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TÉMÁINKBÓL
MORZSÁK A TERMELŐKNEK
Kevés az a támogatás, amelyet a
kormány a fagy- és
aszálykárosultaknak juttat. Az
agrárkamara szerint a kártérítés
a kalászosok esetében az
elmaradt árbevételnek csak a
tizedét, az ültetvényeknél pedig
mindössze a
huszadát-harmincadát fedezi.
3. oldal

B E L V Á R O S I , 120 m 2 -es,
BEVEZETETT

SZÉPSÉGSTÚDIÓ
bérleti joga és teljes berendezése pezsgőfürdővel, szaunával, infrakabinnal, álló-fekvő szoláriummal, kialakított .fodrászattal, kozmetikával, masszázzsal,
műkörmössel, igényesen berendezve
7 M + á f á é r t családi okok miatt

SÜRGŐSEN ELADÓ!
Ingatlant, autót beszámítok. Az ár irányár.

FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

Havi ötvenezer forintos autópályadíjat fizet a mozgássérült kislányt szállító szegedi család

Nem adott kedvezményt az AKA
Elutasította az AKA Rt. Győrfiék kérését. A szegedi család
díjmentesen szerette volna
szállítani mozgássérült gyermekét az M5-ÖS a u t ó p á l y á n .

A nyitott hátgerinccel született,
mozgássérült Győrfi Zsófiát négy
éve hordja édesapja Szegedről
Budapestre, a világhírű Pető intézet óvodájába. A szülők szerint
Zsófinak csak ebben az intézményben van esélye arra, hogy
megtanuljon járni. A kislányt
hétfőn viszi fel és pénteken hozza haza édesapja. - Szerencsés
esetben két óra negyvenöt perc
alatt beérünk az óvodába - magyarázza az édesapa, Győrfi
Zsolt.
A családi kasszát igencsak
megterheli a havi ötvenezer forintos autópályadíj. Amikor tudomásukra jutott, hogy az
Ml-es, M3-as és M7-es autópályát üzemeltető Nemzeti Autópálya-kezelő Rt. díjmentességet
biztosít azoknak a családoknak,
akik mozgássérült gyermekeiket
szállítják a Pető intézetbe, levelet
írtak az Alföld Koncessziós Autópálya (AKA) Rt. vezetőinek.

Érd.: 3 0 - 4 7 7 - 8 2 - 1 9

Fruzsina és Zsófi nagyon szeretik egymást.

Folytatás a 9. oldalon
AUGUSZTUSRA ÁTADJÁK
A BERTALANT
A Tisza egyetlen négysávos
átkelőjének, a szegedi Bertalan
hídnak a felújítását napokon
belül befejezik és augusztusban
teljes szélességében átadják a
közlekedőknek. Ebben az évben
ez a beruházás számít a
legjelentősebb
hídkorszerűsítésnek
Magyarországon.
3. oldal

Fotó: Gyenes Kálmán

Csongrádi ifi bronzérem az ob-n

Az M5-ös nyomvonalán folytatják a feltárást

Szegedi evezős aranyeső

ALIG AKAD DIÁKMUNKA
A MEGYÉBEN
Nem könnyű a nyári szezonban
diákmunkát találni a megyében.
A fiatalokat leginkább
szórólapok terjesztésére kérik fel
a diákmunkát szervező
szövetkezetek.
5. oldal
ÉLMÉNYMEDENCE
A LIGETFÜRDŐBEN
Szegeden vizsgálják annak
lehetőségét, hogy a Ligetfürdőt
sportcentrummá fejlesztik,
valamint fedetté alakítják át. Ez
azonban még csak terv, jelenleg
elsősorban egy vízforgatóra
lenne szüksége a romló állagú
komplexumnak.
5. oldal
www.delmagyar.hu

Tizenegy aranyérem. Minden idők legeredményesebb evezős országos bajnokságát zárta a Démász-Szeged Vízisport Egyesület.

Árpád-kori avar település és temető föltárásán dolgoznak a
szegedi régészek Kiskundorozsma határában. A kutatók emberi és állati csontmaradványokat, malomkövet és ékszereket
is találtak.

Budapest
Győr-Mértfőcszinak
Kecskemét
Kiskőrös
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Veszprém
Zalaegerszeg

Nyitva tartás:

VII., R ákóczí út 42.
Forráskútu. 27.
dókái ii. 33.
Petőfi tér 2.
Dózsa Gy. u. 9.
Király u. 42.
Barosi> u. 24.
Kálvin tér 7.
Virág iBenedek út 4.
Kossuthu. 7.

területen végezhetnek föltárásokat: így egyszerre rajzolódik ki a
XIII-XIV. századi település teljes
szerkezete.
Földbe ásott házak és gazdasági épületek, vermek, udvari kemencék maradványai kerültek
elő. Számtalan használati tárgy,
konyhai eszköz, kerámiatárgy és
vastöredék,
valamint
állati
csontmaradvány
kíséretében.
Ugyancsak megtalálták egy késő
avar kori temető nyomait is: eddig mintegy harminc-negyven
sírra bukkantak rá. Az egyik sírgödörbe egy férfit temettek,
csontvázát deréktájon veretes öv
díszíti.
A kiskundorozsmai ásatás várhatóan nyár végéig tart. Csongrád megyében az autópálya útvonalán még húsznál is több lelőhely vár föltárásra.
NY. P.

