemegyszer filléres
politikai tőke kovácsolása céljából támadni, elbizonytalanítani az embereket több mint
kockázatos, én ezt már a bűn
kategóriájába sorolnám. Én
n e m a kormánypárt és az ellenzék rendőrségének vezetője vagyok, h a n e m a magyar
rendőrségé. Valamennyi döntésem, valamennyi intézkedésem, valamennyi megnyilatkozásom ezt tükrözi vissza. A
rendőrségnek két dologra kell
figyelnie, az egyik a törvényesség. A rendőrség nem minősíti
a jogszabályokat, h a n e m végrehajtja azokat, nem mondja,
hogy ez egy jó jogszabály vagy

értelmében a belügyminiszter
a rendőrséget a kormány ülésein képviselhesse. A belügyminiszter tartott évértékelőt.
A rendőrség munkájával, törekvéseivel elégedett volt.
Szakmailag a rendőrség az elmúlt több mint egy évben elmozdult a mélypontról, amit a
különböző közvélemény-kutatások is alátámasztanak.
Már nem mi m o n d j u k meg,
hogyan érzi magát a lakosság,
h a n e m az állampolgárok.

Váratlan támadások
- Kinevezése után lapunknak adott interjújában
arra
a kérdésre, hogy
elképzelhető-e olyan helyzet, amikor azt
mondja, elég volt, és lemond,
azt válaszolta,
nem. Most
mégis megkérdezem:
az elmúlt egy évben volt olyan pillanat, amikor megfordult
a
fejében a lemondás
gondolata?
- Nem, ilyen kritikus pillanat
nem volt. De azért jártam úgy,
mint a régi székely viccben az
öreg bácsi, akit felvittek repülni: az első kunszt után azt
mondta, erre gondoltam, a
második után is azt mondta,
erre is gondoltam, amikor feje
tetejére állították a gépet és a
nyakába folyt minden, azt
mondta: erre azért n e m gondoltam. Tehát azt nem tagadom, hogy n é h á n y „erre nem
gondoltam" élmény velem is
előfordult.
- Mondana
példát?
- Nem mondok. Na jó, legyen: például azt gondoltam,
hogy személyem országos főkapitányként nemcsak szakmai, hanem politikai értelemben is kiegyensúlyozó lehet. A
rendőrségnél eltöltött 33 év, az
egyetemen 15 év, a különböző
hazai és nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségek, a
nyelvtudás, a külföldi, az Egyesült Államokban, Hollandiában, Dániában eltöltött időszak és a személyiségemből fakadó tulajdonságok alapján
gondoltam azt, hogy ezek elegendőek a társadalmi elfogadottsághoz. Ehhez képest a kinevezésem után elkezdődtek a
támadások, nos például ilyesmire nem számítottam.
- Szegedi,
pontosabban
Csongrád
megyei
kötődése
„Nem a politikai élet kriminalizálódik, hanem a politika próbálja a rendőrséget átitatni azzal,
hogy egyes nyomozási cselekményekben olyan politikai jellegű állásfoglalások
születnek,
közismert. Kinevezése után is
amelyeknek mindképpen a rendőrség a szenvedője."
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA gyakran
látható a megyeszékhelyen.
Ez előnyt,
vagy
rossz jogszabály, jó emberek lasztott demokratikus kor- zem meg, hogy folyamatos a hátrányt jelent az itteni rendgyakorolják e a gyülekezési mánynak alávetetten műkö- szakmai és az emberi kap- öröknek?
törvény alapján nekik járó jo- dik. Hangsúlyozom, a lojalitás csolatom a belügyminiszter- Egy pillanatra sem szagokat, vagy társadalmilag el- határait a törvények jelentik.
rel, hiszen szakmailag a rend- kadtam el a megyétől, hiszen
ítélhető csoportok. A rendőrőrséget a belügyminiszter irá- itt élnek a barátaim, ezernyi
ség ebben állást foglalni egy Mit érez a lakosság?
nyítja. Közöttünk a párbeszéd szállal kötődök Hódmezővádemokratikus jogrendszerben
és a bizalom az elmúlt egy év sárhelyhez, Makóhoz, Szegednem jogosult. A második na- Több mint egy éve kérte fel alatt erősödött és töretlen. hez, az egész térséghez. De
gyon fontos dolog a lojalitás. A a belügyminiszter
a rendőr- Rendszeresen referálok, a mi- amikor egy-egy kérdésben
hatalommegoszlás rendszeré- ség vezetésére, amivel a mi- niszter asszony megkapja azo- döntenem, d ö n t e n ü n k kell,
ben a rendőrség annak a vég- niszterelnök egyetértett és ki- kat az információkat, amelye- akkor az valamennyi megye és
rehajtó hatalomnak a része, nevezte.
Egy év
elteltével ket a Belügyminisztérium ve- a főváros számára egyenlő felaminek csúcsán a demokra- Lamperth Mónika
értékelte-e zetéséhez neki fel kell hasz- tételek mellett történik, n e m a
tikusan választott mindenkori a rendőrség, pontosabban
az nálnia, és amelyek szükségel- szimpátia, nem a gyökerek
kormány áll. A magyar rend- ön munkáját?
tetnek ahhoz, hogy a rend- döntenek.
őrség pedig a mindenkor vá- Elöljáróban hadd jegyez- őrségi törvény felhatalmazása
OLÁH ZOLTÁN
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SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT STARTOLT AZ ELSŐ TOUR DE FRANCÉ

Reklámfogásból legendás sportverseny
Mai modern kifejezéssel reklámfogásnak nevezhetnénk azt
a száz éwel ezelőtt egy francia újságíró fejéből kipattant ötletet, amelynek nyomán annak idején elindult a Tour de
Francé. A világ egyik legnagyobb hagyományokkal bíró
sportrendezvényének népszerűsége töretlen. Az idén például azért izgulhatnak a július 5-én Párizsból elstartolt kerékpárverseny drukkerei, hogy az elmúlt négy évben elsőként
célba ért amerikai Lance Armstrong újra diadalmaskodik-e,
csatlakozva ezzel az ötszörös győztesek szűk köréhez.

A Franciaországot városról városra haladva körbejáró, többnapos bicikliverseny gondolata
a párizsi L'Auto-Vélo autós-kerékpáros újság egyik ifjú m u n katársa, Géo Lefevre fejéből
pattant ki, aki megnyerte az ötletnek főnökét, Henri Desgrange-t, a korábbi híres biciklibajnokot. Nem volt nehéz
dolga, ugyanis a laptulajdonos
kiváló reklámlehetőséget látott
a kezdeményezésben, amellyel
lepipálhatta a versenytárs Le
Vélő című újságot. Az első Tour
de France-ra összeverbuvált
hatvan bringás 1903. július elsején rajtolt el a Párizs elővárosának számító Montgeron község kávézója elől. Az indulóknak csak a harmada ért célba
július 19-én. A győztes, Maurice Garin 25 km/óra körüli átlagsebessége több mint tiszteletre méltó, ha figyelembe
vesszük, hogy a 2428 kilométeres távot mindössze hat szakaszra osztották föl. Desgrange
számítása is bevált: lapjának
példányszáma egyetlen hónap
alatt 30 ezerről 100 ezerre nőtt.

Cseles versenyzők
A kezdeti lelkesedés ellenére
a Tourt a következő években a
megszűnés veszélye fenyegette. A heves vérmérsékletű
francia közönség ugyanis több
alkalommal megpróbálta befolyásolni a versenyt, például
úgy, hogy szögeket szórtak az
úttestre, megállásra kényszerítve a kevésbé szimpatikus
biciklistákat, s egyúttal előny-

höz juttatva kedvenceiket. A
versenyzők is h a m a r „cselhez"
folyamodtak: már 1906-ban ki
kellett zárni hármat, mivel vonaton eredtek a túlságosan
előreszaladó mezőny után.
A versenyzők eleinte mind e n b e n magukra voltak hagyatva, így defektes kerékpárjukat is maguk szerelték. Ezért
sokan tartalék gumibelsővel a
nyakukban taposták a pedált.
Eugene Christophe
pedig
1913-ban, amikor eltörött az
első villája, vállára kapva a
bringát, begyalogolt a 14 kilométerre lévő legközelebbi
faluba, ahol a helyi kovácsmestertől kért segítséget.

A média is felkapta
A szervezők szándékai szerint a verseny a lappéldányszám növelésén túl honismereti célokat is szolgált és nem
utolsósorban a hazafias érzelmeket is erősíteni kívánta.
Desgrange az első világháború előtt például tudatosan átvezette a mezőnyt az 187l-es
porosz-francia h á b o r ú b a n elvesztett Elzász-Lotaringia városain. A németek ezt 1911-ig
tűrték, utána már n e m engedték át a határon a kerekezőket.
Az 1918-as háborús győzelem
aztán újabb alkalmat adott a
francia nemzet diadalának
ünneplésére. Az 1919-es évhez kapcsolódik a sárga trikó
bevezetése is. Ez szintén az újságírók ötlete volt, akik a mezőnyben csak nehezen tudták
kiszúrni az összetett verseny-

Nyári helyreigazítások
Az elviselhetetlen hőség, a világpolitikai helyzet fokozódása, Dávid
Ibolya megdöbbentően nívós öltözködése, a Ferencváros helyzetének
különössége, valamint néhány kollégánk figyelmetlensége folytán az
utóbbi hónapokban számos hiba és elírás, megannyi félreértés jellemezte lapunkat. A történteket mélységesen sajnáljuk, kedves Olvasóinktól ezúton Is elnézést kérünk, persze azt azért ne várják, hogy mindenkitől, mert például Vekker Piri úgy nézett belpolitikai rovatvezető-helyettesünkre, hogy attól a nézéstől Las Vegasban megtért volna
az utolsó kockadobáló is, és azért ezek nagyon veszélyes dolgok. Vekker Piriről csupán azt írtuk, hogy képes a tekintetével eltolni egy kővel
megrakott ZIL teherautót, és ezt az információnkat nem vonjuk vissza.
Soroljuk tehát a hibáinkat.
A legutóbbi „Megkérdeztük" rovatunkban helytelenül idéztük Pakura
Endre okleveles marclpánszobrász válaszát, melyet arra a kérdésünkre adott, hogy mit szól a mozgóposták mintájára bevezetendő
„mozgótemplomok" ötletéhez. Pakura Endre nem azt mondta, hogy
kénytelen-kelletlen elfogadja a megoldást, amennyiben nem egyházfiak vezetik a templomjárművet, hanem azt mondta, mivel
tudvalevőleg futva is lehet imádkozni, nincs ellenére az elképzelés.
Valótlanul állítottuk, hogy városunk fideszes képviselői titkos fogadalmat kötöttek, mely szerint a honatyák célul tűzték ki, hogy újra nőni
fognak, s egy-másfél éven belül mindannyian legalább egy fejjel magasabbak lesznek Botka László szocialista vallású polgármesternél.
Már-már megbocsáthatatlan elírás volt a részünkről, amikor arról
tudósítottunk, hogy özvegy Szakasics-Pici Vendelnét századik orgazmusa alkalmából köszöntötte a balástyai citeraklub, a polgármesteri
hivatal, illetve a helyi temetkezési vállalat elnök-vezérigazgatója. Az
otgazmus szó helyett természetesen orgonanyílást kellett volna írni.
Valótlanul állítottuk, hogy Macskássy Izolda festőművész legújabb
ajándékában, a városvezetésnek küldött saját főzésű, kondérnyi menynyiségű, elképesztően ízletes csülkös bablevesében a város jegyzője öt
kisméretű ecsetet, továbbá négy, a művésznőt ábrázoló vízhatlan Iga-

Az első Tour 1903-ban: az élen a későbbi győztes, Maurice Garin.

LEGTÖBB, LEGJOBB
A legtöbbször, 16 alkalommal a holland Joop Zoetemelk állt
rajthoz a hetvenes-nyolcvanas években.
A legtöbben 1986-ban indultak a Touron, ekkor 210 bringás
vágott neki a versenynek. A legkevesebb induló, 60 fő, 1903-ban,
1905-ben és 1934-ben nevezett.
A legtöbben, 158-an 1991-ben értek célba, a legkevesebben
pedig, mindössze 11-en, 1919-ben.
A legfiatalabb Tour-győztes a 19 éves francia Henri Cornet volt
(1904), a legöregebb pedig a belga Firmin Lambot, aki 1922-ben,
36 évesen nyert.
A leggyorsabb Tour-győztesnek az amerikai Lance Armstrong
bizonyult 40,726 km/óra átlagsebességgel, míg a leglassabb
befutó Firmin Lambot volt, aki 24,056 km/óra átlagsebességgel
kerekezett.

ben é p p e n vezető biciklist. A
feltűnő szín kiválasztásában
pedig Desgrange sárga papírra nyomtatott lapja volt az
iránymutató.
A Tour idővel egyre nagyobb
publicitást kapott, amit csak fokozott az 1920-as évektől elkezdődő
rádiós
közvetítés.
1930-tól a belgák, az olaszok, a
spanyolok és a németek részvételével nemzetközivé vált a
Nagy Kanyarnak becézett verseny, s ekkortól nemzeti csapa-

tok váltották fel az addig a kerékpárgyártók által kiállított
csapatokat. A főszervező Desgrange 1940-es halála után a
második világháború idején
szünetelt a Tour, s 1947-ben indulhatott újra, akkor már egy
másik újság, a világon ma az
egyik legnagyobb presztízsű
sportlapként ismert L'Équipe
védnökségével. Azt azonban
még Desgrange találta ki, hogy
a mezőnyt mindenütt reklámfeliratokat hordozó autó- és

zolványképet, egy komplett szemfestékkészletet, illetve a polgármesteri
hivatal hátsó bejáratához való kulcshasználati kérelmet talált volna.
Helytelenül állítottuk, hogy a szegedi kórházakban a büfék mellett
temetkezési irodák is működnek, ahol a kedves, menthetetlen betegek
választhatnak koporsók, gyászfeliratok, illetve sirásó brigádok között
Nem igaz ama állításunk, hogy Korognai Károly volt színházdirektor
visszatér színházunk élére, s hogy hibáit jóvátegye, valamint pazar
vezető tevékenységét folytassa, egyedüli személyként fogja vinni az
egész teátrumot, a roppant bonyolult portási feladatoktól, a színész-dramaturg-rendezői-technikai-súgói munkáktól egészen a pénztárosi tevékenységekig, mindent egyedül ő, csakis ó fog végezni
vezeklés, illetve további bizonyítás céljából.
Nem felel meg a valóságnak, hogy Nyári Sándor, valamint Szalai
Dzsínó István sporttársak arról kezdtek puhatolózó tárgyalásokat, hogy
csapatot, következésképpen sportágat cserélnek, s Nyári Sándor lesz
a szegedi labdarúgók, Szalai Dzsínó pedig a röplabdások trénere.
Nem igaz, hogy a Szegedért Alapítvány tisztelt kurátorai magánnyomozói Irodát kértek fel avégett, hogy a diszkrét detektívek
találjanak a városunk tiszteletre méltó értelmiségében további
háromperhármas áldozatokat, csakhogy kitüntethessék, Illetve némileg kárpótolják őket a nyomasztó múlt, az átélt szenvedések, a
borzalmas megaláztatások, valamint a jelentésírási kötelezettségek
következtében átélt fáradalmak miatt.
Nem igaz, mint ahogyan sejteni engedtük, hogy a Móra múzeum
helyén bevásárlóközpont épül. Valótlanul állítottuk továbbá, hogy a
szegedi egyetem frissen kinevezett rektora, Szabó Gábor ellen máris
titkos, a bölcsészkar, a történelemkar illetve a kémia tanszék egyes
oktatóinak a részvételévei összeesküvés vette kezdetét, amelynek
lényege, hogy különböző ősmagyar ráolvasási formulákkal, illetve
vegyi anyagoknak a rektori hivatalba fecskendezésével a „fiatal" rektor
munkakedvét kioltsák, majd pedig olyan vezetőt keresnek, aki tud
vízen járni, szemlélete alapvetően metafizikai, megveti az anyagi
haszonszerzés különböző formáit, valamint az egyetemi pénzek
kicsikarásánál, a bonyolult lobbiműveieteknél ógörög, héber, baszk és
etruszk nyelven is tárgyalóképes.

motorkaraván kísérje. Ez különösen azután alakult gyakorlattá, hogy 1952-től a televízió is
közvetíteni kezdte a versenyt.
Az 1950-es évek közepén
megjelent a színen az első legenda, Jacques Anquetil, aki
ötször tudta megnyerni a
Tourt. A közelmúlt bringásai
közül a szintén legendás ötszörös győztest, Miguel lnduraint hasonlítják Anquetilhez,
a spanyol edzésprogramja
azonban már fejlettebb volt a
francia „whisky, cigi, nők" hármasára alapozott tréningjénél.
Anquetilhez fűződik egyébként az első úgynevezett „tiszta sárga" verseny is: 1961-ben
ő állt az elsőtől az utolsó szakaszig a mezőny élén.

Ötszörös győztesek
Az 1960-as években a Tourt
ú j a b b válsággal fenyegető jelenség tűnt fel: a dopping. A
szervezők gyanúja 1966-ra
olyan mértékűvé vált, hogy
bevezették a verseny közbeni
doppingtesztet.
Gyanújukat
igazolta egy évvel később Tom

Simpson tragikus kimenetelű
balesete. Az akkori világbajnok teljesen váratlanul elesett
a legendás Mont Ventoux-n és
többé n e m tért magához.
Anquetil után a következő
korszakos klasszis, a belga
Eddy Merckx volt. A „kannibál"
becenevet nem véletlenül kapta: egyszerűen felfalta az ellenfeleit, az országúti, az egyéni
indításos és a hegyi szakaszokon
egyaránt.
A
hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján Bernard Hinault-nak is sikerült ötször megnyernie a
körversenyt. Az ötödik győzelmét az amerikai Greg Lemond
csapattársaként szerezte meg.
A „főnöknek" becézett gall hatodszorra már tudott diadalmaskodni, s érezvén Lemond
tehetségét, 1985 után visszavonult. Nem tévedett, hiszen Lemond háromszoros
Tour-győztesként fejezte be
karrierjét, és minden bizonynyal többször is nyert volna, ha
egy vadászaton nem lövik véletlenül hátba egy sörétes puskával. Szinte csoda, hogy életben maradt, az pedig még nagyobb, hogy két alkalommal a
baleset után győzött. A legemlékezetesebb sikere - s talán
egyben minden idők legizgalmasabb versenye - az 1989-es
volt, amikor mindössze nyolc
másodperccel, az eddigi legkisebb különbséggel győzte le a
második Laurent Fignont.
A kilencvenes évek legnagyobb zsenijének Miguel Induraint tartják. A szakértők
már a baszk nemzeti hős hatodik győzelmét várták, ám az
álomhatárt neki sem sikerült
átlépnie. Az idei - a h á b o r ú s
szünetek miatt - , kilencvenedik Tour de France-on ú j a b b
versenyző neve kerülhet fel az
örökranglistára. Az elmúlt
négy évben diadalmaskodó
amerikai Lance Armstrongnak
jó esélye van, hogy július
27-én a célba érve csatlakozzon az ötszörös győztes Anquetil-Merckx-HinauIt-Indurain kvartetthez.
HEGEDŰS SZABOLCS

Csakis súlyos hanyagság révén állíthattuk, hogy városunkban
ötszáznyolcvanhárom költő, illetve négyszázegy prózaíró folyamatos
munkássága biztosítja a példátlanul magas színvonalú, világszinten is
egyedülálló művészeti munkát. A helyes számok valójában: nyolcszáztíz költő, illetve hétszázötvenkilenc epikus, illetve nyolcvanegy
drámaíró folytat nélkülözhetetlen művészeti alkotó tevékenységet
városunkban. Helyreigazításunkhoz kapcsolódó hír, hogy a szegedi
irodalmat reprezentáló antológia a következő könyvhétre tizenöt
kötetben, egyenként háromszáz oldalon fog megjelenni, mely eseménynek az értékét városunk alpolgármesterei direkt erre az alkalomra írt, személyes ihletésű, kézzel lejegyzett költeményekkel
fogják támogatni.
Valótlanul állítottuk, hogy Rákos Tibor fideszes képviselő úr a minap
felszólalt a parlamentben. Nem szólalt fel, nem. Minden érintett
elnézését kérjük.
Valótlanul állítottuk, hogy a város kulturális életéért felelős,
megbecsült politikus, Kormos Tibor fontolóra vette, hogy levágatja a
bajuszát.
Példátlanul méltatlan júliusi publikáció volt információs rovatunk
részéről, hogy, Idézzük: „Szeged városa nemcsak gyufagyárról, a Pick
szalámiról, a balástyai rémről, Gregor József művész úrról, a Tiszáról,
a hamisított és a valódi piros paprikáról híres, hanem az is jogos
tárgya a közbeszédnek, hogy nagyon sok jó nő él, virul, virágzik,
bimbózik, rügyezik minálunk." Helyesbítőnk. Nem nagyon sok jó nő él
Szegeden. A város összes nője iszonyatosan jó nő, jobbnál jobb nők
szállták meg a boltokat, az irodákat, a kollégiumokat, a tantermeket
a buszmegállókat, a strandokat, a templomokat, a báltermeket, a
bírói pulpitusokat, a helyi APEH irodáinak a fogadópultjait, a
pénzintézetek szolgáltatói részlegeit, a plazákat, a színházat, a
fagyizókat, az iskolákat, de már az óvodákat is, illetve még jó néhány
tömegközlekedési eszköz sofőrfülkéjét Is.
Valamint, kedves Olvasóink, valótlanul állítottuk ebben az írásunkban, hogy ezek a feltételezett, kreált, szemenszedett események
szeretett városunkban egyáltalán nem történhettek volna meg.
SZÍV ERNŐ
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II.

AZ EGÉSZ VILÁG AGGODOTT A MUTET SIKEREERT

mindörökké együtt

Talán azért, mert önszántukból, felnőttként vállalták,
hogy a sebészcsoport kései alá fekszenek. Talán azért,
mert életükben is kedvesek, szimpatikusak voltak mind
az iráni embereknek, mind a világ más országában
élőknek. Talán azért, mert a műtét veszélyesnek ígérkezett. A hírekben a jóra vágyakozás, hogy két összenőtt
ember végre külön is létezhessen, kiszorította a háborús tudósításokat. Jóra éheztek az emberek. Sajnos az
álom most nem vált valóra.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Két koporsóban tért vissza hazájába az eredetileg koponyájánál összenőtt 29 éves sziámi
ikerpár, Ladan és Laleh Bidzsani, aki múlt kedden Szingapúrban nem élte túl a háromnapos, példátlan szétválasztási műtétet.
A nővérek álma különvá-

lasztásukról csak halálukban
teljesedhetett be. A teheráni
repülőtéren mintegy hatvan a n - a legközelebbi barátok
és hivatalos szervek képviselői, élükön az állami népjóléti hivatal vezetőjével - várták
az iráni n o m á d o k hagyományos vörös mintás szövetébe
burkolt koporsókat, ame-

lyekre fekete szalaggal átkötött fehér virágcsokrokat helyeztek.
Muzulmán pap mondott
imát a koporsók felett, gyászindulókat játszott egy katonazenekar, majd katonai tiszteletadás után mentőautóval a
teheráni nagymecsetbe szállították a holttesteket. Az AP beszámolójában kiemelte, hogy
az elhunyt ikrek kivételes, csak
a harcokban elesett katonáknak és kimagasló személyiségeknek járó fogadtatásban részesültek. A várakozásoknak
megfelelően emberek százai
rótták le kegyeletüket a tragikus sorsú nővérek előtt Teheránban, mielőtt dél-iráni szülőfalujukba vitték a koporsókat. Az ikreket múlt pénteken
helyezték örök nyugalomra a
Siráz melletti településen.

az ikreket.

A sziámi ikrek elnevezés az 1811. március
11-én Thaiföldön, a hajdani sziámi Szamutszongkhramban, a Bangkok közelében lévő sóbányászközpontban született Eng és Csang
után vált ismertté. Őket nem választották szét,
így éltek, mindketten megnősültek, egy testvérpárt vettek feleségül, 21 gyermekük született, 63 évesen haltak meg.

MŰTÉTEK, AZ ORVOSTUDOMÁNY SIKEREI

Egy professzor, aki nem \
az operáció sikerében
Ladan és Laleh Bidzsani
ugyanis osztozott egy olyan
vénán, amely a vért az agyukból a szívükbe szivattyúzta, és
ez egyiküket mindenképpen
halálra ítélte.
- Azóta sokat haladt az orvostudomány, de a problém a m a is ugyanaz, mint akkor. Csak egy véna volt m o n d t a a Reutersnak a 66
éves Samii, aki 1955-ben
vándorolt ki Iránból Németországba.
Műtétek ezreit végeztem, és

ezt gyakorlatilag lehetetlennek tartottam. Emberileg persze reménykedtem, hogy sikerül - tette hozzá.
A szingapúri operáció tragédiába torkollt: a két nővér
meghalt a vérveszteségtől a
műtőasztalon, miután a sebészek szétválasztották összenőtt agyukat.
Egy másik német orvoscsoport, a heidelbergi egyetem
specialistái 1997-ben szintén
elhárították a Bidzsani nővérek megműtését.

Az utóbbi években elvégzett szétválasztó műtétek általában sikeresek voltak. Az előzetes
vizsgálatok alapján a legtöbb esetben megjósolható volt, hogy mekkora az esélyük az
ikreknek a túlélésre.
1998. SZEPTEMBER 16-ÁN a szegedi Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetemen sikeresen
szétválasztottak egy három hónapos romániai
sziámi ikerpárt. A Kisepergen született Melinda
és Izabella a mellkasuknál és a hasuknál nőttek
össze, két szívük és két májuk is összenőtt. A
műtét után h á r o m héttel már hazatértek, az
otthoni ellátásukhoz több cégtől és szervezettől kaptak segítséget.
2000. NOVEMBER 6-ÁN délelőtt kezdődött és 7-én
reggel öt órakor fejeződött be a manchesteri St.
Mary Kórházban a három h ó n a p o s Jodie és
Mary sziámi ikrek operációja. A műtét nélkül
hónapokon belül mindketten meghaltak volna. Maryt ikertestvére szíve és tüdeje tartotta
életben, így a műtét őt eleve halálra ítélte, ezért
a beavatkozást a hűsztagű orvoscsoport a szülők akarata ellenére hajtotta végre. Jodie a
kórházból 2001 júniusában térhetett haza szüleivel Gozó szigetére, akik azóta megbékéltek
az orvosi beavatkozás következményeivel.
2001. FEBRUÁR 14-ÉN a madridi La Paz Kórházban
sikeresen választottak szét egy sziámi ikerpárt,
a törzsüknél összenőtt két 21 hónapos marokkói kislányt. A nyolcórás műtétet egy ötvenfős sebészstáb hajtotta végre. A madridi
sebészcsoport korábban már hat hasonló m ű tétet végzett, 2000 decemberében például egy
összenőtt portugál ikerpárt választottak szét.
2001. ÁPRILIS 10-ÉN Szingapúrban fejüknél öszszenőtt sziámi ikreket választottak szét. A l i
h ó n a p o s nepáli kislányok, Ganga és Dzsamuna
Sresztra - akiknek bár két agyuk volt, de egy
koponyában fonódtak össze - sikeresen túlélték a műtétet.

Túlélési esélyek
Dr. Füzesi Krístóf egyetemi tanár, a Szegedi
Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának sebészeti vezetője szerint a sziámi ikrek
szétválasztásánál általánosságban elmondható,
hogy az sokszor az egyik iker feláldozása révén
valósítható meg. A fejlődési rendellenesség
ugyanis rendszerint annyira súlyos, hogy halva
születnek, illetve csak az egyik gyermeknek vannak a műtét után túlélési esélyei.
A műtét előtti utolsó pillanatokban

készült röntgenfelvétel

FOTÓ: MTI

Műtétek

A Bidzsani testvérek (képünkön) hét hónapja
hagyták el Iránt, hogy felkészüljenek a hőn
áhított operációra. A beavatkozás veszélyével
teljesen tisztában lévő ikrek bátorsága az egész
országban csodálatot keltett. Jóllehet a szétválasztás kis híján sikeres volt, Ladan és Laleh
röviddel egymás után meghalt az altatásban
elszenvedett erős vérveszteség nyomán.
Haláluk mély szomorúságot keltett Irán-szerte.
Az emberek abbahagyták munkájukat és megállították autólkat, amikor a tévé és a rádió
közzétette a halálhírt. Az országban általános a
levertség, harag azonban nem tapasztalható, bár
néhány orvos szakértő állítja: a műtét túlságosan
kockázatos volt, bírálva a sietséget és a beavatkozás mögötti indítékokat.

Egy híres idegsebész, aki korábban elhárította az iráni ikrek szétválasztását, kijelentette, hogy meglepte a műtét kísérlete, és megrázta az ikrek
halála.
Az iráni származású Madjid Samii, a hannoveri székhelyű nemzetközi neurológiai intézet elnöke közölte:
1988-ban egy h ó n a p o s vizsgálat u t á n fájó szívvel elutasította az akkor 14 éves, fejüknél összenőtt sziámi ikrek
kérését.

Iránban gyászolók fogadták

az összenőtt

koponyákról.

2001. MÁJUS 8-ÁN a sanghaji Új Kína Kórházban
egy orvoscsoport sikeres műtéttel szétválasztott két nyolc hónapos kislányt, akik a mellkasuknál nőttek össze, közös mellcsonttal és
májjal. A szétválasztás u t á n az orvosok az ikrek
önálló életesélyeit jónak ítélték, de a család
n e m fogadta be őket, így árvaházba kerültek.
2001. DECEMBER 10-ÉN a Diana hercegnőről elnevezett birminghami gyermekkórház sebészei gerincüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét egy 16 órás, sikeres műtéttel. A
három h ó n a p o s kislányok, Emand és Sanchia
Mowatt pár hét műlva elhagyták a kórházat.
2002. ÁPRILIS 17-ÉN a dél-afrikai Fokváros gyermekklinikáján sikeresen szétoperáltak egy sziámi ikerpárt, a kicsik hátuk alsó részénél voltak
összenőve. Az öt hónapos Zini és Zanela Kona
szétválasztását 14 fős orvoscsoport végezte
hűszórás műtéttel. Dél-Afrika vezető helyen áll
a világban a sziámi ikrek bonyolult szétválasztása terén. Csak a szóban forgó fokvárosi klinikán
eddig már 34 hasonló műtétet hajtottak végre.
2002. ÁPRILIS 29-ÉN mellkasuknál összenőtt
sziámi ikrek születtek a londoni Great Ormond
kórházban. A két kislány, Natasha és Courtney
közös szívvel és májjal jött világra, a közös szív
szerkezete nem teszi lehetővé a beavatkozás
sikeres végrehajtását, így az orvosok lemondtak a szétválasztásukról.
2002. MÁJUS 21-ÉN az Egyesült Arab Emírségekben
lévő al-Ain város Tavam nevű kórházában négy
és fél órás műtéttel szétválasztottak két egy hónapos kislányt, akik a feneküknél és a keresztcsontjuknál nőttek össze.
2002. AUGUSZTUS 6-ÁN Los Angelesben a kaliforniai
egyetem gyermekklinikáján hűszórás műtéttel
választották szét a fejüknél összenőtt, egyéves
guatemalai sziámi ikreket. A két kislánynak öszszenőtt koponyacsontjuk és ereik voltak, de
agyuk önállóan működött. Maria Teresa és Maria Jesús Quiej Álvarez 2003 januárjában térhetett haza Guatemalavárosba. 2003 májusában
mindketten visszatértek az amerikai kórházba,
mert komplikációk léptek fel náluk.
2002. AUGUSZTUS 7-ÉN sziámi ikrek születtek a chilei főváros, Santiago egyik kórházában. A kislányoknak egy májuk van, és egyikük bal szívkamrája összeforrt a másik jobb szívkamrájával.
Az ikrek esetleges szétválasztásáról további
vizsgálatok alapján döntenek majd az orvosok.
2002. SZEPTEMBER 18-ÁN egy szaúd-arábiai orvoscsoport a rijádi Abdulaziz Király Kórházban
több mint 15 órás műtéttel szétválasztott egy
malajziai sziámi ikerpárt. A két négyéves gyermek a hasánál és a csípőjénél nőtt össze. A
malajziai Ahmed és M o h a m m e d Rahman a
jövőben nagyrészt normális életet élhet.
2003. JÚLIUS 6-ÁN kezdték meg a szingapúri Raffles
klinikán a 29 éves iráni sziámi ikerpár szétválasztását. Ez az első eset, amikor felnőtt korú
sziámi ikreket kíséreltek meg szétválasztani. A
műtéten összesen 12 sebész és mintegy 100
ápolónő, illetve ápoló vett részt. Július 8-án sikerült a szétválasztás, de a testvérpár olyan sok
vért vesztett, hogy néhány óra leforgása alatt
mindketten - Ladan és Laleh - meghaltak.
TAKÁTS ANNAMÁRIA, MTI-SAJTÓADATBANK

V.
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TEMESI MARIA HAT EV UTÁN ÚJRA AIDA SZEREPÉT ÉNEKLI A SZABADTÉRIN

FARKAS CSABA HORGASZROVATA

Szegedi professzor
az etióp rabszolganő

Halfogás és kánikula
Kánikulában nem kell tartani a felfokozott mértékű halfogásból eredő stresszbántalmaktól, ezzel szemben könynyen kapunk napszúrást. A halak és a kánikula viszony-

Temesi Mária, a Szegedi Tudo-

rendszere részben ellentmondásos.

mányegyetem Zeneművészeti
Főiskolai Karának habilitált

Sok évvel ezelőtt láttam: két
osztrák horgász tízkilós pontyot fogott, miközben a mellettük üldögélő hazai pecásoknak mozdításuk sem volt. Pedig ugyanott horgásztak az
osztrákok is, mint a magyarok,
ugyanolyan távolságra dobáltak, csakhogy nem harmincas
damillal, mint ők, h a n e m valami elképesztően vékony zsinórt használva (ehhez igazodott a bot is). - Egymás után
vágta el a vékony zsinór a
szomszédok damiljait, amikor
ment oldalra a nagy ponty mondták, akik látták a fárasztási.

magánének-professzora (képünkön) alakítja ma este az
etióp rabszolganő szerepét a
szabadtéri Aida-produkciójában. A szegedi születésű művész ősszel grátisz énekli Tosca szerepét a nagyszínházban.
A tősgyökeres szegedi Temesi
Mária hat évvel ezelőtt már
énekelte Aidát a Dóm téren.
Azóta az Isztambuli Operában
is vendégszerepelt vele. - Minden szerepben újabb rétegeket
fedezek fel, ha évek múltán újra találkozom vele. Az Aidával
is így van ez. Elmondtam egy
imát, megköszöntem a gondviselésnek, hogy újra itt énekelhetem. Pici gyerekkorom
óta a város és a szabadtéri rabja vagyok. Kis keserűséggel
mondom, hogy tizenegy éves
fiam már nem járt ki próbákat
nézni, inkább számítógépes
játékokat játszik az unokatestvéreivel. Aki nem imádja a
színházat, arra nem szabad ráerőltetni. Gyerekkoromban én
ámulattal figyeltem a Dóm téri
készülődést. Zeneakadémistaként is itt ültem nyaranta a
szabadtéri nézőterén, és arra
gondoltam, egyszer talán majd
én is ezen a színpadon énekelhetek. Azóta már felléptem Aidaként, A trubadúr Leonórájaként és Marton Éva helyett is
beugrottam egy operagálán. Jó
érzés tudni, hogy a szülővárosom visszavár, hiszen tanárként én is visszahozom a megszerzett gyakorlati és művészi
tudást - meséli Temesi Mária,
a konzervatórium magánének
tanszékének vezetője.
Még n e m mindennapos a
hazai művészképzésben: az
énekesnő nemrégiben megszerezte a DLA-fokozatot és
Tosca szerepében habilitált az
Operaház színpadán. Nagy segítséget jelentett ehhez, hogy
annak idején zongoristaként
is jelesre diplomázott, képzett
hangszeres muzsikusként zeneelméletből,
összhangzattanból is alapos tudással rendelkezik. Június 30-án a Néprajzi Múzeum aulájában egy-
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kori zongoratanárával és korrepetitorával, Kerek Ferenccel
egyszerre vehette át Mádl Ferenc köztársasági elnöktől
egyetemi tanári kinevezését.
- Mindez nem munka nélkül
pottyant az ölembe. Hogy
mennyit dolgoztam érte, arról
a családomat kellene megkérdezni - mondja nevetve. Az elmúlt években olyan neves
énekmestereket hívott meg
mesterkurzust vezetni Szegedre, mint például Hamari
Júlia. - Nemrégiben Polgár
Lászlóval
léptem fel, aki
örömmel vállalta, hogy a következő tanévben mesterkurzust tart nálunk. Szeretném,
ha a tanszakunk bekapcsolódhatna a nemzetközi zenei élet
vérkeringésébe. Már Pál Tamás zeneigazgatósága idején
elindult, majd Oberfrank Péter
támogatásával folytatódott a
főiskola és a Szegedi Nemzeti
Színház közötti együttműködés, amelynek köszönhetően
zenekaros operavizsgákat rendezhetünk hallgatóinknak a
teátrumban. Sándor
lános
rendező segítségével a színpa-

di mesterséget is magas szinten oktatjuk. Tanárkollégáimmal mindannyian operaénekesi és művésztanári diplomával is rendelkezünk. Az utóbbi
években az ország minden tájáról jönnek hozzánk tehetséges növendékek, egyre nagyobb a tanszak presztízse.
Temesi Mária operaházi fellépései mellett az elmúlt évadban az Álarcosbál Ameliáját
énekelte Franciaországban és
Németországban, Kocsis Zoltánnal és a Nemzeti Filharmonikusokkal
koncertezett.
Szinetár Miklós korábbi Wagner-szerepei mellett jövőre két
premierre is felkérte: Katharina Wagner rendezi az ú j Lohengrint, amelyben Ortrud
szerepét énekeli majd, a Jenufában pedig a templomos
asszony lesz. A Hungarotonnál készül Wagner-CD-je Jurij
Szimonov dirigálásával. Amikor hallotta, milyen nehéz
helyzetbe került a szegedi
színház, felajánlotta: azzal segít, hogy a következő évadban
grátisz énekli a Toscát.
H.ZS.

SZEMKÖZT

Nemes László kereszttűzben
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy újságíró kérdezi aktuális témáról. Az e heti adásban Nemes Lászlót, a Szepark Kft. ügyvezető
igazgatóját faggatta Márok Tamás és Szabó C.
Szilárd az utóbbi időben őt ért támadásokról.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Nemes László a műsorban cáfolta, hogy előnytelen lett volna az a szerződés, amelyet a
Szegedi Közlekedési Társaság igazgatójaként
2000. június végén kötött a Vivaép Rt.-vel
(akkor még kft.-vel) a járművek karbantartására. Hozzátette: a megállapodást a közgyűlés hagyta jóvá. Többen azt is furcsállották,
hogy 2000-ben egyik napról a másikra az SZKT
igazgatói székéből a Vivaép élére került, amit a
szerződéskötéssel is összefüggésbe hoztak.

- Sokan azt hiszik, hogy tízszázalékos tulajdonrészem van a Vivaépben, pedig nincs mondta Nemes László. Abban sem talált kivetnivalót, hogy az előző önkormányzat 25
évre szóló keretszerződést kötött a Vivaéppel.
Szerinte ezt a pályafenntartás, a járműjavítás
és -karbantartás hosszú távú feladatai indokolják.
Az SZKT éléről április elején menesztett Nemes László állítása szerint még nem látta azt az
ellenőrzésen készült jelentést, amelynek alapján Nagy Sándor alpolgármester ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen, s meg
sem hallgatták az ügyben. Ugyanakkor felmentése miatt munkaügyi bírósághoz fordult, s úgy
tudja, a tárgyalás szeptember elején lesz.
Arra a kérdésre, számít-e rá, hogy a Szepark
Kft. éléről is távozni kényszerül, Nemes László
ügy válaszolt: aki olyan munkakört vállal,
amelyből a tulajdonosok bármelyik éjszaka
hozott döntésükkel fölállíthatják, ezzel számolnia kell.

megy fölfelé a h ő m é r ő higanyszála, egy ideig a halak
táplálkozó kedve is fokozódik
- minél melegebb a víz, annál
gyorsabb az anyagcsere - , ám
van egy határ, amelyet elérve
a halak semmiféle táplálékról
nem vesznek tudomást. Oxigénszegény vízben e határ
alacsonyabb hőmérsékletnél
húzódik, oxigéndűs vízben
magasabbnál;
tapasztalhatjuk is: ha f ú j a szél, sokszor
még nagy melegben is szép e n j ö n a hal.
Mindazonáltal az „akvárium
üzenete" világos: vannak esetek, mikor aligha lehet bár-

miképp is elérni kapást. Matula bácsi a Tüskevárban így
oktatta Tutajost: „Ha kap a hal,
kap, ha nem kap, nem kap,
még ha cigánykereket hány a
parton, akkor sem". Mi azonban ne hányjunk cigánykereket, sürgősen haladjunk árnyékba. Horgásszunk éjjel
vagy kora hajnalban, ha az
sem hoz eredményt, használjuk föl a kánikulát fölszerelésünk ellenőrzésére: keletkezett-e a véggyűrűn bevágódás,
le kell-e cserélni a zsinórt (látatlanban m o n d o m , le kell),
meg kell-e fenni a horgot (meg
kell fenni; ha lézerrel élezték
és mégis eltompult, ki kell cserélni). Mindezen műveleteket
nagyon is érdemes elvégezni a kánikulának előbb-utóbb jókora vihar vet véget, s vihar
után általában nagyon megindul a hal.

Szóval: „láthatatlan", a vízilakók számára nemigen érzékelhető szerelékkel még akkor is kapásra késztethető a
hal, amikor nincs étvágyánál,
s a vastag zsinórok, hatalmas
horgok, messzire villogó etetőkosarak mellett u n o t t a n
úszik el. Márpedig kánikulában jóformán m i n d e n mellett u n o t t a n úszik el, sőt bizonyos hőmérséklet fölött egyáltalán n e m eszik. Akváriumban megfigyelhető: a m i n t

Ha véget ér a kánikula,
általában megindul
a hal.
FOTÓ: MISK0LCZI RÓBERT
N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS
P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
MEDITERRÁN TERASZ (Somogyi
u. 19.)
Holnap este íél 9 óra: Flavio
Dclladio (Olaszország, Bolzano) és
Honky Tónk Trió koncertje.
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Ma este 9 óra: Giuseppe Verdi: Aida
- opera.
M O Z I

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap, du. fél 4, 5 és este fél
7 óra: Szindbad: hét tenger
legendája. Színes, m. b. amerikai
rajzfilm; este 8 óra: Frida. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap, du. negyed 5 és este
háromnegyed 9 óra: Eemme fatale.
Színes francia film; este íél 7 óra:
Birtokviszony. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. 4 és este fél 9 óra:
Kata, puska, sült krumpli. Színes
amerikai film; du. negyed 7 óra: Egy
csók és más minden. Színes
amenkai film.
PIAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált), ma és
holnap: 12.15, 15, 17.45, 20.30 óra.
Halálosabb iramban, ma és holnap:
15.30, 17.45, 20 és ma 22.15 órakor
is. A csillagkutya, ma és holnap:
11.30 óra. X-men 2, ma és holnap:
12.30, 15 óra. Londoni csapás, ma
és holnap: 20 és ma 22.15 órakor is.
Johnny English, ma és holnap:
11.30, 13.30 óra Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt,
ma és holnap: 15.30, 20 óra. Ki
nevel a végén 1, ma és holnap:
15.30, 20 és ma 22.30 órakor is.
Thlipános fanfan, ma és holnap:
13.30, 18.15 óra Szindbad, ma és
holnap: 12, 14, 16, 18óra. Jfaflc,
ma és holnap: 12.30, 15, 17.30, 20
és ma 22.30 órakor is. Malacka a
bős, ma és holnap. 11, 12.30, 14

óra. Álomcsapda, ma és holnap:
17.30, 20 és ma 22.30 órakor is. A
vonzás szabályai, ma és holnap:
17.45 és ma 22.15 órakor is.
Charlie angyalai, ma és holnap:
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15 és
ma 22.30 órakor is. Hajó vége, ma
és holnap: 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 és ma 22.15 órakor is.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6
óra: lakótársat keresünk. Színe»
francia film; este 8 óra: A Nap
könnyei. Színes amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Eemme
fatale. Színes francia film.
SZENTES
Ma és holnap, du. fél 6 óra: Tökös
csaj. Színes, m. b. amenikai vigjáték;
este 8 óra: Bölcsőd lesz a koporsód.
Színes, m. b. amerikai akcióthrillcr;
este 10 óra: Mi kell a minek ? Színe»,
m. b. amerikai romantikus vigjáték.
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Bölcsöd lesz a
koporsód. Színes amerikai film.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: Chicago. Színes
amerikai film.
SÁNDORFALVA
Ma és Jiolnap du. 6 óra: Két hét
múlva ötökké. Színe» amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Bölcsöd lesz a
koporsód. Színes amerikai film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: Még egy Ids
pánik. Színes amerikai film.
KÖZÉLET

SZEGED
Dorozsmán, a Bányai cukrászda
előtt ma este ti órakor
utcabál, zenél a Pig Band együttes.
KIÁLLÍTÁS

SZEGED
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) ma du. 5 órakor
nyüik:
a XXXII. Nyári Tárlat A kiállítást
Magi István, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztáriumának
művészeti főosztályvezető^ helyettese
nyitja meg.
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyüt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi klet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei

szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig hétfőn szünnap.
A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)
megnyílt „Gyökerestől tépi ki a
reakciót..." - politikai piaicátok
(1945-1949) című kiállítás.
Megtekinthető szemptember 28-áig
naponta 10-tól 18 óráig hétfőn
szünnap.
Az Egyházmegyei kincstár és
múzeum (Dóm tér 5.)
de. 10-től du. 6 óráig várja látogatóit,
hétfőn szünnap.
VÁSÁRHELY
A Képtár Galérián (Bex»kai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-től 12ésdu. 1-től 5,
szerdán 9-től 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1 -tői 5,
pénteken 9-tól 12, du. 1-től 6,
szombaton 9-től 12 óráig hétfőn
szünnap.
SZENTES
A Kosz ta József Múzeumban
megnyílt
„Az ekklesia tagjairól" Szentes
népélete a XIX. sz. első felében,
valamint néprajzi kiállítás Kis Bálint
halálának 150 évfordulója
tiszteletére. Megtekinthető
szeptember 30-áig naponta 10-től
18 óráig hétfon szünnap.
MINDSZENT
A KeBer Lajos Városi Könyvtár és
helytörténeti gyűjtemény
(Köztársaság tér 5.)
Mindszent múltját bemutató
kiállítás megtekinthető naponta 8tól 12 óráig
SZEGVÁR
Falumúzeum
Állandó laállítás mutatja be Szegvára köveit és vasait, Szegvár
néprajzát, valamint megtekinthető a
Bartucz Lajos-emlékszoba. Nyitva:
szombaton 9-től 14, vasárnap 14-től
18 óráig
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A HANSA-KONTAKT
ÉLELMISZER-VEGYI ÁRU
NAGYKERESKEDELMI CÉG

FELTETEL:
— Szakirányú, legalább
középfokú végzettség
— Hivatkozott területen szerzett
HARDVERÜZEMELTETŐ
tapasztalat
munkakör betöltésére munkavállalót — Erkölcsi bizonyítvány
keres.
FELADATOK:
A munkavégzés a rendszergazda felügyelete — A cég hardvereszközeinek
alatt történik.
üzemben tartása
— Hardvereszközök időszakos
Az érdeklődök fényképes önéletrajzait
ellenőrzése
2003. július 25. napjáig
— Egyszerűbb szoftveres
|
a Hansa-Kontakt Kft. címére vátjuk
problémák kezelése
g
(6724 Szeged, Huszár u. 1.)

SZEGED MEGYEI I0GU VAROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

P
^

Július 21-én, hétfőn:
I v á n y i Aurél, a 9 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Szőreg) képviselője
f o g a d ó ó r á t t a r t 1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 óráig a szóregi ügyfélszolgálamI: K ú y é a . 1.

OI c so b D 7 m ui t ^ o í u i o I iia

t o n , S z e r b u . 15.
Július 22-én, kedden:

| A S W I E T E L S K Y KFT.
| KÖZMŰÉPÍTÉSI ÜZLETÁGA DUNAKESZI KÖZPONTTAL

»

TERÜLETI IGAZGATÓT;

I VALAMINT

Fábián J ó z s e f , a 17-es választókerület (Kiskundorozsma)
képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t 1 6 . 0 0 ó r á t ó l a k i s k u n d o r o z s m a i
ügyfélszolgálaton, N e g y v e n n y o l c a s u . 10.
Gila F e r e n c , a 2 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Petőfitelep, Baktó)
képviselője fogadóórát tart

••FŐ-ÉPÍTÉSVEZETŐT KERES.
FELADATAIK TÖBBEK KÖZÖTT:
- a területi igazgatóság és fő-építésvezetőség vállalkozásainak,
i kivitelezéseinek irányítása, elsősorban
| közép- és kelet-magyarországi területeken.

Mészáros

Ho

m
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MEG

ÜZLETI HIRDETESE
EREDMÉNYESEBB?

SEGÍTENEK

Ö N N E K

Attila,

a

25-ös

B

A

R
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A LEONARDO SZAKKÉPZŐ ISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
A 2003/2004. TANÉVRE,
ÉRETTSÉGIZETTEK SZÁMÁRA,
f

gyermek-

és ifjúsági

C. A Z D A S A G I K i A Z G A T O - H E l.Y E T T E S
ELVÁRÁSOK:
•
•
•
•

szakirányú felsőfokú végzettség,
legalább középfokú németnyelv-tudás,
m a g a s f o k ú szakmai tapasztalat és elhivatottság,
vezetői tapasztalat,

• előnyt jelent p é n z i n t é z e t n é l szerzett gyakorlat.
FELADAT:
• gazdasági igazgató irányítása mellett a munkaügyi-,
controlling- és üzemeltetési csoport közvetlen
irányítása.
V G Y V I T E L I S 7 . 0 F T V E R l 7. E M E L T E T (3
ELVÁRÁSOK:
• felsőfokú végzettség,
• ügyviteli szoftver ü z e m e l t e t é s é b e n jártasság,
• MS S Q L a l a p o s i s m e r e t e ,
• alapvető fejlesztői ismeretek,
• felhasználókkal kiváló k o m m u n i k á c i ó s készség,
• precíz, önálló, felelősségteljes m u n k a ,
• nagy munkabírás.

felügyelő

1 éves, OKJ-s képzésére.
, Jelentkezés, információ: augusztus 27-ig a 06-30/289-3179-es
és a 62/459-563-as számokon!
Személyesen: július 7-től minden hét szerdáján 9-12 között a Táltos
iskolában (Szeged, Pósz J. u. 2 ).
A pedagógiai pályákra készülőknek ez egyben felvételi előkészítő is! 11
A képzés betöltött 22 éves korig ingyenes!

LOMBARD

LOMBARD LÍZING

RT.

567-843, 30/978-4339

KOVÁCSHÁZ1NÉ IDA

567-847, 30/911-7891

LESTI ÁDÁM

567-842, 30/249-671 t f

NAGY-GYÖRGY ANDREA

567-848, 2 0 / 9 5 3 - 3 2 0 0 *

- Hogyan lehet szervezeti, ügyviteli és technológiai válaszokat adni
egy gyorsan fejlődő és változó piac kihívásaira?
- Hogyan lehet ilyen piaci környezetben folyamatosan biztosítani
a vezető nagyvállalati technológiát?
- Hogyan lehet a technológiával szemben felmerülő fejlesztési igényeket gyorsan és hatékonyan kielégíteni?

VÉGH ZSOLT

567-844, 30/925-1992

A kérdéseket megfogalmaztuk, a válaszokat azoktól a munkatársaktól
várjuk, akik sikerrel pályáznak az alábbi munkakörre:

L

Í

Z

I

N

G

R T

dinamikusan fejlődő csapatába munkatársakat keres létszámbővítés miatt az alábbi munkakörökbe:
A folyamatos piaci kihívások gyors és h a t é k o n y kezelése
é r d e k é b e n dinamikus, határozott, vezetési területen
széleskörű tapasztalatokat szerzett

(Tápé)

KOVÁCS EMMA

LOMBARD
M

választókerület

MUNKATÁRSAINK.

A szegedi központú finanszírozási tevékenységet végző

O

Petőfitelepi

foglalás u .

F EJ L E S Z I O

L

a

képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t a t á p é i ügyfélszolgálaton, H o n -

ELVÁRÁSAINK:
i - szakirányú végzettség
í - min. 5 év építőipari kivitelezői gyakorlat
; - vezetői tapasztalat.
; Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, N N M M M H M M
: pályázati anyagát a gesw@vnet.hu e-mail címre,
j vagy a Swietelsky Kft. Közműépítési Üzletág
>2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. címre várjuk
2003. július 31-ig. A borítékot kérjük az alábbi felirattal ellátni:
„Pályázat. Dóra Marianna részére"
Érdeklődni a 30/403-6151 telefonszámon lehet.

17.00 órától

Művelődési Házban.

FOMÜNKATARS

I G É N Y E I N K A PÁI.YÁ7.ÓVAI. S Z E M B E N :
• felsőfokú szakirányú végzettség,
• informatikai affinitás,
• probléma feltáró és megoldó képesség,
• rendszerszemléletű gondolkodásmód.

|

A J Á N L A T U N K A PÁLYÁZÓ R É S Z É R E :
• esély a sikerre és elismerésre,
• szakmai fejlődés biztosítása,
• lendületes csapatmunka,
• a pénzügyi szféra anyagi biztonsága.
Ha hidetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével 2003- július 28-ig az alábbi cfmre várjuk.
LOMBARD LÍZING RT.: 6701 Szeged, Pf: 739

B E I. S O E L I. E N O R
ELVARASOK:
•
•
•
•
•
•

közgazdasági felsőfokú végzettség,
legalább k ö z é p f o k ú n é m e t nyelvismeret,
felhasználói szintű számitógépes ismeret,
szervezőkészség,
jó k o m m u n i k á c i ó s képesség,
szakmai elhivatottság.

RENAULT

Társ a családi nyaraláshoz?
Thalia Prima 2,099.000,-Ft-ért
v

S Z A M V 1 T E 11

használt autó

beszámítássall

M U N K A T ARS

ELVÁRÁSOK:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• vonatkozó jogszabályok készségszintű ismerete,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

J Ä f\\

f

ELŐNYT JELENT:
• t ö b b é v e s szakmai gyakorlat,
• pénzintézetnél szerzett tapasztalat.

A I) M I \ I S 7 . T R A T O R
ELVÁRÁSOK:
• k ö z é p f o k ú végzettség,
• felhasználói szintű s z á m í t ó g é p e s ismeret,
• jó k o m m u n i k á c i ó s készség.

AMIT KÍNÁLUNK:
• v e r s e n y k é p e s jövedelem, • esély a sikerre és elismerésre, • szakmai fejlődés biztosítása,
• lendületes csapatmunka, • színvonalas munkahely, • a pénzügyi szféra anyagi biztonsága.

ASSSTA*«*,.
A Renault Thalia 1,4 Prima limitált s z ó i é t most 1,4-es, 75 LE-s
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indításgátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 2.099.000,-Ft-os
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásárlási konstrukció igénybevételével!
A C1B Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
2 0 0 . 0 0 0 , - F I értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 309b induló
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelkezésére. A részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!
www.rnu^lt.hu
Az «Ménk július 31-ij óvmjts. Fc^y»s9fc(SltiílOOkm)-.wg>t,l»HrüW: 7.1: C02 kit»«4l» fgftmj: 148.

Ha hidetésünk

felkeltette érdeklődését, f é n y k é p e s szakmai önéletrajzát a pozíció megjelölésével
2003. július 28-ig a z a l á b b i c í m r e v á r j u k .
L O M B A R D L Í Z I N G R T . : 6 7 0 1 S z e g e d , Pf: 7 3 9

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

Autó

Száll ítmány ozással
foglalkozó társaság
gyakorlattal rendelkező
felelős

Bútor

szakmai irányítót

Állást k e r e s
Állást kínál

Egészségügy
É p í t é s i telek
Építőanyag
Földterület
Garázs
Qépjármüvuzutfi-képzéu
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat

p
fN

Haszonjármű
Irodaszer

Könyv

Jelentkezés: Levélben
részletes szakmai önéletrajz-

Magánház

PP

Motorkerékpár

zal „Pályázat" megjelöléssel
a következő eímen:

Növény

6701 Szeged. Pf.: 788.
Pályázat beérkezési
határideje: 2003. július 25.

Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Sport, hobbi

• CIPŐFELSŐRÉSZ tűzőt
keresünk.
62-405-674
(Szeged) (24179475)

• KÖTETLEN munkaidő, jó
munkahelyi feltételek, tisztességes jövedelem egyéni
teljesítmény alapján. Érdekli? Akkor hívjon 16 és 18
óra között a 06-30-289-4349-es telefonszámon Budapest. (24280094)
• NEMZETKÖZI szállítmányozási cég keres gépkocsivezetőt nyerges szerelvényre. nemzetközi munkára. azonnali kezdéssel. 62543-175,' Szeged. (24280103)
• RUHAIPARI technikust
keresünk min. 5 éves üzemi
gyakorlattal,
varrodánkba
technikusi feladatok ellátására. Jelentkezni részletes
szakmai önéletrajzzal "Fürge
024179551" jeligére a Sajtóházban. (24179551)

Téglaépitésű lakás

• SZEGEDI építőipari cég
keres szakmai gyakorlattal
rendelkező
ASZTALOS
szakmunkásokat.
Jelentkezés:
06-30-5252-609.

Üdülés

(24280359)

(24279828)

Üdülő, hétvégi ház

• GYŐRBE keresek fémes
és kerámiás fogtechnikus!
Kardos Károly 06-20-9245-

M SZOLGÁLTATÓ kft mérlegképes oklevéllel, számviteli gyakorlattal rendelkező,
adóügyekben jártas fökönyvi
könyvelőt keres,
"önállő
munka 024280219" jeligére
a Sajtóházba. (24280219)

Tsnnényi takarmány

Vállalkozás
Vendéglátás

2 0 1 . (24178843)

• RÓMAI Körúton 27 nm-es
garzonlakás
társasházban
hosszú távra kiadó 30 E Ft
+ rezsi. Érd.: 30-9351-868,
Szeged. (24280601)

• A B C kategóriás jogosítvánnyal, 43 éves rokkantnyugdíjas férfi személyi sofőr,
könnyebb
szállítási
munkát
(virágszállltás.
egyéb mást) vállal. 62-429345, Szeged (24280477)
• ENERGETIKUS á l l á s t
változtatna. 06-20-945-4580. Szeged. (24279851)

A Maus Kft. konyhája
állást hirdet az alábbi munkakörökbe:
• szakács
Elvárás: szakirányú végzettség,
önálló munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú
állandó munkalehetőség, szakmai kihívás.

• konyhai kisegítő

-

Elvárás: önálló munkavégzés

-

• felszolgáló
Elvárás: szakirányú végzettség,
jó kommunikációs készség. Fiatalos, megnyerő természet.
Szegedi lakhely előnyt jelent.

I'ályakrzdök jelentkezését is
várjuk!
A jelentkezés teltételei:
rövid, fényképes, szakmai
önéletrajzát az alábbi címre
szíveskedjen elküldeni:

Maus Kft., 6725 Szeged.
Kálvária sgt. 87.
Szegedi márkaszerviz
autóalkatrészekben jártas

RAKTÁRVEZETŐT
keres!
Érdeklődni: 2 0 / 3 5 8 - 2 0 3 4

• A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft. területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Szeged,
Szatymazi u. 2. (24179480)

• GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keres a felújított Kígyó Patika Tel.: 62-425252 (Szeged) (24280136)
• GÉPIPARI vállalkozás keres tervezés és irányítási
feladatokhoz
gépészmérnököt, illetve géplakatost.
Jelentkezni
"Gépész
2417968" jeligére a Sajtóházba. (24179680)
• HAJÓZÁSI munkatársat
keres a közlekedési felügyelet hajóstiszti vagy gépészmérnöki
képesítéssel
Bérezés és egyéb juttatások
a KöztlsztségviselOk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktj.) alapján
A pályázatokat
szakmai
önéletrajzzal és bizonyttványmásolatokkal "Hajózás"
megjelöléssel a Szeged. Pf.:
542.
címre
várjuk
8
munkanapon belül. (24280479)
• GYAKORLOTT autófényezőket keresünk azonnali
belépéssel, 06-30-228-6462. (Szeged) (24280291)
• IPARI automatizálással,
hajtástechnikával foglalkozó
szegedi cég keres villamosmérnököt és villanyszerelöt.
Jelentkezni önéletrajzzal és
fizetési igény megjelölésével.
"Automatika
24179684" jeligére a Sajtóházba. (24179684)

M VILLAMOSIPARI vállalkozás keres műszaki végzettségű
adminisztrátort.
Jelentkezés fizetés igény
megjelölésével "Adminisztrátor 24179682" jeligére a
Sajtóházba. (24179682)

4

• MÉLYÉPÍTŐ ÚTÉPÍTŐ
kft. azonnali kezdéssel művezetőt keres "B" kategóriás
jogosítvánnyal.
Szakmai
önéletrajzokat
"Művezető
024280433" jeligére a Sajtóházba kérjük. (24280433)
M SZOBAFESTŐKET felveszek
Érd: 62-461-703,
Szeged. (24280084)

Állást kínál

ELEKTROMUSZERESZ-TECHNIKUS
(agrár-kertész) munkatársat keresünk
Elvárások:
. mezőgazdasági kertészeti szakismeret, gyakorlat
. közép- vagy felsőfokú műszaki végzettség
• sokoldalúság
. önálló munkavégzés
• kommunikációs szintű angolnyelv-tudás
• B kategóriás jogosítvány
Feladatkör:
. kertészeti berendezések
• beüzemelése, karbantartása
Jelentkezés levélben:
Brinkman Hungary Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Szántó K. J. u. 180
Telefon: 62-533-260

(üzenetrögzítő

• ELADÓ pontonhíd bejáróhíddal. Irányár: 950.000 Ft
+ áfa. Érdeklődni: 06-70-

(24280115)

3 1 3 - 7 7 - 7 3 . (24179255)

• WARTBURG 1.3, 1990es, benzin-gázüzemű eladó
62-458-576. (24179661)

• JÓ állapotban lévő dorozsmai kosaras lovas kocsi
eladó.
06-70-503-0147.

• DAEWOO T i c o m e g kíméltem extrákkal eladó.
06-30-975-9605 (Szeged)

is)

búcsú

2 6 - 3 3 (24280361)

• LADA S a m a r a p i r o s .
1300-as eladó. Érd : 62436-164,
19-21
óráig.
(Szeged) (24279738)
• VW Polo Classic 1,4-es
metálszlnben,
extrákkal,
áron alul eladó. Irányár:
1,375 M Ft. Érd.: 06-20460-35-18. Deszk. (24280391)
• FIAT Panda (1989-es)
felújítva, friss műszakival
eladó. Ár: 380 E Ft. Érd :
20-322-1536,
Szeged.
(24280380)

5

tcrmiiiikbeii
lévő bútorok

• ÁTÍRATÁS, biztositáskötés leggyorsabban Madách 24/b. 62-425-043.
Körgyűrű
(Sze-ged).

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

(24179543)

g e d ) . (24078211)

AUTOKLIMA
Orcsik Műhely Kft.

Szeged, ősz u. 51.
Tel.: 62-543-777

AUTÓSBOLT

Q

Karosszériaés jaintóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

(24078103)

• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprirtter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
6 2 - 5 5 2 - 8 8 8 (24280249)

• CITROEN ZX 1 .9 TD
fehér kombi. . 8,5 éves,
klímás, központi záras. 1
légzsákkal, plüss üléshuzattal,
vonóhoroggal,
új
gumikkal. 107.000 km-rel,
1,35 M Ft-ért, vagy köl—
csönátvállalással
eladó.
Érd.:
06-20-95-63-673.
Szeged (24280470)

——/t

C

I

(24280296)

• KISHOMOKON 900 nmes telek, 30 nm-es faház
WC, tusolóval, villany, fúrt
kút, emésztő, gáz, termő
gyümölcsfák eladó. Tel.:
30-313-3407, 62-243-019.
(24280046)

ÁPIYÉKOLUJJK
54^hűlÜNk
BÚTORHÁZ:

Ó

!

Néhány közkedvelt fautánzatú
és fehér bútorlapra

20-25%

M 35 kg feletti bárányok
eladók. Gyapjúátvételt július
20-ával
megszüntetjük.
Hódi és Tsai Kft. 06-30555-3029.
(Újszentiván)
(24280349)

kedvezmény!

Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 , szo.: 9-12-ig

A vásározók
és kiskereskedők
részére a helykijelölés
időpontja:
2003. július 24-én, §
9 órától kezdődik.
Helye:
a búcsú helyszínén

S

(Kastélykert u.-Tüskevár
u. kereszteződése)

IS

I

062/541-770
8

Építési telek

• DOMASZÉKI építési telek
sürgésen eladó, 06-303 2 3 - 6 8 0 2 . (24280091)

M TYÚKVÁSÁR! Bordányi
úton, a zsombói bekötőút
után 450 Ft/db. Szerdapéntek: 14—17—lg. Szombatvasárnap: 9-11-lg. 06-30239-43-57, 06-20-918-947 4 . (24279860)
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FaburkolAk,
padlólapok, ragasztók,
fuga anyagok!

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!

m
I

TRANSZPORTBETON

a Pematbeton Kft. telephelyén

Algyő, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-S1-71
• HULLAMPALA (azbesztmentes) B' 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, cement,
homok,
sóder,
samottáru. dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. (24279823)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171
Szeged. (24077772)

EI3SSBH
• FÖLDBÉRLETET keresek
Deszken, 50 ha-lg 30.000
Ft/ha. 62-271-440. (24179622)

• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Slk
Sándor utcában 14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 62-555-821, 70-31219 1 4 . (24179465)

rrrrnmmmm*
• KORMÁNYOS A u t ó s iskola. Szeged, Tisza L. krt.
14.
Tel.:
62-471-921.
(24280086)

(EBSSSSI
• HÓEKE vásár! Listaár 10%
06-70-311-9538

Haszonjármű

DUCAT01,4

A

kisteherautó^

•

89-es évjáratú 2,5 dízel
üzemű egy évig érvényes

műszakival ELADÓ.
450 E Ft bruttó ár.
Telefon: 30-9683-548.
-

Irányár

17

Irodaszer

Szeged, Irinyi j. u. I.
Kérté 1443-as katakgusunkat
a 114-as, l l l - e s melkkcn.

1 8 Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (23976770)

AJÁNLATI FELHÍVÁS
Szeged, Kukorica u. 6.
(panel) társasház
KIVITELEZŐT keres

az alább) területeken:
- Lapos tetű utólagos hőszigetelése,
vízszigetelés felújítása
- Villámhárító-rendszer felújítása
- Kaputelefon-rendszer felújítása
- Lépcsőházi világítás korszerűsítése
A pályázóknak meg kell felelnie
a LEP-2003-LA-2 Szeged városi
pályázati kiírásában foglalt feltételeknek.
Részletes pályázati kiírás átvehető
a helyszínen munkanapokon
8
17-20 óra között
Stacho Zsoltné képviselőtől,
w

Az ajánlati határidő:
2003. augusztus 8., 16 óra.
FŐVÁLLALKOZÓI AJÁNLATTÉTELT IS
ELFOGADUNK!

g e d . (23976771)

(23874854)

Közlemény

krt. sarkán lévő Déli 120/10 kV-os állomás berendezéseit és
az onnan kitápláló 10 kV-os kábeleket 2003. július 19-én
feszültség alá helyezi, melynek érintése életveszélyes!
A DÉMASZ Rt. Szegedi Északi Üzemeltetósvezetősége értesíti a
•éne lakosságot, hogy Szegeden 2003. július 31 -én és 2003. augusztus f -én, 2003. augusztus 4-én, valamint 2003. augusztus 5én. 8-16 éráig áramszünet lesz az alábbi helyeken: Francia u.
14-29. számig. Hét vezér u. 36-63. számig. Tavasz u. 10-13. számig.
A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Északi Uzemeltetésvezetösége értesíti a lakosságot, hogy
Algyőn 2003. július 31-én és 2003. augusztus f-én, 9.30-18 óráig és 2003.
augusztus 4-én 8-15 éráig áramszünet lesz az alábbi helyeken:
Téglás u. 94-145. számig. Bíró u. 26-43. számig. Boróka u. végig. Aranyhíd u.
végig. Pesti u. végig.
Fogyasztóink szíves megértését és türelmét kérjük.

024280464

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
11998006-06289010-10000001

M REFORMÁTUS KOVÁCS
HÁZÁN (Békés megye)
4000 nm-es telken lévő kétszobás, vegyesépítésü házamat 4.500.000-ért eladnám vagy szegedire cserélném.
06-70/226-9973.
(24179611)
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Motorkerékpár

M SPORT Suzuki robogó
eladó.
06-30-446-7695
(24179522)

Növény
M TÁLTOS tápkockás paprika palánta eladó Kisteleken.
06-20-9437-181.
(24280419)

MVÖRÖSHAGYMÁT
vásárolunk kisebb-nagyobb
tételben, vagy földjében.
0 6 - 3 0 - 3 2 3 - 6 6 7 8 . (24279902)

23

Oktatást vállal

• JAPÁN nyelvtanulási lehetőség. Tel.: 06-30-46671-27. (Szeged) (24280350)

" S Í K !.: 4 1 - 4 1 4 . 1 1 1 , í.: 424-170.

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Sze-

19

A Démász Rt.
Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot,
hogy 400 kV-os hálózatépítési munkák miatt áramszünet lesz Hódmezővásárhely külterületén. 2003. július 30-án és július 31-én
8.00-tól 16.00-ig Batida iskola, Batida zártkertek, batidai katódállomás. Mónustanya, kopáncsi „G"szivattyútelep, nagyszigeti szivattyútelep transzformátorállomások teljes ellátási
körzetében.
Köszönjük fogyasztóink
türelmét és megértését.

Barit Papír Kft.

• 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

(24179094)

ÁRAMSZÜNETf

n a g y k c r t s k e é t l m í értékesítés«

E-mail: papir@barat.hu * www barat.hu
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• MINDSZENTEN, Szabad
ság u. 43 szám alatt 3
szobás gázfűtéses, komfortos ház, 814 nm-es telekkel
eladó. Érd.: 62-226-136,
06-20-578-85-46. (24279956)

• TOJÓTYÚK (vörös) 450
FT/DB egységáron háznál
vagy házhoz szállítással,
nagyobb tételben 600 Ft/db
áron eladó, július 3-tól.
DESZK. Damjanich u. 19.,
62-271-218. (24077698)

A DÉMÁSZ Rt. Szegedi Déli Üzemeltetésvezetősége értesíti a
lakosságot, hogy Szegeden a Cserepes sor és a Móravárosi

Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.:/Fax: 62-464-021

DUO

K

• ELADÓ: terménydaráló. 4
db 150x150 ablak, robbanómotoros
vízszivattyú,
120 literes villanyboyler.
Makó, Körösi Cs. 24/A.

FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜAKTURxl

V Á G V A

H

• FOGORVOSI ügyeletet
vállalok magánrendelőben,
szombat, vasárnap 8-12-ig,
15-20 óráig. Szeged, Selyem u. 2/B. Tel.: 62-498057,
06-20-37-00-430.

m AUDI 80 TDI, 1992-es
(klíma, centrálzár, 4 el. abl.,
tükör, OZ könnyűfémfelnl)
eladó. 1.530.000 Ft. 06-304752-754, vagy este: 62464-076. Szeged (24078115)

A

B

• ALLERGIÁRA, asztmára
van megoldás: 62-421-274
(Szeged). (24178841)

Teljes körű alkatrészkínálat
Cím: Szeged, Londoni krt. 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8 - 1 6 óráig

FT»

• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690 Ft-tól, szék fából
3400 Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390 Ft-tól, alumínium
szék 11.900 Ft-tól, alumínium asztal 26.900 Ft-tól".
Szeged, Szatymazi u. 2/B.
Tel.: 62-490-790. (24279821)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.
(23976562)

SUZUKI MARUTI

mm-ig
M É R E T R E

Bútor

A iM'imilató-

Haszonállat

M PULYKAVÁSÁR a szegedi Mars téren. 06-30-85729-91. (24280074)

Újuegutl. Szent-Györgyi A. u. 53.
Tel.: 62-438-374.

I
/ ) m m m m
5 / /
Konyhabútor
S
A=?DmmStúdió

2003. július 27-én
lesz megtartva.

2 0 6 - 8 6 - 8 0 . (24280138)

9 2 8 5 - 5 4 8 . (24280200)

• FORD Sierra 1990-es,
rengeteg extrával, gyönyörű
állapotban, friss műszakival
áron alul eladó. 06-30-370-

15

AlgyőNagyközség
jegyzője
az alábbiakat teszi
közzé:
az algyői

Anna-napi

• MANGALICA s ü l d ő k
Csongrádon eladók
30-

• FORD Escort 1,3 Club
(1995) ötajtós megkímélten
eladó 925.000.- 06-20-

óriási

• ÁTÍRATÁS, biztosításkötés Madách 24/b, 62425-043. Körgyűrű (Sze-

(24280180)

(24179184)

Autó

(24280475)

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

62/567-835

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

• NOWACO Kft. területi
képviselőt keres. Szakmai
önéletrajzot Szolnok, Kassal
út 32. l/6.-ra kérjük. (24280329)

• KFT. képzett ácsokat,
ácsbrigádokat felvesz hoszszú távra. Téli munka
biztosítva, a kiemelt bér
sem kizárt Érdeklődni: 62552-007, hétköznap 9-13ig, vagy 06-30-9430-418.
• LÉGI mentési feladatok
ellátására
mentöorvosok.
mentőtisztek,
szakápolók
jelentkezését várjuk. 06-309-10-16-86. (24280357)

HIRDETÉSFELVÉTEL:

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t m e g j e l e n i k az i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

• HORIZONT é t t e r e m
szakácsot keres azonnali
kezdéssel 62-517-479. 0630-289-69-20,
Szeged.

Szolgáltatás

2

A felvételnél elónyt jelent a megszerzett széles körű szakmai kapcsolatrendszer. az angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete. valamint a veszélyes áruk
szállítmányozásában szerzett gyakorlat.
_

Munkába lépés:
§
2003. augusztus 15-e. g

Közlemény
H

- A munkakör ellátásához szükséges. iskolai végzettséget igazoló szakmai bizonyítványok
megléte:
- A Word és Excel számítógépes programok felhasználói
szintű ismerete.

TELEFONOS

SZOMBAT, 2003. JULIUS 19.

Apróbörze

keres felvételre.
Követelmények:

Egyéb

ü

NONSTOP

R O E T E S "

A DÉMÁSZ Rt. Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
400 kV-os hálózatépítési
munkák miatt áramszünet
lesz Hódmezővásárhely
külterületén
2003. július 25-én
8.00-töl 13.OO-ig
a Csárpatelepi út, Kovácstariya, kopáncsi szivattyútelep, Lenin II. (Vöröstanya), vajháti szivattyútelep, öntöző szivattyútelep, farkiréti szivattyútelep, Hód-Mezőgazda vajháti telep, vajháti tehenészet transzformátorállomások teljes ellátási körzetében.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

20

Magánház

• CSALÁDI HÁZ (90 nm)
1470 nm parkosított telken
csendes
környezetben
4 800.000-ért eladó. 62289-601,
06-30-94-36287. (Ottömös) (24179403)

• CSONGRÁD, Géza u. 2
szám alatti kertes, kétszobás komfort nélküli ház
eladó. Érd.: 62-258-636
vagy
Csongrád,
Csáki
György u. 7. Irányár: 3,5 M
Ft. (24279762)

M ELADÓ 100 m'-es összkomfortos családi ház, nagy
telekkel Szentesen. 06-30219-5895 (24077307)
M KISZOMBOR, Kör u 56
szám alatti 2.5 szobás,
gáz- és vegyestüzelésű,
központi fűtéses, telefonos,
kőporos
oldaltház
nagy
kerttel eladó. Érd,: 62-2971 2 2 . (24280454)

M KISZOMBORON összkomfortos ház, dupla portával eladó. 06-20-9-868797. 62-297-350, 06-702 9 - 1 9 - 3 9 0 . (24280555)

• KLEBELSBERGTELEPI
exkluzív családi ház 32 M
Ft-ért eladó. Érd.: 06-30616-1787. Szeged (24280423)
M SZEGED GYÁLARÉT,
Nyolcadik utcában lakható
48 nm-es hétvégi ház
eladó, 62-427-266. (24280426)

• SZÁMÍTÁSTECHNIKA
oktatás magántanárral a
belvárosban 06-30-2892380. (Szeged) (24078547)
24

Panellakás

M IPOLY sori VIII. emeleti,
47 m'-es, felújított lakás
készpénzért eladó. 62-436688, Szeged (24280481)
• SZEGED Felső Tiszaparti 2+2-es, 75 nm-es
lakás (9.800.000) + garázs
(1.700.000) egyben vagy
külön eladó, 62-329-666,
0 6 - 2 0 - 9 2 3 8 - 2 4 1 . (24280525)

EEEESHHI
M ÁLLAMI kamattámogatású hitel ügyintézés, biztosítási tanácsadás a hét
minden
napján,
személyesen. Hívjon és megyek.
06-20-311-21-48. Este 7 tól 211-898. Oláhné Judit.
(24280206)

6 Régiségek
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269. 30-375-5419,
70-505-9040. (24179306)

M ELADÓ 1 f főre v i z s gáztatott alumínium motorcsónak test. Irányár: 1,8 M
Ft + áfa. Érdeklődni: 06-70313-77-73. (24179246)
M ELADÓ Sea Ray 240
Sundancer
motorcsónak
Volvo
Penta
motorral.
Irányár: 2,5 M Ft + áfa.
Érdeklődni: 06-70-313-7773. (24179253)

EIIZSS&M
M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24078021)

M BÉRHÁZI lakások akár
teljes körű felújítása is.
Felszerelés ütvefúróval. Telefon:
06-30-5158-910.
(24279741)

M FELFÚJÁSSAL és alumínium-technológiával készült kémények béléscsövezését vállalom
Hőszigetelt, szerelt KÉMÉNYEK
KIVITELEZÉSE és értékesítése. Tel.: 06-30-3352-818,
06-62-493-702 (Szeged és
Csongrád megye). (23976857)

•

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 19.

M KÖZÉP FASORON 55
m2-es, 2 szobás, exkluzíván
felújított (boltíves, beépített
konyhás, sarokkádas, beépített szekrényes, járólapos) lakás igényesnek eladó
11.000.000 Ft-ért. Érd.: 0630-978-8397
(Szeged)

• MOBIL WC-KÖLCSÖNZÉS.
Tel.:
62-267-567.
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged és
Csongrád megye. Tel. 0630-9457-577, 06-62-533999. SZÁSZ PÉTER (23976557)

(24078152)

• VÁLLALOM teljes házak
ácsmunkált,
zsaluzások,
lépcsők zsaluzása, tetőépítés,
gipszkartonozás,
tetőtéri ablakok beépítése.
Számlaképesen, alvállalkozóként is 06-30-381-3233
(Szeged) (24279800)

• FÉNYVÉDŐ FÓLIÁK!
Felszerelése 1 NAPOS határidővel! SZILÁNK* Szeged,
Teréz u. 42. Telefon: 425-555
Nálunk már bankkártyával is fizethet! (24179607)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged (24078009)

M

Fizetés: 202 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

• KUKORICA, arpa szállítva
eladó.
06-30-436-0693.
(24280427)

TeMwt62/*5l-H1
ESSO MÁRKABOLT
VESZÉLYESHULLADÉK-1
S

• GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS.
Hét végén is! 06-30-4810411. (Szeged) (24279979)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537 (24077585)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggőny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)

40. születésnapja

www.realhungary.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fó u. 103.

i

KÉPZÉSEKET

INDÍT

felvételt

nappali tagozaton
a Déri Miksa Ipari

)

hirdet

CSENGELEI BAROMFITELEPÉN

Szakközépiskola

Délkelet Magyarország legnagyobb személyszállítási társasága pályázatot
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

telepvezető

(Szeged, Kálvária tér 7.)

munkakör betöltésére.

Jelentkezés
2003. augusztus 21-ig,
szerdai napokon
személyesen az iskolában.

GAZDASÁGI

- szakirányú felsőfokú végzettség

Feladata:

- B kategóriás gépjármű-vezetői engedély

A hazai és Európai U n i ó s s z a b á l y o k

Fényképes szakmai önéletrajzát fizetési igényének

Részletesebb információ:
62/547-038-as
telefonszámon.

IGAZGATÓ

A l k a l m a z á s feltétele:

A jelentkezés feltételei:
• érettségi
• 22 éves korhatár

Szeged, Klauzál tér 7.Tel.: 62/420-428

Közlekedési és Szolgáltató Rt.
6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

Hungerit Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Rt.

INGYENES

Szeged Tourist

• • • * * * * * + + * * * + * + + * + + + * * + * • • * * + • * + * *

¡ÉL

számítástechnikai

Központ

SANTORINI
repülő + apartman 07. 29.
69 900 Ft/fő
KORFU
repülő + apartman 07. 26.
69 900 F t / f ő
KRÉTA
repülő + apartman 07.27.
79 900 F t / f ö
TÖRÖKORSZÁG
repülő + 3+ hotel + alt inclusivc ellátás 07. 27.
129 900 F t / l ő
TUNÉZIA
69 900 F t / f ő
repülő + 3* hotel + felpanzió 08. 05.
PARALIA
36 900 F t / f ő
busz + apartman 07. 28
SARTI
39 900 F t / f ő
busz + apartman 08.01.
69 900 F t / f o
SPANYOLORSZÁG busz + 2* hotel + felpanzió 08 01.
További aktuális akciós ajánlataink felől érdeklődjön irodánkban/

részére felvételt hirdet.

műszaki-

Utazási

Jegyelővétel m e n e t r e n d s z e r ű n e m z e t k ö z i b u s z j á r a t o k r a !

Elvárások: „E" kategóriás jogosítvány
B e l f ö l d i / n e m z e t k ö z i á r u f u v a r o z ő i igazolvány
PÁVII. i g a z o l á s
Érdeklődni és jelentkezni lehet Hungarocamion Rt.
1239 Budapest. XXIII. Nagykőrösi út 351.
tel: 421-6666/2615; 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöldszámon.

Középfokú

TUI
TUI

nemzetközi gépjárművezetők

impresszumában tévesen jelent meg a kivitelező nyomda megnevezése.

A hibáért elnézést kérünk.

vagy h i r d e t ő i r o d á i n k a t !

az egész család

A Hungarocamion • Volán Tefu cégcsoport
nemzetközi
árufuvarozói tevókonységének bővítéséhez

HELYESBÍTÉS

A magazint nem az Innovariant nyomda,

ügyfélszolgálati irodáinkat

M OROSHÁZÁN jól bevezetett kávéház, családi okok
miatt eladó Érd.: 06-30853-4011. (24279740)

A z apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem vállal
felelősséget!

hanem a Localmédia Kft. nyomdája készítette.

keresse f e l személyesen

alkalmából

g e d ) (24078518)

(24280333)

A Délmagyarország Kiadó tájékoztatja az olvasókai, hogy

Ha üzenetet

M ELADÓ melegkonyhás
étteremhajó
2x140
nm
engedélyekkel, kikötőhellyel
vagy anélkül. Irányár: 16,5
M Ft + áfa. Érdeklődni: 0670-313-77-73. (24179254)

M BUDAPESTRE költözök,
figyelem! Kőbányán, az M5től 1 km-re téglaházban 60
nm-es, teljesen felújított,
összkomfortos öröklakás eladó, vagy értékegyeztetéssel
hódmezővásárhelyi
házra cserélhető. Irányár:
13 M Ft. 06-70-330-4232.

a kiadó gondozásában megjelent Presztízs magazin szabadtéri különszámának

PÉTERNEK

szeretne k ü l d e n i ,

gratulál

M DRINK Bár a múzeum
oldalánál eladó 23.000.000
Ft-ért. 62-321-738 (Sze-

555-821.06-30-904-70-45

• ÚJSZEGED, Fö fasor
elején, új társasházban 110
nm-es, kiemelt szerkezetkész lakás 21,5 M Ft-ért
eladó. Ugyanitt mélygarázs,
elektromos ajtóval 2,5 M Ftért eladó. Érd.: 06-309430-420. (24280303)

VIRGONCZ
ISTVÁNNAK

EEEB29H

Telefon: 06-70-312-19U.

• OROSHÁZÁN, a Hajnal
utcában
2. emeleti, 3
szobás lakás eladó. Érd.:
06-30-853-4011. (24279739)

JÓZSA

és feleségének
SZÉL
ERZSIKÉNEK
házasságuk 25. évfordulójára,
és Péternek születésnapjára sok boldogságot kívánnak:
szerető szüleik és gyermekeik: Anita és Petya

iBoldog
Születésnapot

M MARTELYI üdülőtelepen
nyaralót vásárolnék. 06-70509-26-86. (24279726)

Szeged. Pacsirta utca 1.

• KATONA J. utcai 4 szobás, összkomfortos lakás
áron alul eladó 12.000.000
Ft-ért.
06-70-235-0589
(Szeged) (24280328)

Makóra,

Kecskéstelepre,

Felvilágosítás:

Szeged. Moszkvai kit 8/B.

kívánunk

NÉMETH
TIBIKÉNEK
9. szülelésnapja
alkalmából.
Életed legyen
boldog és vidám!
Aranka mama,
anya, Joci

4 1 2 . (24077528)

Real Hungary K f t

M ALSÓVÁROSBAN épülő
ötlakásos társasházban 71
és 85 nf-es lakások leköthetők
hitelügyintézéssel.
62-444-909,
06-30-3280172 (Szeged) (23976126)

(ff/va/u/dÁim/c

Születésnapéit

• HAJDÚSZOBOSZLÓN a
fürdőhöz (Aqua parkhoz)
500 méterre, üdülési lehetőség, szállás és teljes ellátás
14.400
Ft/fő/hét
+270,- Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó. Érdeklődni
hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
Tel.: 52-557-410, 52-557-

145-205 E Ft/m2 áron!

ELKÖLTÖZTÜNK!

SZÁLLÍTÁS.

FRANCIAHÖGY

VÁROSRÉSZEN,
lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

[ j j L M W B Ü B I W

Új ctmünk!

Gratulálunk

SZEGEDEN,
A

3 5 9 (24077809)

MHÍKD1

15

(24280531)

M VÍZMELEGÍTŐ c s e r e akció július 15-től augusztus 20-ig. Teljes körű garancia DÍJTALAN beüzemeléssel. Kor-Gáz '97. Kft ,
62-458-722, 06-30-9436-
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gazdasági

megjelölésével és a z iskolai végzettséget igazoló

egyensúlyát,

okirat m á s o l a t á t 2003. július 25-ig k é r j ü k eljuttatni
az alábbi címre:

a stratégiai

likviditását

pénzeszközöket.

H u n g e r i t Rt. h u m á n p o l i t i k a i főosztály

Kollégiumi elhelyezés
megoldható.

működését

és

Feladatai

kezeli

közé

figyelembevételével

célokhoz
a

tartozik

illeszkedve.

társaság
a

biztosítja a

zavartalan

számviteli

részvénytársaság

F e n n t a r t j a a társaság
működéséhez

é s könyvviteli

szabályozásoknak

m e g f e l e l ő e l s z á m o l á s o k , bizonylat f e l d o l g o z á s o k , nyilvántartások é s társasági

6 6 0 0 S z e n t e s , A t t i l a u . 3.

elkészítése,

felügyeli

a

vállalat

informatikai,

integrált

pénzügyi
szükséges

ügyviteli,

beszámoló

adatátviteli,

t e l e k o m m u n i k á c i ó s é s hírközlési rendszereinek fenntartását, f o l y a m a t o s fejlesztését, valamint
irányítja a r é s z v é n y t á r s a s á g központi beszerzési t e v é k e n y s é g é t .
2003 SZEPTEMBEREBEN

Pályázati feltételek:

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK
SZERVEZÉSÉBEN,

•

10 é v e s vezetői g y a k o r l a t

EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI DIPLOMÁVAL

•

Közgazdasági egyetemi végzettség

RENDELKEZŐK RÉSZÉRE

•

Egy Európai Uniós nyelv ismerete

ISMÉT INDUL AZ ÖNKÖLTSÉGES

•

Stratégiai g o n d o l k o d á s m ó d

posztgraduális
környezetvédő
képzés
Jelentkezni ez év augusztus 20-ig
az S Z T E Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékére

A 2003 őszén

•

Kiváló kommunikációs, döntési képesség

Szeged, Z á k á n y u. 25.

•

Emberi erőforrások menedzselésének ismerete és alkalmazása

szám alatt átadásra

kerülő

SZEGEDI ŐSZ
IDŐSOTTHONBAN

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

egy- és k é t á g y a s lakrészek

•

Közlekedési területen szerzett tapasztalat

lehet, m e l y h e z m e l l é k e l n i kell

még korlátozott számban

•

Szakirányú másoddiploma

a d i p l o m a m á s o l a t á t é s r ö v i d önéletrajzot.

leköthetők.

( 6 7 2 0 S z e g e d , R e r r i c h B. t é r 1.) m e g k ü l d ö t t k é r v é n n y e l

További információ

Kérésére írásbeli

az i n f o e n v i @ s c l . u - s z e g e d . h u e - m a i l c í m e n ,

tájékoztatót küldünk.

a www.scl.u-szeged.hu/environ/ internetcímen,

Őszidő Közhasznú Társaság

illetve a 6 2 / 5 4 4 - 6 2 3
vagy a 62/544-816 telefonszámon kapható.

Tel.: 62/407-740
30/2350-230

A pályázati a n y a g o t részletes s z a k m a i önéletrajzzal és a végzettségeket igazoló b i z o n y í t v á n y
m á s o l a t o k k a l fizetési igény m e g j e l ö l é s é v e l 2 0 0 3 . a u g u s z t u s 15-éig k é r j ü k eljuttatni
S z é n á s i E n i k ő személyzeti

és oktatási

irodavezető

részére. ( 6 7 2 4 S z e g e d . B a k a y N. u. 4 8 . )
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Gyászközlemények
SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,
GERA ANDRÁS,
a szegedi Felszabadulás V T, a tsz alapító tagja életének 93. évében elhunyt. Temetése
július 22-én, 15 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.
Gyászoló fia, menye, unokái és dédunokái

„Szeretteim, én most elmegyek. Küzdöttem, de már nem lehet. Körülvesz a csend és a szeretet, Isten veletek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, testvér és rokon,
RAKUSZ PÁL
68 éves korában elhunyt. Témetése július 23-án, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temetó ravatalozójából.
o242mmo7
Gyászoló család
Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk, mamikánk, dédikénk és testvérem,
ÖZV CZUTOR
DEZSÓNÉ
TRUCZ ROZÁLIA
85 éves korában, 2003. július 4én váratlanul elhunyt. Szúk családi körben július 18-án helyeztük örök nyugalomba.
A gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely énünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Soha cl nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, testvér, rokon,
ÖZV. TILLINKÓ
JÁNOSNÉ
CSÁSZÁR ILONA
(Boross J. u. 20.) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2003.
július 22-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló leánya,
unokája, testvérei
iniiiMwui

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra lé sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Mély fájdakimmal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSILLAG FERENC
78 éves korában váratlanul elhunyt. Témetése július 22-én, 10
órakor lesz a Domaszéki temetőben. Előtte gyászmise 9 órakor.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZEGI JÓZSEF
52 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Témetése július
23-án, 13 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
FODOR ZOLTÁNNÉ
CSISZÁR ETELKA
július 10-én elhunyt. Témetése
szúk családi körben volt július
18-án a Belvárosi temetőben.
OM2KOM4
Gyászoló gyermekei
G V A S Z K Ö Z L I M É N V i K FELVÉTELE:
Ambrus Jártmi 676? Sóndo, lalva. Alkotmány krt.
24. U : 62/252-515 Bmg Henlkné. 6754 Ü | u m M | Május 1 u. 31 Tel. 62/277-382 Cs M.-l Kegyolr.ll KH., 6791 Srngrd, Sréksósi ú) 6. fel.: 62/461
0 3 9 6 9 0 0 Makó. Veebes u 2 M.. 62/212-840
6786 RÚZSA Halár«, u. 2. fel 62/285-197 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Bakay u. 16 fel./1a> 62/534
985,62/534 9 8 6 Márvány KH. 6760 Keletet, V
meló sor t fel.. 62/597-360 Égisz 9 0 Temetkezési
KH, 6 6 0 0 Szentes, Sara F u. 45. fel: 63/400162
6 6 4 0 Csongrád, Fé u 17-19 fel 63/483-975 Flóra Center KH., 6722 Szeged, Tisza L krt. 5 5 fel..
62/423-869 Pálma VnágOzfel, 6 9 0 0 Makó, Me
gyeház u. 1 feL 211 347 FVlas femetkez«s, Vállal
kozis, 6722 Szeged. Bartók t*r, 8. pavilon, 62/424992 Rekviem temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged. Pulz u 2/A. fel.: 62/425-864 6722 Szeged,
Torok u. 9/B Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. W.: 62/213-514 Szeged,
Temetkezési K i t . 6 7 2 2 Szeged. Atilla u. Tel.:
62/543-747 Szógl is Társa femetkezesi Iroda Szeged. Török u 11/B fel.: 62/425-847 Gyeviep Kht
Algyó, Kastélykert u 16.fel..267-567 Servro lemetkezesi Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök
lem 7 fel 62/246 605. 62 248 775, Mécses
2 0 0 1 Temetkezési Bt 6 6 0 0 Szentes, Sima
F. u 31 Tel./fox: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9

„Elfáradt kezét a munka megtörte, az élet minden vihara gyötörte, de ő soha nem panaszkodott."
Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy szeretett édesanya,
ÖZV. SZASZKÓ
LÁSZLÓNÉ
74 éves korában elhunyt. Temetése 2003. július 23-án, 12 órakor lesz a Belvárosi tejnetóben.
UMM
lM
tI
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
LENGYEL JULIANNA
(ARNOLDA)
ny. ápolónő, könyvkötő, volt szerzetes nővér hívő életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása július 25-én, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló rokonai,
pályatársai
írUTHKM
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZENTES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ID. MAKRA JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
024279874
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
NAGY KÁROLYNÉ
temetésén részt vettek és mély
gyászunkban osztoztak.
024279751
Gyászoló családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
ÁRPÁSI JÁNOST
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család,
D24280229
Szatymaz

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat,
FÜREDI
FERENCET
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
024280388
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
SZŰCS FERENC
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
024280371
Gyászoló család
Isten mindenkinek küld egy
Cyrenei Simont, hogy segítsen
cipelni a keresztet.
Mindazoknak, akik férjem,
ÁRVAY LÁSZLÓ
temetésén és gyászmiséjén részvétükkel, virágaikkal segítettek
nekem a gyász keresztjét cipelni,
köszönöm.
Árvay Lászlóné
024280.393
és a család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon,
KÓSA ISTVÁN
volt ópusztaszeri lakos 80 éves
korában elhunyt. Temetése július 21 -én, 17 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben. Gyászmise
előtte 16 órakor a templomban.
Gyászoló család,
Sándorfalva

Hálás köszönetünk mindazoknak, akik
SÁRVÁRI MÁTYÁS
temetésén részt vettek, velünk
együtt éreztek, jelenlétükkel és
világaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
124280612 Szerető felesége és fiai

DR. BRANTNER
OTTÓNÉ
IMRE KLÁRA
gyógyszerész
váratlan hirtelenséggel elhunyt.
Temetése július 25-én, 15 órakor lesz a református temető új
ravatalozójából.
Gyászoló testvérei
(>242Koe,i4
és hozzátartozói

Csongrád
Megyei
Kegyeleti Kft.
Szeged-belvárosi

a PA LOM A
T i s z a L. krt. 55., Attila u. sarok.

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS.
Tel.: 4 2 3 - 8 6 9 .
Ü g y e l e t 06-30/565-8381. 30/565-8378.

1124289544

Hadd kérdjem, mit láttál? Van-e
ott is élet? S ha van, ily gyötrelmes, ily bús, mint a földi? Áll-e
az a kemény, szigorú ítélet, amely
jutalmat oszt és bosszúját tölti?... De mi közöm ehhez! Egyet
szeretnék én, csak egyet megtudni, arról hozz hírt nekem! Vannak-e ott szívek és a szívek mélyén lángol-e szerelem?
Búcsúzom tőled,
FEKETE LÁSZLÓ
Örökkön, örökké szeret hű szerelmed
KÍCSÍ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
„...elindult a fiú a fények útján..."
Értesítjük a barátokat, ismerősöket, egykori
bokszoló sporttársakat, hogy

Hatvan év elszállt, mint egy pillanat,
Emléke szívemben örökre megmarad.
Bármit teszek, bárhová megyek,
Utamon elkísér a fájdalom,
Míg élek, siratom.
Szerető felesége

SZŰCS JÁNOS
szerettünktől 2003. július 10-én végső búcsút
vettünk.
Gyászoló édesanyja, testvérei
024280326
és családtagjaik

TÓTH GYULA
halálának 1. éves évfordulójára fájó szívvel emlékezünk.
024280141
Fiai, megyei, unokái, dédunokái

Fájó szívvel emlékezünk
PAPDI LÁSZLÓNÉ
DOBÓ ROZÁLIA
halálának 10. évfordulóján.
Emlékező gyászmise vasárnap 9 órakor a
röszkei templomban lesz.
024280153
Férje, családtagjai és unokái
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek."
Fájó szívvel emlékezünk

„Nem élt belőle több és most
sem él, s mint fán se nő egyforma két levél, s nagy időn se lesz
hozzá hasonló." (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesapánk, nagyapa,
dédnagyapa, testvér és rokon,
ID. NAGYGYÖRGY
IMRE,
Hódmezővásárhely, Bajza u. 31.
szám alatti lakos életének 90.
évében elhunyt. Temetése július
21-én, hétfőn, 13 órakor lesz a
Dilinka temetőben.
A gyászoló család

VECSERNYÉS PÉTER
„VÖCSÖK",
volt MÁV-nyugdíjas halálának 1. évfordulójára.
024178806
Gyászoló család

Emlékezünk
SEBŐK ISTVÁNRA,
a Dorozsma Vásártéri ABC vezetőjére, akit
6 évvel ezelőtt ragadott el a GYILKOS halál.
Emléke szívünkben örökké él.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
TÓTH IMRE
halálának 10. évfordulója alkalmából.
Gyászoló családja

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk felejthetetlen szerettünkre,
SZABÓ BÉLÁRA
halálának 1. éves évfordulóján.
Feleséged, lányod
024179508
és unokáid

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközlentény megrendelésekor kérfük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Úgy mentél el, hogy köszönni is
elfeledtél. Hiányzol jártunkban,
keltünkben, s szomorúan őrizzük emléked szívünkben! Az utcára érve nem találkozunk már,
nem halljuk csoszogó lépteid zaját, s ez fáj!"
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik drága szerettünk,
ÖZV HERBOTH
FERENCNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet az
Erzsébet kórház belgyógyászat
orvosainak és nővéreinek áldozatos munkájukért.
Gyászoló család,
024280000 Vásárhely és Erzsébet

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Az ideig való elválás nagy fájdalmával tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, déditatánk,
TÓTH MIHÁLY,
makói lakos hosszan tartó betegségében, 82 évesen elhunyt. Temetése hamvasztás után, július
23-án, 10 órakor lesz a Makói
görög katolikus temetőben.
024280414
Gyászoló családja
„Megállt a szív, megállt a kéz, nincsen szó az ajkadon, szívünkben
örökké élsz, mert szerettünk nagyon."
Fájó szívvel t u d a t j u k , h o g y szerettünk,

temetkezési irodája-üzlete

VIRÁGÁRUHÁZBAN.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
BARTUCZJÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége és ha Tibor

024280457

MEGEMLEKEZES

Szerető családja
Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették,
hogy

+

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága feleség,
imádott édesanya, testvér,
nagynéni, rokon,
SUTKA PÁLNÉ
BERÉNYI ETELKA,
Szentes, Alkotmány u. 19/A
szám alatti lakos hirtelen elhunyt. Temetése július 22-én,
kedden, 9 órakor lesz a Kálvária
temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünkről,
LENGYEL
ZOLTÁNNÉRÓL
megemlékeztek.
Gyászoló család

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama és rokon,
ÖZV LAJKÓ JÁNOSNÉ
TORNAI ETELKA
rövid, súlyos betegség után, 89
éves korában elhunyt. Temetése
július 22-én, 17 órakor lesz a
Sándoríalvi alsó temetőben.
Gyászmise előtte 16 órakor lesz
a templomban.
Gyászoló család,
ii!««a»2
Sándorfalva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

DOMBI MIHÁLY NÉ
JANI ERZSÉBET
83 éves korában elhunyt. Búcsúztatása július 22-én, 14 órakor lesz
a római katolikus temetőben.
024280609
Gyászoló gondviselője
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
BAJNÓCZIISTVÁNNÉ
ÁRENDÁS ERZSÉBET,
makói lakos 70 éves korában,
hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúztatása július 21-én,
14 órakor lesz a református
ótemetőben.
024280624
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli, távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és mindazoknak, akik
KISS ANTAL
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön mondunk köszönetet a makói kórház gégész fóorvosnőjének és ápolónőinek, a deszki szanatórium tüdőosztály orvosainak és ápolóinak lelkiismeretes
munkájukért, az újvárosi római
katolikus plébános úrnak szívhez szóló búcsúztatásáért, a temetkezési kft. figyelmes kiszolgálásáért.
024280262
Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,
KISS ISTVÁN
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
024280615
Gyászoló család

•
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- ÉS MŰSORAJÁNLÓ

DUNA

TELEVÍZIÓ

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 Ausztrál tévéfilmsorozat. Az Álmos-völgy legendája
(ism.J 11.05 Csutak a mikrofon
előtt Ifjúsági tévéjáték, IH. (ism.)
12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10
Bravo-tv 13.05 Az X csapat
Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat, 5. Kilohertz [16] 13.50
Útravaló Közlekedésbiztonsági
magazin 14.00 Hagyományok háza Kájoni-kódex 14.25 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből
14.55 A dunai hidak története
15.25 Delta-plusz 15.55 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor
filmje, 182. 16.25 Linda Tévéfilmsorozat, 3. Oszkár tudja
(ism.) 17.40 Az Angyal Angol
bűnügyi tévéfilmsorozat. Húzódozó forradalom 18.35 Luxor-show
Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Kató néni kabaréja
(ism.) [16]
21.00 Szabad préda
Amerikai film (18)
22.50 Híradó este,
időjárás-jelentés
23.00 Imádom a mozit
23.05 Amerikai éjszaka
Francia-olasz film [16]
t v 2

5.50 Gyökereink 6.15 Tv2-matiné 7.50 Fox Kids 10.15 Bulis
hatos Angol ifjúsági sorozat, 11.
(12) 10.40 Vadvilág Angol természetfilm-sorozat (12) 11.45 Enteriőr Lakberendezési magazin
12.15 TotalCar 12.45 Xeria Amerikai fantasyfilm-sorozat, 107.
Amazontörvények [12| 13.40 A
kiválasztott - Áz amerikai látnók
Amerikai akciófilm-sorozat, 2.
(12) 14.35 Flipper Amerikai
kalandfilmsorozat, 13. Csendes éj
15.30 Dawson és a haverok Amerikai filmsorozat, 46. Találkozások 16.30 Csillagkapu Amerikai
sci-fi akciósorozat, 42. [12] 17.30
Az elveszett ereklyék fosztogatói
Német-francia-amerikai kalandfilm-sorozat, 25. Vissza a bronzkorba [12] 18.30 Tények Hírműsor 19.00 Magellán Tudományos
utazás a Föld körül (12]
19.30 Szeret, nem szeret
Napi komédia
19.55 Fegyvere van, veszélyes
Amerikai akciófilm (12]
21.45 Fegyencháború
Amerikai akciófilm |16|
23.35 Szökevények
Amerikai akciófilm [16]
1.25 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 4. |12]
2.30 Mi, magyarok

l i k m .
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6.00 Ünnepnaptár 6.30 Disneyrajzfilm 7.00 Kölyökklub 9.45
Disney-rajzfilmek 10.30 Segítség,
fenöttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 8. Egy kapcsolat vége 10.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 11.00 RTL
Klub-Westel Road-show Helyszín:
Ózd, a sportcsarnok melletti terület 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. A leleplezés 13.10
Autómánia Autósmagazin 13.50
Conor, a kelta Amerikai kalandfilmsorozat, 6. A szent tekercs
14.40 Forma-I Brit Nagydíj Az
időmérő edzés közvetítése Silverstone-ból 16.20 Mr. Beán Angolmagyar rajzfilmsorozat 16.40
Légvonalban közelebb Amerikai
vígjáték (12] 18.30 Híradó - Esti
kiadás 19.00 Fókusz-plusz Magazin (12]
19.25 Pasik
Magyar vígjátéksorozat [12]
20.10 Szupermozi: Beán
- Az igazi katasztrófafilm
Angol-am. vígjáték. [12]
21.55 Rizikófaktor
Amerikai akciófilm (16|
23.50 Seinfeld
Amerikai vígjátéksor. (16]
0.05 Híradó 8 percben
0.15 Sportklub
0.25 Áz elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 4.
1.20 Baby Blues
Amerikai rajzfilmsor. [12]
1.45 Fókusz-plusz [12]
Időjárás-jelentés

5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Hej, hej, helyes beszéd! 7.15 Bárányfelhő 7.20 Kicsoda a micsoda? 7.50 Kék egér 8.00 Tweeniék
8.20 Biri és Baltazár másodszor
8.25 Tesz-Vesz város 8.50 Birkák
9.00 Biri és Baltazár máma utószor 9.05 Cimbora-barangoló
9.35 A földön kívüli lány 10.00
Mesélő cégtáblák 10.25 Zénó
10.30 Sulifelejtő 11.10 Klipsz
11.40 Hungarorama 11.50 Hírek,
déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Isten kezében 12.40
Anziksz 12.55 Apáról fiúra 13.25
A csimpánzbébi és mamája 14.15
Az én folyóm 15.10 Elveszett világok 16.05 Nagykanállal Magyarországon 16.35 Talpalatnyi zöld
17.05 Csengetett, mylord? 18.00
Híradó 18.15 Utazás az ínyencek
földjére 18.40 Őfelsége kapitánya
19.30 Mese
20.00 Híradó,
sport, meteorológia
20.30 Camille Claudel
21.50 Az utolsó nap
22.05 Belgrádi koktél
23.45 Balogh „Csibe" Jenő:
Üdvözlet Oscarnak
23.55 Vers 0.00 Himnusz, műsorismertetés 0.05 Híradó, sport
0.30 Fabulák 0.40 Visszatérés
3.00 Hungaria Litterata

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Romamagazin 9.25 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
9.50 Srpski Ekran Szerb nyelvű
nemzetiségi magazin 10.20 Únser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 10.45 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 11.10 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetiségi magazin 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti sorozata. Császárkörte friss búzakenyérrel 12.00 Déli harangszó
12.01 Slovenski Utrinki Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin
12.30 Romafórum 13.00 Magyar
ház Szórvány - a diaszpórában élő
magyarokról 13.30 Telesport
Technikai magazin 14.20 Gyerekeknek Akarsz beszélgetni???...
Bökd ki! Tüskevár. Ifjúsági tévéfilmsorozat, 7. 15.25 Napnyugta
17.55 Telesport Benne: Evezős ob.
Stella Artois-kupa teniszverseny.
Közvetítés Budaörsről
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Mestersége színész
Szabó Gyula
21.35 Tfelesport Úszóés vízilabda-vb.
Női vízilabda-mérkőzés,
nyolcaddöntő.
22.55 Tüdósklub
23.45 Bravo-tv
0.40 Heti mozaik 1.35 Állítságok
meg a Földet! Csákányi László
énekel 2.05 Pongrácz Zoltán köszöntése 2.30 Mestersége színész
Szabó Gyula 3.25 Telesport Benne: Evezős ob. Stella Artois-kupa
teniszverseny
N i

SZEGED

ELTE 7.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00 Balatonvilágos
8.30 Itthon otthon van - turisztikai műsor 9.00 Trópusi hőség. Kanadai bűnügyi film 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, élö közvetítés 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30
Ottó mobil - autósmagazin 20.00
Trópusi hőség, 56. rész. Kanadai
bűnügyi film 21.00 Poirot: a vadászház titka. Angol krimi 22.00
Kávéházi kabaré 23.00 Képújság

•TV
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A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a szokásos nyári karbantartási munkák miatt július július 27ig csak Képújságot sugároz!

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
JÉjjawflBay
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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 Zsoltul 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 30 30-30 244 és 44-2244 20.00 Házibuli Suri Imrével

5.30 |ó 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.

T E L E V I Z I Ó

7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
|ism.| 8.00 Estelö (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 A
debreceni egyetem 15.30 Vásárlási
műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek
(h) 16.00 Kávéházi kabaré ism. (h)
17.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 17.30 Kimba
18.00 Estelö válogatás I. |h) 19.00
Híradó - válogatás 19.30 Ottó
mobil - autósmagazin (h) 20.00
trópusi hőség, 56. rész. Kanadai
krimi 21.00 Poirot: a vadászház
titka. Angol krimi (h) 22.00 Kávéházi kabaré (h) 23.00 Képújság

"jBi
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, 187-189.
rész (ism.) 19.00 Kábelrégió
19.30 Törzsasztal
®
VÁMOSI IIUVUIO
SZKGCD

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 7.45 Körűt (ism.)
15.00 Körút (a csütörtöki adás ismétlései 15.45 Verseny 16.15 Körút (a péntek adás ismédése)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: a boldogság hegye 6.30 Az

RTL Klub
20.10 Szupermozi:
B e á n - Az igazi
katasztrófafilm
Angol-amerikai
vígjáték

f f
t l f |

|
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Mr. Beant, a jó szándékú, ám
kissé ügyefogyott múzeumőrt
majdnem elbocsátják állásából,
mert munkaidőben elaludt.
Utolsó pillanatban azonban a
múzeum igazgatója megkegyelmez neki. Ám Beán közvetlen
főnökei nem tétlenkednek, s
nem várják ölbe tett kézzel,
hogy beosztottjuk totális alkalmatlansága kiderüljön. Tervet
dolgoznak ki, hogyan lehetne
könnyen és gyorsan megszabadulni a múzeum „büszkeségétől". Elküldik hát egy felkapott Los Angeles-i galériába...

Vasárnap

DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó 7.00 Hírek 7.05 Hej, hej,
helyes beszéd! 7.15 Bárányfelhő Biri és Baltazár először 7.20 Zen5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Ag- gő ábécé 7.30 Mondák a magyar
rárhíradó 5.50 Napkelte Benne: történelemből 7.40 Meséről me5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó sére, kockáról kockára 8.00 Biri
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 és Baltazár másodszor 8.05
Híradó Benne: sport 9.00 Főtér Tweeniék 8.25 Tesz-Vesz város
Négy nap Kárpátalján 9.40 Galé- 8.50 Birkák 9.00 Biri és Baltazár
ria 11.10 „így szól az Úr!" A Bib- harmadszoVutószor 9.05 Cimbolia üzenete 11.20 Bach-hét 12.00 ránk, Európa 9.35 Mesélő cégtábDéli harangszó 12.01 Hírek, idő- lák 10.00 Unitárius istentisztelet
járás-jelentés 12.10 Úton Európa- 11.00 Vértanúink, hitvallóink.
magazin 12.45 Delta 13.15 Min- Brenner János 11.10 Legendák
dentudás Egyeteme A megismer- földje 11.40 Hungarorama 11.50
hető és megváltoztatható gén Hírek, déli harangszó, műsoris(ism.) 14.15 Ezerarcú világunk mertetés, vers 12.10 Elő egyház
Francia ismeretterjesztő sorozat, 12.40 Nótacsokor 12.55 Boldog
3. lamaica 15.00 Örömhír A re-, idők 14.25 Csellengők 14.45
formátus egyház műsora 15.30 Mediterráneum 15.45 JókívánCsellengők Eltűntek nyomában ságok határok nélkül 16.45 Em15.50 így készült: Blanche Fran- lékképek - Régi híradók 17.05
cia werkfilm 16.10 Első kézből Partvidéki szerelmesek 18.00 Hír[16] 16.45 Sophie - Sissi lázadó adó 18.15 Heti hírmondó
húga Német történelmi tévéfilm, 19.10 Az én Európáin
IVI. (ism.) [16| 18.25 TS Úszó- 19.20 A világörökség kincsei
és vízilabda-vb. Közvetítés Barce- 19.35 Mese
lonából
20.00 Híradó, sport,
19.00 Híradó este
meteorológia
19.20 Sporthírek,
20.30 Száguldás
időjárás-jelentés
22.00 Canterburyi mesék
19.35 Szuperbuli
23.55 Dzsessz
21.30 A szólás szabadsága
0.55 Híradó, sport
Nyári menetrend
1.20 Vers
22.25 Híradó este
22.35 TS Úszó- és vízilabda-vb.
Közvetítés Barcelonából
23.30 „Késsel-villával"
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 AgNyilvánosságkritika
rárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Elek István tálalásában
Örömhír Az evangélikus egyház
0.10 Médiamix
műsora 9.25 „Mert az Úr szája"
Kopper Judit műsora.
szólt" Jótékonysági hangverseny
Hálózati kapcsolatok
Debrecenben, IV1. 9.40 Maradj
0.40 Héthatár
velünk! Találkozás Jézussal 9.50
A hét hírei határok nélkül
Katolikus krónika 10.15 „Mert az
a Kárpát-medencében
Úr szája szólt" Jótékonysági hangverseny Debrecenben, II/2. 10.35
Református ifjúsági műsor 10.40
Tanúságtevők „Szeretném elmondani cigány testvéreimnek..."
6.00 Reggeli gondolatok Vallási 11.10 „így szól az Úr!" A Biblia
magazin 6.25 Állatkert a háti- üzenete 11.20 Bach-hét 12.00
zsákban Angol szórakoztatva ok- Déli harangszó 12.01 Útravaló
tató filmsorozat, 6. 7.00 Tv2- Közlekedésbiztonsági magazin
matiné 8.00 Fox Kids 10.20 12.10 Szól a hegedű 12.35 Ótvös2gether - Dögös ötös Amerikai remekek a Kárpát-medencéből
vígjátéksorozat, 3. 10.50 Egyről a 13.05 Magyar ház Palackposta
kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 13.35 Aranyfüst, avagy: mit üzen
73. 11.20 Stahl konyhája 11.55 a múlt? Hagyomány- és értékőrző,
Szabadnak született Francia-amerikai tanulságot kereső magazinműsor
kalandfilmsorozat, 22. Korai még 14.25 Telefonpapa. Ifjúsági tévé12.50 Tarzan Amerikai kaland- film 15.25 Napnyugta 17.55
filmsorozat, 10. 13.45 Szindbád Telesport Benne: Úszó- és vízilabkalandjai [12) 14.40 Száguldó Vi- da-vb, úszás. Közvetítés Barcelopera Német-amerikai akciófilm- nából. Evezős ob. Hírek. Totó
sorozat, 56. Hátra arc, előre! [12] 20.05 Híradó
15.35 Motoros zsaruk Német akciófilm-sorozat, 22. A konvoj [12] 20.30 A magyar zongorázás
16.30 Walker, a texasi kopó Amediadalmas
rikai akciófilm-sorozat, 51. |12]
120 éve Kroó György
17.30
Air
America
emlékének, 5.
Német-amerikai akciófilm-soro- 21.00 +1
zat, 18. [12) 18.30 Tények
Kulturális háttérműsor
19.00 Napló
21.50 Mindentudás Egyeteme
Művészet és történeti
Mérlegen a valóság
emlékezés
Sváby Andrással
22.50 A császár és a gyilkos
20.00 A dzsungel könyve 2.
Kinai-francia-japán film
Amerikai családi
1.30 Főtér Négy nap Kárpátalján
kalandfilm
2.10 A színész és a dal Összeállí21.35 Bumeráng
tás Mensáros László sanzonfelvéAmerikai vígjáték [16]
teleiből 2.40 Nekem ne lenne ha23.45 Képírók - A delfin napja
zám? Szabados Tamás honismereAmerikai kalandfilm [12]
ti sorozata. Császárkörte friss bú1.50 Mi, magyarok
zakenyérrel 2.55 Szól a hegedű
Nótázzunk együtt a 100 tagú cigányzenekar művészeivel! 3.25
Telesport
K
u
e
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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, 9. Füstbe ment esküvő 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 12.15 Ötletház - épülésünkre Szórakoztató
otthonteremtő magazin 12.40 A
vadak ura Amerikai kalandfilmsorozat, 4. Örök igazság 13.35
Forma-1 Brit Nagydíj A futam
közvetítése Silverstone-ból 16.10
Hatoslottó-sorsolás 16.20 Cobra
11 Német akciófilm-sorozat. (12]
17.25 Alias Amerikai akciófilmsorozat, 16. [12] 18.30 Híradó Esti kiadás
19.00 Medicopter 117
- Légi mentők. Német
akciófilm-sorozat[ 12]
20.00 Szupermozi:
Különösen veszélyes
Amerikai akciófilm. [ 12]
22.00 Delta Force
- Terror az óceánon
Amerikai akciófilm |16]
0.05 Seinfeld
Amerikai vígjátéksor. (16]
0.30 Híradó 8 percben
0.40 Sportklub
0.50 Fókusz-portré |12]
1.20 Legendás emberek

T E L E V Í Z I Ó

7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Különjárat - zenei magazin
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Trópusi
hőség, 56. 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: Balatonvilágos (h| 20.00 Amikor utoljára láttam Párizst. Amerikai dráma 22.30
Képújság
(|Dm
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.)

VÁMOSI TIHV17K)
SZIGCD

(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Képmutatók (ism.) 20.30
Aréna (ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: a boldogság hegye 6.30 A Szege-

di Tudományegyetem 7.00 Príma
torna 7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat
8.00 Szentföldi szent helyek üzenete: júdeai sivatag 8.30 Hírblokk: erdőjáró magazin 9.00 Kávéházi kabaré 10.00 Pénzháló 11.00 Különjárat - Balogh Zoltán zenei magazin 11.30 Vásárlási műsorablak
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: Balatonvilágos 20.00
Ámikor utoljára láttam Párizst.
Amerikai dráma 22.30 Bencze-show
23.00 Képújság

•TV

vásáuhhyi vámosi ravlaó

A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a szokásos nyári karbantartási munkák miatt július július
27-ig csak Képújságot sugároz! Július 28-tól 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

FM 95.4 Áu>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
v U

0.00 Csak zene 6.00 Juventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
ViktoeMark 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 Juventus hétvége 22.00 Mentőöv
Radíe7„97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Szőttes - vendég: dr. Sajtos László jogász, az APEH
Csongrád Megyei Igazgatóságának főtanácsosa 12.00 Hírösszefoglaló 13.30 Szívküldi
Szívnek Szívesen 18.15 Sporthírek 20.15 Röcsögő B. B.
King, zenei válogatás

DUNA TV
2 0 . 3 0 Száguldás
Cseh dráma

Két b a r á t , R a d c k és
F r a n t a vesz egy olcsó
a u t ó t , és e l h a t á r o z z a ,
hogy nyaralásuk alatt amerikai ideáljaikhoz
hasonlóan - beutazzák
szülőföldjüket, Bohémiát. Útközben, különös körülmények között
ö s s z e i s m e r k e d n e k egy
gyönyörű lánnyal, aki
m e n e k ü l valaki elől. Rad c k és F r a n t a a l á n y é r t
m é g a r r a is k é p e s , h o g y
k i r a b o l j a n a k egy b a n kot...
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Erdei Zsolt, az Universum Box-Promotion Tűzmadara
Vörös:
Kiskunhalas

Szegeden is szárnyalni akar

KÉZILABDA
Újabb
játékos
távozik
a
Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapatától: a kapus Vörös Henrietta hazatér Kiskunhalasra.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A Liss-HNKC-nak július 28-ától
csak egy kapusa van, Vörös Henrietta ugyanis úgy döntött, elfogadja az NB I/B-s Kiskunhalas
ajánlatát és hazaköltözik.
- Szívesen maradtam volna mondta megkeresésünkre Heni - ,
jól éreztem magam Vásárhelyen.
Májusban szóltam Pintér Józsefeinök úrnak, hogy lejár a szerződésem, egyeztessünk, ő csak annyit
mondott, hogy majd beszélünk róla. Erre nem került sor, mert ha
csak szóban megállapodunk, nem
megyek el. A szombaton kezdódó
edzőtábort még végigcsinálom, július 28-án azonban csatlakozom
régi-új klubomhoz, ott akkor kezdődik a felkészülés Zsiga Gyula
edző irányításával.
Asztalos luditnak is lejárt a
szerződése, kíváncsiak voltunk:
vele mi a helyzet? Mint elmondta, előrelépés még nem törtért az
ügyében, nincs újabb szerződ'.s.
- Beismerem, az elvándorl: sok
miatt az lehet a látszat, hogy valami nincs rendben, nem stimmel
az egyesületnél - kezdte Pintér József elnök a fentiekre reagálva - ,
de mindenkit megnyugtathatok,
erről szó sincs. Hibát követtünk
el, hogy májusban, vagy júniusban nem kötöttük meg a szerződést; de nem akarok magyarázkodni, tudomásul veszem Heni
döntését és dolgozunk tovább.
A klub első embere jó hírrel is
szolgált: leigazolták és egy évre a
Vásárhelyhez kötötték a román
Daniela lonetét.

ÖKÖLVÍVÁS
Erdei Zsolt az egyik legnépszerűbb magyar sportoló, amatőr és
profi ökölvívóként is szép sikereket ért el. Az Universum
Box-Promotion kiválósága már
háromszor védte meg félnehézsúlyú WBO interkontinentális
bajnoki címét - Szeged lehet a
negyedik állomás. Vajon hogyan
készül erre?
Kokó éttermében, a Box utcában
igyekeztem Erdei Zsolt bizalmába férkőzni. Amikor arról panaszkodott, hogy az orra még
nem gyógyult meg és ha megütik
csillagokat lát, vérzik - megkérdeztem: - Akkor is, ha én pancsolnék be egyet. - Természetesen, ha te ütsz először... - érkezett a nem túl biztató válasz. Verekedés helyett azonban inkább
beszélgettünk. Az eddig százszázalékos (eddigi profi mérlege 16
győzelem, ebből 12 K. O., vagy T.
K. O . ) Madár legutóbbi szárnyalásáról, az olasz Massimiliano
Saiani elleni címvédő mérkőzéséről mesélt:
- Mindenki sokkal komolyabb
produkciót várt a sráctól, azt,
hogy folytassa az eddigi javuló
tendenciát - ami az ellenfeleket
illeti. Ezzel adós maradt, sőt úgy
éreztem tart, fél tőlem. Menekült, fogott és fejelt, szerette volna valahogy túlélni a mérkőzést,
ez sem sikerült neki. Már a
meccs előtti nyilatkozatából sejteni lehetett, valami nem stimmel: azt emlegette, hogy jó bokszolónak tart, tisztel, de azt nem,
hogy meg akar verni. Meg sem
próbált nyerni.
Zsolt, saját bevallása szerint, a
kilencedik profi találkozóját tart-

MADÁR LÁTTA KEDVENCEK
Erdei Zsolt sportkarrierjét az ökölvívás iránt érdeklődők kívülről
fújják, de nézzük mit tudhatunk még meg Madárról! Budapesten
(nem Szentesen, mint az sokan hiszik!) született 1974. május
31-én. Horoszkópja az ikrek, állandó tartózkodási helye pillanatnyilag Hamburg, nőtlen, gyermeke nincs, tetvére viszont három
is, Klaudia, Mercédesz és Ildikó. A Csanády Árpád KSI-ben érettségizett 1992-ben, bokszpéldaképe Papp László és M u h a m m a d
Ali, hobbija a horgászat. Kedvenc háziállata a réce, autója a Ferrari
kombi (Mercedese van), színe a citromsárga, hímje az Amerikai
história, étele a csülkös bableves, verse Radnóti Miklóstól a Mint
a bika, együttese és énekese Al Jareau és a The Police. A végére
tartogattuk a meglepetést: kedvenc sportága - az ökölvívás.

ja a legnehezebbnek, erre nem
szívesen emlékezik vissza. Ekkor, 2001. december 15-én fesse
Corona ellen szállt ringbe Berlinben, az Estrel Convention Centerben - szenvedett, nem találta
a ritmust, úgy érezte igazából
semmi úgy sikerül, ahogy szeretné. Hasonlóan vélekedhettek
Corona segítői, a 4. menetben
bedobták a törülközőt.
Vele kapcsolatban mindenki
azt találgatja: mikor lesz Kovács
„Kokó" Istvánhoz és a lengyel
zsoldban szolgáló Kótai „Tornádó" Mihályhoz hasonlóan profi
világbajnok? Jelenleg a WBO félnehézsúlyú
interkontinentális
övét birtokolja, s az előrelépés
nagyon
nehéznek
ígérkezik.
Nem a képességei - a körülmények miatt. A súlycsoportot
ugyanis az universumos öklözök
uralják. A WBO világbajnoka
Dariusz Michalczewski,
az IBF
címvédője Thomas Ulrich, az
Európa-bajnok (ebből csak egy
van) a horvát Stipe Drews, s
utóbbinak már akadt is kihívója
Kamel Amrane személyében. Erdei pillanatnyilag a WBO világranglistáján az 5., míg az
EBU-nál a 8. helyen áll. Vissza-

MINDENNAP KÖZELEBB HOZZUK ONHOZ A VILÁGOT!

Ha nem előfizetőnk a Gold Sun Travel negyedéves
előfizetéssel ajándékozza meg Önt!

5 8 9 0 0 Ft/lő
114 900 Ft/fő

REPÜLŐGÉPES ÜDÜLÉSEK REKLÁMÁRON, 39 900 FT-TÓL!
Belföldi üdülések nagy választókban. Üdülési csekk beváltható! Több egészségbiztosítási
pénztár szerződött partnereként is állunk rendelkezésükre.
További bőséges tengerparti
a j á n l a t o k e g y é n i u t a z á s s a l is!

G0LD SUN TRAVEL UTAZASI IRODA

TRAVEL

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

OTTHON VAN!

Erdei Zsolt universumos edzője, Fritz Sdunek nyakában a debreceni „Tűzmadár éjszakáján", amikor elhódította a WBO kisvilágbajnoki címét.
Fotó: Oláh Tibor (MTI)
valósult meccshelyszín, az újszegedi sportcsarnok ellen.
- Remélem, az ellenfél személye minél hamarabb kiderül és
jól fel tudok majd készülni belőle. Pillanatnyilag futok, kondizok, a kesztyűs tréningekkel az
orrom gyógyulásáig muszáj várni. Bízom benne, hogy két-há-

rom hét múlva n e m lesz vele
probléma, akkor elkezdődhet a
komoly munka. Tudom, hogy ez
nagyon nagy esemény lesz Szegeden, s nem akarok csalódást
okozni senkinek. A szurkolást, a
biztatást győzelemmel szeretném meghálálni.
IMRE PÉTER

Holnap Miskolcon szerepel a vásárhelyi teniszcsapat

Éremre hajt a Hód TC
Érem a cél. A Hód T C férfi
teniszcsapata holnap megkezdi
idei szereplését a professzionális bajnokságban. A vásárhelyiek Miskolcon lépnek pályára első csoportmeccsükön.

er, néhány görögorszái
'AS horvátországi út ár

LONDON-WINDSOR-OXFORD
autóbusszal, hotelben 08. 20-26
SKÓCIA REJTETT KINCSEI
autóbusszal, hotelben 09. 06-14

térve az eredeti kérdéshez, saját
honlapján a szavazók 59 százaléka véb úgy, hogy jövőre világbajnok lehet. Vajon ezzel ő is egyetért?
- Úgy érzem, még n e m vagyok
érett a világbajnoki címmeccsre
- vélekedett Madár - , legalább
négy-öt kemény mérkőzés kell,
hogy fizikálisan és mentálisan is
kész legyek. Csak akkor szeretnék vb-övért bokszolni, amikor a
lelkem legmélyén is elfogadom,
akarom ezt - csakis így kecsegtethet siker. Idén, az említettekből a szeptember 6-ai szegedivel
együtt összesen kettő létrejöhet.
De addig még jó lenne pihenni
is, a kedvesemmel, Edittel azt
terveztük, hogy a hétvégén a Velencei-tónál lazítunk egy kicsit.
Szeged - szereti a várost, s kötődik is a csongrádi megyeszék-'
helyhez. Öt esztendővel ezelőtt
amatőr bokszgálán szerepelt a
Forrás Szálló kertjében, majd átruccantak a haverokkal Szentesre, ott és akkor ismerkedett meg
élete párjával, Boros Edittel. A tavalyi szilvesztert Szegeden töltötte a Firebird (angolul Tűzmadár a beceneve), vagyis nem „tiltakozott" a tervezett, majd meg-

Miskolc, Fehérgyarmat, Malév.
Sorrendben ezekkel a csapatokkal mérkőzik a Hód T C . A négyes csoportból az első két helyezett kerül a jövő heti budapesti
fináléba. Eldőlt tehát, hogy a
döntő helyszíne a főváros lesz.
De ne rohanjunk ennyire előre.
A Hód T C remek játékosállománnyal [Bardóczky, Szépvölgyi,
György, Kiss, fancsó,
Kóczán,
Nagy) rendelkezik, így az elvárás
nem is lehet más, mint a dobogó
valamely fokának a megszerzése.
A csoportmeccsek n e m okozhatnak gondot, azonban félvállról
egyik ellenfelet sem szabad venniük. Ez különösen a Fehérgyarmat elleni hazai bajnokira érvényes, hiszen a vendégek között
rutinos teniszezők is szerepelnek. Elég csak megemlíteni
Krocskó Józsefet és Mazány Norbertet. Egykor mindketten tagjai
voltak a magyar Davis Kupa-válogatottnak és sok-sok csatát
megélt versenyzők. A Malév és a
holnapi ellenfél, a Miskolc nem
ennyire acélos. Ezek nagy valószínűséggel lazább összecsapásoknak ígérkeznek.
Szerda óta edzőtáborban készül a vásárhelyi alakulat. Az első számú játékos, Bardóczky
Kornél is megérkezett és a többiekkel gyakorol. A jelenlegi magyar Davis Kupa-válogatott egyik
meghatározó teniszezője az elmúlt időszakban szép sikereket
ért el. Párosban Kisgyörgy Gergellyel - a csb-n a rivális Tordast
erősíti - az oldalán öt nemzetközi tornán is diadalmaskodott.
Ennek köszönhetően a páros vi-

lágranglistán a 100. hely közelébe került, s felcsillant a jövő évi
olimpiai szereplés reménye. Hídja tartani jó formáját a csapatbajnokságon? - kérdeztük tőle a tegnapi edzés után.
- Bízom benne, ezeknek a sikereknek köszönhetően teljesen
feldobódtam, lelkileg kiváló hangulatban vagyok. N e m csak az
olimpiai szereplés, hanem a
Grand Slam-versenyeken való
indulás is motivál, hogy minél
jobb pozícióba kerüljek a világranglistán. Nagyon jó a légkör a
Hód TC-nél, igaz, ez mindig is
jellemző volt az együttesre. Remélem, egy hét múlva még mosolygósabb lesz mindenki, és minél fényesebb érmet szerzünk a
csapatbajnoki döntőn.
Napi két edzést vezényel Zsiga
László. A játékosok élvezik a foglalkozásokat, mindannyian komolyan tréningeznek.
Miket

gyakoroltak? - kérdeztük a vezetőedzőtől.
- Játékos dolgokat csináltunk,
sok-sok pont játék szerepelt a
műsoron. Fontos ilyenkor, hogy
minden versenyzőt a megfelelő
ritmuson tartsunk. Szerencsére
jó formában vannak, Bardóczky
Kornél mellett a második számú
teniszezőnk, Szépvölgyi Tamás
is remekel. Jelenleg már hatodik
a magyar ranglistán. Kiss Gyuri
éppen a vidékbajnokságon vitézkedik, az egykori Hód TC-s
Szathmáryt verte jó játékkal. A
Miskolc ellen nem lehet gond, s
a másik két meccset is hoznunk
kell.
A Hód TC mérkőzései,
július
20. (vasárnap), 13 óra: Miskolc
(idegenben). Július 22. (kedd), 13
óra: Fehérgyarmat (otthon). Július 24. (csütörtök),
13 óra:
LRI-Malév (otthon).

Szépvölgyi, Nagy és Kiss megbeszéli a t a k t i k á t .

SÜLI RÓBERT

Fotó: Tésik Attila
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Magyarország
Az
eső
hét
aranyat
ér
csoportgyőztes
Jól indult a 104. országos bajnokság

VÍZILABDA
MAGYARORSZÁGKANADA 1 3 - 3 (3-0,
5-0, 4 - 2 , l - l )
Férfi vízilabda-világbajnokság, Barcelona.
Gólszerzők: Varga T. 4, Kásás 3, dr. Molnár 2, Kiss G„ Vári, Benedek, Madaras
l - l , ¡11. Miller 2, Marksl.
Utolsó csoportmeccsét azzal a
Kanadával vívta a magyar vízilabda-válogatott, ahol az országos bajnoki címet négy nap alatt
eldöntik egy torna keretében.
Már ez is sokat elmond az esélyekről - dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány legénységétől
mindenki azt várta, hogy gólkülönbséget javítson az amatőr,
jobbára egyetemista juharlevelesek ellen.
Az első ráúszásnál Madaras
Norbert elhozta a labdát, ezután
azonban a Tamások pillanatai
következtek. Alig 20 másodperc
múlva Kásás Tamás négyméteresből vehette be az ellenfél kapuját, 1-0. Az előnyt Varga Tamás akciógólból növelte - ez volt
az első találata a világbajnokságon-, majd következett a szegedi
származású dr. Molnár Tamás
látványos ejtése, 3-0. Több gól
már nem esett a nyitó negyedben. A második játékrész elején a
mieink „megszárították a labdát" a levegőben a sorozatos
passzokkal és pazar akció végén
Varga T. már másodszor volt
eredményes, 4-0. Ráérzett a gól-

lövés ízére a „Mr. Őserőnek" nevezett játékos, mert a harmadikat már ejtésből szerezte, 5-0.
Ezután megszakadt a Tamás-széria, a hatodikat ugyanis, hatalmas lövésből, Kiss Gergő jegyezte - de nem sokáig, mert kisvártatva egy Kásás-bomba púpozta
ki a hálót, 7-0. Az „összecsapás"
edzőmeccsé szelídült. A félidő
végeredményét Vári Attila állította be, 8-0.
Varga T. a fordulás után sem
lankadt, ezúttal előnyből lőtt a
kapuba. Az első kanadai találatot
- mint később kiderült, a másodikat is - , mintegy 16 perc elteltével egy harmadik generációs
magyar származású srác, Noah
Miller szerezte, 9-1. Majd ismét
beindult a gyártás a Kemény-féle
gólfutószalagon: Molnár, Benedek, Madaras, 12-2. A záró 7
percben sokáig nem rezdült meg
egyik háló sem, s ezt a rossz szokást sajnos előbb juharosok felejtették el Thomas Marks révén.
Erre Kásás vcgre válaszolt, 13-3.
Ezzel lemásoltuk a horvát-kanadai derbi végeredményét - a kérdés csak az volt: elég lesz-e a csoportelsőséghez? Erre pedig a horvát-román párharc volt hivatott
választ adni: Horvátország-Románia 12-9 (mi néggyel vertük a
románokat, s ez döntött)
A csoport végeredménye: 1.
Magyarország 5 pont (29-15), 2.
Horvátország 5 (32-19), 3. Románia 2, 4. Kanada 0 ponttal.
A magyarok egyenes ágon jutottak a nyolc közé és legközelebb
csak kedden szállnak vízbe. A horvátok a B csoport 3. helyezettjével
mérkőznek a negyeddöntőért.
IMRE PÉTER

Az első ellenfél az egyiptomi juniorválogatott

lesz

Cél az előrelépés
A Kontavili-Szentesi VK OB
l-es férfi vízilabdacsapata Komlósi János vezetőedző és dr.
Tóth Gyula szaktanácsadó irányításával gőzerővel készül a
bajnokságra. A cél az előrelépés.
A szentesi férfi pólósok mostanában már nagyon utálhatják a
vizet... fúlius l-jétől dolgozik a
keret Komlósi János vezetőedző
irányításával, munkáját szaktanácsadóként dr. Tóth Gyula segíti. Heti nyolc tréning szerepel a
programban és rengeteg úszás hétfőn és szerdán például 8-9 kilométert kell tempóznia a Kontavill játékosainak. De természetesen kondicionáló foglalkozás is
található a „kínálatban". Júliusban az öt úszós edzésre három
labdás jut, jutott, ez az arány augusztusra egalizálódik, majd
szeptemberben fordul meg három-ötre. Bajnoki rajt szeptember 27-én - de addig sem maradnak meccs nélkül Szebeniék:
- Első mérkőzésünket valószínűleg az egyiptomi juniorválogatottal játsszuk július 26-án árulta el Komlósi János - , amely
hét-tíz napot tartózkodik, edzőtáborozik Szentesen. A startig

három-négy előkészületi tornán
szeretnénk részt venni, s hetente
legalább két edzőmeccset akarunk játszani. Ha a terveink valóra válnak, ez bőven elegendő
terhelés lesz a srácoknak.
Bár a szentesi vízilabdabarátok számára ismerős Vologya
Kameneckij már megérkezett
(egyéves szerződést kötött vele a
klub), a keret még korántsem
teljes. Dr. Tóthék tesztelnek
még egy ukrán bekket, a két
„svájci", Berki András és Kis István pedig egy kicsit később (úgy
volt, hogy már júliusban megjönnek), augusztusban csatlakozik a társakhoz. Várják még
Szénászki Zsoltot, aki pillanatnyilag Izraelben tartózkodik,
amint megérkezik, a klub vezetői leülnek vele egyeztetni, tárgyalni a jövőről. Minden jel arra
utal, hogy a Kontavill-Szentesi
VK tavalyi önmagához képest
erősödik, tehát a kitűzött cél is
elérhető:
- A 9. helyezés egyértelműen
csalódást jelentett Szentesen,
ezért mindenképpen szeretnénk
előrébb lépni. Helyezést inkább
nem mondanék - zárta a beszélgetést a 49 éves szakember.
I.P.

Hibátlan nevezés
MUNKATÁRSUNKTÓL
Július 15. volt a nevezési határidő az NB I A csoportos női kosárlabda-bajnokságra. Bármily
hihetetlen, a nevezések zömét
vissza kellett adni. Ebbe a kategóriába egyetlen csapat nem tartozik: ez pedig Szeviép-Szeged. A
Tisza-parti klub minden kívánalomnak megfelelt, míg a többiek
hiányosan adták le a szükséges
papírokat.
- Minden egyesületnek - kö-

zölte Keresztes György ügyvezető
- igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, nem tartozik egyik
csapatnak és játékosnak sem, illetve a nevezési formanyomtatványt kellett kitölteni. Ezt mi hiánytalanul eljutattuk és a többi
csapat vezetői előtt is dicséretet
kaptunk. Éppen útban vagyok
München felé, ahol holnap délelőtt 11 órakor tartják az Európa-kupa sorsolását, így kiderül:
melyik csapatokkal csatázunk a
továbbjutásért.

Az első szegedi aranyat a tanuló

EVEZÉS
Tegnap megkezdődött a 104.
evezős országos bajnokság. Szegedi szempontból jól indult a
Maty-éri viadal: a Démász Vizísport Egyesület hét aranyérmet kasszírozott.
A megszokott időjárás. Az evezősök az elmúlt években hozzá
szokhattak az esőhöz, a szélhez a
Szeged melletti Maty-éren. Most
sem napsütés és kánikula várta a
104. országos bajnokság résztvevőit, hanem a rossz idő. Délelőtt
még rendkívül nagy páratartalommal is meg kellett küzdeniük
a sportolóknak, nem volt könynyű jól evezni.
Délután már az izgalom is kiült az arcokra. Fél kettőtől folyamatosan startoltak el a döntők.
Először a fiatalok kezdték a csatározásokat, majd a felnőttek
zárták a programot. A Démász-Szeged Vizísport Egyesület
népes küldöttséggel vesz részt az
ob-n, s természetesen a csongrádi versenyzők is hajóba ültek.

REFLEKTOR
ELMARAD A MECCS
A ma 10 órára meghirdetett Algyő-FC Szeged előkészületi labdarúgó-mérkőzés a hazai csapat
kérésére elmarad. Sajnos a lengyel klub sem tartotta be ígéretét, s ezért maradt el csütörtökön
a szegedi mérkőzése.

SZIGET-KUPA-EREDMÉNYEK
Megkezdődtek Tiszaszigeten a
IX. Soproni Ászok Sziget-kupa
kispályás labdarúgótorna küzdelmei, s már győztesről is beszámolhatunk. Az 1993. január
I. után született korcsoport eredményei, csoportmeccsek, I.: Tisza Volán I.-Tisza Volán III. 8-1,
Ferencszállás-Szőreg 0-0, (hetesekkel: 1-3), Tisza Volán I.-Szőreg 9-0, Tisza Volán III.-Ferenc szállás 4-1, Tisza Volán III.-Szőreg 3-1, Tisza Volán I.-Ferencszállás 6-0; II.: Tisza Volán
II.-Tiszasziget
3-1,
Mindszent-Kübekháza 0-0 (hetesekkel 2-0), Tisza Volán II.-Mindszent 5-0, Tiszasziget-Kübekháza 7-0, Tisza Volán II.-Kübekháza 6-0, Tiszasziget-Mindszent
5-1; helyosztók, a 3. helyért: Tikormányos négyes szerezte az ob-n.
Fotó: Kamok Csaba szasziget-Tisza Volán III. 3-1, a
döntőben: Tisza Volán I.-Tisza
Már az első nap remek eredTanulók, kormányos négyes: Volán II. 0-3. Végeredmény: 1.
ményeket hozott, a Tisza-parti 1. Démász-Szeged VSI (Bartos Tisza Volán II., 2. Tisza Volán I.,
evezősök megkezdték az érem- Dávid, Molnár Dániel, Kiss Ben- 3. Tiszasziget, 4. Tisza Volán III.
gyűjtést. Az első bajnoki címet a ce, Radics Béla, korm.: Pozsár
Az ifjúsági korosztály végeredtanulók között szerezték a szege- Bence).
ménye: 1. Halifax Tempó Taxi, 2.
diek, a kormányos négyes diadalIfjúságiak, kormányos kettes: Road House, 3. Silver Team.
maskodott magabiztosan. Az ifik 1. Démász-Szeged VSI (Tari JáA torna ma és holnap is reggel
mezőnyében Kitka Nóra kapasz- nos, Vincze Tamás, korm.: Baka- 8 órától folytatódik, s szombat
kodott fel a dobogó harmadik fo- csi Norbert). Kormányos nélküli éjszaka (este 10 órától, előtte
kára, ezzel egy bronzéremmel kettes: 1. Démász-Szeged VSI tombolasorsolás) buli is lesz,
gazdagította a klub termését. Ez- (Labancz Attila, Borbás Bulcsú). melyhez a zenét Várkonyi Tibor
után alaposan beindultak a sze- Könnyűsúlyú kormányos nélküli szolgáltatja.
gediek, hiszen hat számban is le- kettes: 1. Démász-Szeged VSI
győzhetetlennek
bizonyultak. (Sobják Dániel, Jankó László).
KEZD A BAKTÓ SC
Haller Ákos sérülése szépen jaFelnőttek, egypár: 1. Haller A megyei III. osztályú labdarúvul, erre bizonyíték az egypárban Ákos. Kormányos kettes: 1. Dé- gó-bajnokságban szereplő Baktó
aratott diadala. Jutott a vezető- mász-Szeged VSI (Kitka Gergely, SC is elkezdi a felkészülést az új
edzőnek is aranyérem, Dani Dani Zsolt). Könnyűsúlyú kor- idényre. Először júbus 20-án (vaZsolt Kitka Gergellyel nyert. Erre mányos négyes: 2. Démász-Sze- sárnap) reggel 8 órakor találkozmondják: soha rosszabb kezdést, ged VSI (dr. Csonka Csaba, Szal- nak a játékosok a Felsó Tiszaelső nap termése; hét bajnoki ma Ádám, Gelányi László, Mé- parti stadionban, ahol Vágó Micím. A Csongárdiak közül a száros András).
hály edző várja a keret tagjait. A
Nagy Noémi szerepelt a legjobNők, tanulók, kétpár: 6. Kaczi- második tréning július 24-én
ban, negyedik lett. Ma és holnap ba Zita, Urbaniczki Barbara (csütörtök) 19 órakor lesz,
délelőtt folytatódik az országos (Csongrádi VSE).
ugyanott.
bajnokság.
Ifjúságiak, könnyűsúlyú egyAz első nap megyei eredmé- pár: 3. Kitka Nóra (Démász Sze- SPORT, BÉLYEGEN
nyei, férfiak, serdülő, kormányos ged VSI).
A Magyar Posta Rt. a sporttörténégyes: 6. Démász-Szegedi VSE
Mini B, 13 évesek: 1. Tancsik neti évfordulók elnevezésű bé(Sipos Ede, Oroszi Tamás, Kecs- Judit (Démász-Szeged VSI). 4. lyegblokk kiadásával köszöntötkés István, Deilinger József, Nagy Noémi (Csongrádi VSE).
te a magyar sporttörténelem két
jelentős jubileumát: a Népstakorm.: Bakacsi Norbert).
SÜLI RÓBERT
dion átadásának és az 1953. évi
angol-magyar labdarúgó-mérkőzésen született 6-3-as magyar sikernek az 50. évfordulóját.
Az első az 1953. augusztus
20-án ünnepélyes megnyitó keelképzeléseit, erre a klub felszólí- 600 milliót és az utolsó részletre retében átadott Népstadiont ábtása ellenére mindeddig nem ke- pedig k ö z ö s e n k e r e s n é n e k egy rázolja, amely fél évszázados
befektetőt, aki átvállalná Vársze- múltja során rangos hazai és
rült sor.
Furulyás János, az egyesület el- gi fizetési kötelezettségét.
nemzetközi
sporteseményeknöke kijelentette, ha a pénz nem
A 2001-ben megkötött kont- nek, illetve kulturáhs prograérkezik meg időben, akkor jogi raktus értelmében a Fotex Rt. moknak adott otthont. A létesítútra tereb az ügyet.
négy részletben összesen 2,4 mény 2002 áprilisa óta az Arany- Szerdán Várszegi úr meghí- milhárd forintot fizetett volna a csapat legendás labdarúgójának,
vására a Fotex székházában leül- Ferencvárosnak. A Várszegi által Puskás Ferencnek nevét viseli.
tünk tárgyalni, s akkor szóban irányított cég eddig a szerződésA második bélyeg az 1953. nohárom-négy alternatívát felvá- ben foglaltak szerint kétszer 600 vember 25-én, a londoni Wembzolt, hogy miként akar kiszállni milliót utalt át, amelyből a klub ley-stadionban lejátszott, az éva Ferencvárosból, de arról nem rendezte adóssága nagy részét, il- század mérkőzéseként emlegemondott semmit, kifizeti-e a letve 230 millió forintos tőke- tett angol-magyarnak állít emléharmadik részletet - nyilatko- emelést hajtott végre.
ket, amelyen a híres 6-3-as mazott az FTC elsőszámú vezetője.
Várszegi az elmúlt két évben őt gyar siker született.
Furulyás szerint az lenne a he- ért atrocitásokkal indokolta táAz alkalmi bélyegblokk 100
lyes eljárás, ha a Fotex átutalná a vozási szándékát.
ezer sorszámozott példányban
készült, a két bélyeg névértéke
egyenként 250 forint. A képeken
a magyar nemzeti színek uralkodnak, a blokk keretén a Puskás Ferenc-stadion részlete látható.

A Fradinál várják a pénzt
LABDARÚGÁS
BUDAPEST (MTI)
A Ferencvárosi Torna Club elnöksége pénteken úgy döntött,
hogy fenntartja július 9-i álláspontját, s a Várszegi Gábor által
vezetett Fotex Rt.-nek a két évvel
ezelőtt megkötött szerződés értelmében hétfőig ki kell fizetnie a
harmadik 600 millió forintos
részletet.
Ezután a Fotexnek írásban kell
ismertetnie
szerződésbontási
szándékát és az erre vonatkozó

Ma: médiafutam a Tiszán
JET-SKI
MUNKATÁRSUNKTÓL
Rangos jet-ski eseménynek, az országos bajnoki sorozat negyedik
fordulójának ad otthont a hétvégén Szeged, pontosabban a Tisza
Partfürdő előtti szakasza. A vízi
motorbiciklinek, szánnak, vagy sínek is titulálható járműveket a
média képviselői, ismert személyiségek is kipróbálják. A mai, 13 órai
megnyitót követően 13.30-tól bo-

nyolítják le az ún. VIP-futamot,
melynek már biztos résztvevője
Újhelyi István országgyűlési képviselő, a verseny fővédnöke,
Savanya Norbert, a polgármester
sporttanácsadója,
kilencszeres
uszonyos és búvárúszó világbajnok - álh'tólag ő csak a víz alatt
mehetne jet-ski-vel, pipával és
uszonnyal - , lapunk, a Délmagyarország képviseletében Kecskeméti Attila száll vízre, míg a Rádió
88 és a Pick Szeged még titkolózik.
- Nagyon látványos, izgalmas
és szép sportág a jet-ski - mondta
Újhelyi István -, ezért is vállal-

tam a fővédnökséget és segítettem a szervezésben is az illetékeseknek. Mindenkinek ajánlhatom, látogasson ki, kellemes kikapcsolódást ígérnek a futamok.
Az esélyekről. A Formula-l-ben Gerencsér Csabára, Sümegi Lászlóra, Vass Lászlóra és
Ónodi Attillára-, a Formula-2-ben Czeller Bélára, Bezák
Józsefre, Kovách Tamásra, Járányi Istvánra és fárányi Gergelyre-,
míg a Formula-3-ban fován Zoltánra és Mező Viktorra kell odafigyelni. Vasárnap 9 órakor kezdődik a viadal.

RONALDO SÖRÖZIK
Ronaldo, a Real Madrid labdarúgócsapatának világklasszis csatára életében először ellátogatott Guatemalába, de nem nyaralni utazott a közép-amerikai
országba, hanem egy új sörmárkát reklámoz. A kétszeres világbajnok futballista magángéppel
érkezett Guatemalavárosba, s
délután egy sajtótájékoztatón
mutatta be „kedvenc italát".
Az aranylabdás támadó este
még egy másfél órás televízió-műsorban is szerepelt, majd
visszautazott Madridba.
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Csak egy marhahúsleves
SZÍVERNÓ

SZOMBAT, 2003. JULIUS 19.

Többfelé zápor, zivatar

Álmában
lezuhant
BERLIN (MTI)

Az ember irdatlan nagy tévedések közt igyekszik
kicsi, színes igazságokat találni. Nagy küzdelem
ez, és nem is jövünk ki mindig győztesen a dologból. Éjszaka esett, ezüstösen csillog a fú. a háztető is büszkén ragyog, a sarkon pedig egy elhagyott nő árnyéka morfondíroz a végtelenről.
Megtalálták, például, a legöregebb bolygót. Kiszámították.
KI lehet számítani, hogy éppen
nyolcszázhárom
méterre tőlünk él egy boldog
ember, és mindig nyolcszázhárom méterre lesz
mitőlünk, olyan, mint egy árnyék, mozog velünk, satöbbi. Mi pedig, kedveseim, a világvégén
ülünk egy terrakotta házban, ahol jómagam
írok, mert mi mást tehetnék, miközben két, középkorú magyar férfi pedig, na, hát ók mit csinálnak. Mit csinálhat szerintetek egy vasárnap délelőtt két középkorú magyar férfi, micsoda foglalatoskodást űzhet, miféle tevékenységgel dacolhat elmúlás, bánat, magány, prosztatarák, tejér-.
zékenység. fejfájás, politikai hecckampány, alkotói válság ellen ? Hát persze. Marhahúslevest főznek, mert arra támadt igényük, ez a kívánság
alakult ki bennük, mert azt gondolják, hogy a tévedéseket is lehet szeretni, az út a miénk, nem
tudjuk hová vezet, már régen eltévedtünk, de
szeretjük a csizmánk alól felkavargó port, az idegen fákat, és a történet végén lesz egy hatalmas
tál marhahúsleves is. Például ilyen mondatok
hangzanak el az ebédlőben: "Minden zöldséget
alaposan meg kell mosni! Jó, de fokhagymagerezdet nem mosom el. Vagy: Én egyszer elmentem másnaposan úszni, hát képzeljétek,
részegen botladozni ki a vízből. Én meg szaunába
mentem másnaposan, képzeljétek, gőz lett belő-

lem. Vagy: Egyszer egy német fiú Magyarországon próbált meg magyar receptek alapján tyúkhúslevest főzni, elmasírozott a vásárcsarnokba,
a szárnyast beszerezte, aztán megfőzte. Kochen,
kochte, hat gekocht. Na most, bontatlan csirkéből ne főzzetek tyúkhúslevest, mert a bontatlan
csirkében benne van, kérem, a szar is. Vagy mit
kérdez a fehér inges, középkorú, magyar férfi,
miközben meghámoz egy egészségesen dagadt
cukkínit ? Ezt kérdezi: Biztos, hogy lecsó is kell1
Hogyne, bólint a másik, lecsó is kell. Lecsó mindig kell. A lecsó akkor is kell, ha nem kell!" Sorolhatnám ez egyszeri, dialógusokat, a félszavakat,
a meghámozott,
apróra szeletelt
mondatokat,
melyek a világvégi terrakotta ház konyhájában
egy vasárnap délelőtt történtek meg, ám. Nyilván azért elviselhető élet, mert nem a miénk.
Kaptuk, kiutalták, beadtak egy kérvényt, és tévedésből megszülettél, esett a hó, vagy sár volt, országos, boldog sár, s aztán, amikor talpra álltál,
és szétnéztél, bólintottál, hogy ez itt isten, ez
anyám, ez apám, ez a pénz, ez meg egy másiknemű, mint sikló a kishallal, máris eltűnt a lényeg.
Ha az élet a miénk lenne, nyilván
elrontanánk
azonnal, így meg csak eltévedsz, vagy azt hiszed,
eltévedtél, közben pedig jó úton jársz, nyugodj
meg, fényképek is készülnek rólad. És tudjátok
meg, nem lehet sietve várakozni, viszont lehet
várakozás közben lecsózni, megdicsérni a cukkínit, és kipróbálni a mézbe dobált fokhagyma gerezdet. Azt most hagyjuk, mi a várakozás tárgya.
Közben, mintha valami nagy, égi jutalom lenne,
fő a marhahúsleves, fő, és nyilván, mire elkészül,
a nők is feljönnek a partról.

Alvás közben húsz métert zuhant és halálra zúzta magát Berlinben egy 28 éves férfi. A hőség
elől éjszakára egy háztetőre mászott aludni, de legurult. Az illető nem egyedül, hanem két társával tért nyugovóra a lejtős tetőn. A másik két hálótársnak
nem esett baja, végigaludták társuk halálos zuhanását, és a rendőrség ébresztette fel őket - jelentette a Reuter.

Németh

György

karikatúrája

A nők bátrabban hazudhatnak
CLEVELAND, BUMFORD (MTI)
A nők gyakrabban hazudnak nemi életükről, mint a férfiak - állítja egy amerikai tanulmány,
amelynek készítői színlelt hazugságvizsgálattal is tesztelték
megkérdezetteiket. A kutatók-

nak sikerült végre feloldaniuk
azt az ellentmondást, amely izgatja a szexszakértőket, nevezetesen: miként lehetséges, hogy a
férfiak több nővel szeretkeznek,
m i n t ahány férfival a nők? A válasz erre az volt, hogy a férfiak
szívesen túlozzák el partnereik

EMÍLIA
Emília latin eredetű, az Emil név
női párja, jelentése: versengő, vetélkedő.
Márkus
Emília
(1860-1949] a Nemzeti Színház
művésznője, örökös tagja volt.
Hosszú aranyszőke haja miatt
szőke csodának nevezték. Ő volt
Vörösmarty Csongor és Tündéjében az első Tünde, Ibsen Nóra
című drámájában olyan sikerrel
lépett fel, hogy maga a szerző is
eljött megtekinteni az előadást
és gratulálni a művésznőnek.
Egyéb névnap: Alfréd, Ambrus,
Aranka, Eperke, Szederke, Varsány, Versény, Vince. Az Eperke
régi, Szederke újabb keletű magyar személynév, amely a gyümölcsnévből keletkezett.

között elvégzett vizsgálat eredményét tette közzé, amely kétAzok a férfiak, akik gyakran ezer 40 és 69 év közötti férfira
maszturbálnak, csökkentik an- terjedt ki. Kitűnt, hogy azoknál,
nak veszélyét, hogy prosztatará- akik hetente legalább ötször vékot kapjanak - állítja egy Auszt- geztek önkielégítést, egyharmadráliában közzétett tanulmány. dal csökkent a prosztatarák eséRákkutató tudósok szerint a gya- lye. - Ez jó hír a férfiaknak, és az
kori ejakuiáció lehetővé teszi a eiakuláció teljesen ártalmatlan prosztatában keletkező rákkeltő mondta Gilest. Szerinte a gyakori maszturbáció megakadályozanyagok kiürítését a szervezetből. Graham Giles, a tanács ille- za, hogy a sperma felgyűljön a
tékese egy olyan, 1994 és 1998 prosztata csatornáiban.
SYDNEY (MTI)
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tartós szőrtelenítő módszer

FORRAS
MAGÁNKLINIKA
Plasztikai Sebészet
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

Paksi párbeszéd: - Jó napot!
Mennyibe kerül az eper?
- 300 forint/kg. Meglékeljem?

• trapézlemez, síklemez
„
• ereszcsatorna-rendszer
• cserepeslemez
3
• könnyűszerkezetes épületek,
csarnokok kivitelezése.

SZAPPANOS ÉP-KER

Hódmezővásárhely, Zrínyi u. vége.
• Telefon: 02-241-209,
62-230-440.
A LINDAB
TERMÉKEK
KIEMELT
MÁRKAKERESKEDŐJE!

29°

27°

Hódmezővásárhely

te

te

29°

te

29°

Szentes

te

29°

Makó

te

29°

Szolnok

Csongrád

te

27°

Kecskemét

29°

Orosháza

K.'.C-

Vasárnap

te
XSSri

te

Max31°

Max:33

Max.34

Mat.34

Mhcir

Mín:19

Mb* 2 0

Mn21*

Zápor

Változó

o

w

mm

A TOSHIBA Magyar-

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.

országi képviselete:

S z e g e d , R ó m a i krt. 23. Tel.: 62/421-533

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

IKESZ A u t ó c e n t r u m

be, hogy szívesebben lovagol a
hullámokon, mint tölt el egy éjszakát párjával. A közvélemény-kutatás egy másik eredményt is hozott: a szörfösöknek
több mint a fele meztelenül is kimerészkedett már a tengerre.

nyen, de még nincs mamutjuk.
Hogy beszerezzenek egyet, expedíciót szerveznek Szibériába. A
szervező bizottság elnöke, Sindzsi Furukava 80-90 százalékosra becsüli az expedíció esélyét a
sikerre.
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REJTVENYUNK vízszintes 1., 24. és 39. számú soraiban egy szesztestvér
megállapítása olvasható.
12
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Fontos billentyű a számítógép
klaviatúráján. 13. Hibáztatás. 14. Színésznő (Éva). 15. Kamra belseje! 17. 14
Kötetlen. 18. Élőlény jellege. 20. Közelben. 22. Félig váljon! 23. Kiejtett 18
mássalhangzó. 24. A megfejtés második sora. 27. Ritmusa. 29. Helyet változtató. 30. Dél-amerikai füves síkság. 31. Ívpapír. 32. óóóóó! 33. Klasszi- 23
kus kötőszó. 34. Diaméter. 35. Azonos betűk. 36. Szibériai folyam. 38. Fél2«
fa! 39. A megfejtés harmadik sora. 44. Konyhai eszköz. 45. Tiltás. 46. Idegen cigaretta. 47. Földöntúli. 48. Község Salgótarján határában. 50. ...gra- 30 •
tias (hála istennek). 51. Körbejárják. 53. Síkság.
FÜGGŐLEGES: 1. Enyém Weimarban. 2. Dühe. 3. Elemi egység. 4. Keze fe- 33
le! 5. Gyűrűs hölgy. 6. Egyel! 7. Nyelet. 8. Előzmény. 9. Melyik területen? 39
40
10. Megszünteti a nyikorgóst. 11. Zendülő. 13/a. Ritka férfi becenév. 16.
4
4
Angol mérföld. 19. Régi török megszólítás. 21. Mű tárgya. 25. Mosópor. 26.
Avítt. 28. Tantál. 30. Díszes rovarok. 31. Román pénzek. 35. Felszolgálták
47
neki. 37. Középre rúgó. 40. Állati termék. 41. Fondorlat. 42. Árkolj! 43.
Hegycsúcs a bolgár-macedón határon. 46/a. Óriáskígyó. 49. eeeee! 52. 61
52
Félig ü i i t ó ^ b s f i i g i g y ű i é s i K ö n y v t á r
PÉNTEKI rejtyíj|ígjjlyj£lyyyg|t$t§i|t:{öpölv0> napon az apám félrevont, és ottfelejtett.
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A Nap kel: 5.05, nyugszik: 20.35, Hold kel: 24.01, nyugszik: 11.40

Egy legújabb felismerés haszna
•

29°
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A Tisza Szegednél 99 cm (hőfoka 24.6 C°), Csongrádnál - 1 2 0 cm,
Mindszentnél - 6 cm. A Maros Makónál - 9 3 cm.

Előre isznak a fagyott m a m u t bőrére a Szeto japán városban
2005-ben sorra kerülő világkiállítás rendezői: őskori agyarast kívánnak bemutatni az esemé-
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Hétfő

Isznak a mamut bőrére
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Vízállás:

Egy felmérés szerint az ausztrál
szörfözők számára sportszenvedélyük elsőbbséget élvez még a
szexszel szemben is. A megkérdezettjének 67 százaléka ismerte

t

29°

Nagyrészt napos, egyre melegebb időre, sokfelé «azt kamkulaia van kilátás Eiemte
még gyakran lesz erősen telhős vagy borait az ég, zápot, zivatar is etőtordu&at A
hőmérséklet 4-5 fokkal meghaladja a sokévi atlagot

Első számú szenvedély
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A NAP VICCE
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További kilátások

SZETO (MTI)

Jó hír a férfiaknak

Szeged

Kistelek

CANBERRA (MTI)

számát, ám a hazugságvizsgálattal „finomított" felmérés azt mutatja, hogy a nők a hazudósabbak, és kevesebb férfit vallanak
be. Válaszaik nagyban függenek
attól, hogy névtelenek maradhatnak-e, meg attól, hogy rajtakaphatják-e őket hazugságon.

többfelé valószínű zápor, zivatar. A hőmérséklet alg amad el a/átlagtól

ISTEN ELTESSE!

ILLÉS
Vasárnap ünnepeljük. Illés az
Éliás önállósult változata; héber
eredetű, latin és görög közvetítéssel érkezett hozzánk. Jelentése: Jahve az én istenem. Illés, az
Ószövetség legnagyobb prófétája
hatására szűnt meg Baál isten
kultusza Izraelben, és tért vissza
a nép az egyistenhitre. A Szentírás több csodáját említi. A legenda szerint teste nem maradt a
földön, hanem tüzes szekéren az
égbe szállt. A néphit szerint ő
küldi a nagy nyári viharokat, különösen a neve.napja környékén.
A Göncölszekér másik neve Illés
szekere. Ady Endre első verseskötetének a címe: Illés szekerén.
Gyermekmondókában is szerepel: Éliás, Tóbiás, egy tál dödöle.
Egyéb névnap: Éliás, Gyöngyi,
Jeromos, Margaréta, Margit.

- S z e r v u s z , k é r l e k . Tte m o s t m e l y i k p é n z i n t é z e t e t is k é p v i s e l e d i t t ?

A több-kevesebb napsütés mellett többttw eiósen megnövekszik a teü&et
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MEGLOPOTT BUSZSOFOR
Szegeden lezáratlanul állt egy helyi járatos busz a megállóban. Vezetője a fülkében felejtette táskáját és benne 28 ezer forintot. Mire visszament, személyes holmijának csak a hűlt helyét találta.
PECHES STRANDOLÓ
Az egyik szegedi strandon egy
hölgy fürdeni ment és őrizetlenül hagyta táskáját. Visszatérve
vette észre, hogy valaki kinyitotta táskáját és kiemelte belőle a
pénztárcáját. Az iratokon kívül
30 ezer forint is volt benne.
LENYÚLT MOBIL
Egy szegedi fiatalember a napokban edzésre ment. Az öltözőben
tette le a hátizsákját. Mintegy
másfél órás sportolás, illetve zuhanyozás után indult volna haza. Ekkor tűnt fel neki, hogy valaki matathatott a zsákjában.
Pénzét n e m vitték el, csak a 13
ezer forintos mobiltelefonját.
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VILLÁMGYORS TOLVA)
Fiatal szegedi lány kerekezett hazafelé. A Piroska téri házuk előtt
leszállt kerékpárjáról, hogy kinyissa a kaput. Amíg a zárral bíbelődött, mellette állt a biciklije.
Egy fiatalember villámgyorsan
odaugrott és mire a lány észbekapott volna, már el is szaladt az első csomagtartóban lévő táskájával. Iratokkal, mobiltelefonnal és
készpénzzel - 93 ezer forinttal lett gazdagabb a tolvaj.