A szegedieken kívül a csongrádiak is rajthoz álltak a 104. bajnokságon. Az ifiknél Badar Boglárka
és Kincses Lilla bronzérmet szerzett.
Münchenben elkészítették a női kosárlabda Európa-kupa sorsolását. A Szeviép-Szeged együttese
nehéz csoportba került. A csoportmeccsek alatt német, horvát és szlovák ellenfelekkel kell majd megmérkőzniük.
Információink a Dél Sportjában
12 hónap

Ügyfélszolgálati irodáink:

06-40/30-40-50

Csontoka kemencében

A kormány döntése szerint folytathatják a régészek az M5-ös
autópálya tervezett útvonalának
kutatását. Az Orbán-kabinet
2000-ben állította le az autópálya-építés előkészítő munkáit,
köztük a nyomvonal és a tervezett összekötő utak alatt rejtőző
régészeti leletek föltárását.
A szegedi Móra Ferenc Múzeum régészei Kiskundorozsma
határában közel huszonháromezer négyzetméteres földdarabon
kutatnak régmúlt korok emlékei
után. Szalontai Csaba régész szerint ritka alkalom, hogy ekkora

A Maty-éri ob-n tartoltak a Tisza-partiak. Különösen a kétszeres világbajnok, Haller Ákos remekelt,
a világklasszis versenyző négyszer állhatott fel a
dobogó legfelső fokára. Kónya Gábor nem sokkal
maradt el tőle, a milánói világbajnokságra készülő
evezős három bajnoki címet szerzett.

További információért tárcsázza
vonalunkat az alábbi telefonszámon,
ahol munkatársaink készséggel
állnak az Ön rendelkezésére:

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

1/327-4588,-89
96/449-339
76/500-034
78/414-760
42/504-654
72/522-664
' 99/506-941
62/452-733
88/406-967
92/350-917

6 hónap
3 hónap

A fölbe ásott épületek alapjai közül sok használati tárgy is előkerült.

Fotó: Gyenes Kálmán

•_ B E L F Ö L D

Kelly öngyilkos lett,
Tony Blair nem lép
Kizárta a nyári szabadságát töltő parlament visszahívását Dávid Kelly kormánytanácsadó
öngyilkossága ügyében Tbny
Blair brit miniszterelnök.
LONDON (MTI)
Kelly a halála előtt készült utolsó
lapinterjúban a kormány árulásának minősítette a vele szemben tanúsított magatartást. Dávid Kcllyt, akit az iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos hírszerzési értesülések kormányzati kezelésének ügyében
vizsgálódó alsóházi külügyi bizottság hallgatott meg, nyilvános
meghallgatása után három nappal holtan találták oxfordshirc-i
lakásától nem messze. A rendőrség szerint a neves mikrobiológus, aki az utóbbi időben a védelmi minisztérium iraki fegyverzetügyi szaktanácsadója volt, ön-

gyilkos lett. Az ügy megrázta a
munkáspárti brit kormányt.
A BBC bejelentette vasárnap,
hogy Dávid Kelly kormánytanácsadó volt a fő forrása annak a
műsornak, amelyben azt állították, hogy az iraki katonai beavatkozás brit támogatottságának
erősítése végett a kormány által
tavaly ősszel közzétett hírszerzési dossziét „feltupírozták". A
BBC szerint józanul és tényszerűen értelmezték a neves mikrobiológus Kellytöl kapott információkat. A londoni rádió, a professzor halála nyomán, most úgy
hiszi, hogy a szüntelen spekulációk beszüntetésének érdekében
fontos volt mincl előbb közzétenni ezt az információt. A BBC
nem volt hajlandó megnevezni a
hatalmas belpolitikai botrányt
kiváltó riportok forrását, a védelmi minisztérium viszont kiszivárogtatta a nevét.

Szikla zuhant a vágányra

-
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Szlovákia az alapszerződéssel „leszerelte " a kedvezménytörvényt

Kovács László a lényegről
Szlovákia a továbbiakban sem
fogadja el azt, hogy Magyarországa kedvezménytörvény alapján támogassa a szlovákiai magyarok oktatását és művelődését, de a szombaton Pozsonyban
tárgyaló Kovács László és szlovák kollégája, Eduárd Kukán abban megállapodott, hogy „az
egymás országaiban élő nemzeti kisebbségek nyelvi és kulturális identitásának megőrzéséhez támogatás nyújtható" derül ki a közös külügyminiszteri nyilatkozatból.
POZSONY (MTI)
Eduárd Kukán szlovák külügyminiszter a tárgyalást követő sajtótájékoztatón
egyértelműen
megismételte az eredeti, a kedvezménytörvény szlovákiai érvényesítésétől elzárkózó szlovák
álláspontot, ugyanakkor hangsúlyozta: meg tudtak állapodni abban, hogy „a Magyar Köztársaság
oktatási támogatást nyújt a Szlovákiában élő magyar kisebbség
nyelvi és kulturális identitásának megőrzése céljából a szlovák
jogrenddel összhangban olyan
szervezet közvetítésével, amely a
szlovák jogrend szerint került bejegyzésre és jogi személyiséggel
bír". Kovács László magyar kül-

lyen mérleget lehetne vonni.
„Egyformán örülök mindkettőnek, és egyformán elégedett vagyok" - válaszolta a magyar külügyminiszter. „Mi ma nem a
kedvezménytörvényről, nem annak eredeti, nem is a módosított
változatáról, n e m is annak szlovákiai
érvényesíthetőségéről,
nem a kedvezmények eljuttatásáról tárgyaltunk, hanem a támogatások hozzáférhetőségének
módjáról" - mondta Eduárd Kukán szlovák külügyminiszter, és
hozzátette: „Tettük ezt a magyar
fél álláspontjának, egyszersmind
annak a szlovák diplomáciai
jegyzéknek megfelelően, amelynek alapján a mai találkozóra sor
került" - mondta Kukán, majd
egyértelműen
megfogalmazta:
Szlovákia csakis a kétoldalú
alapszerződés keretei között hajlandó a támogatások fogadására.
A felek a dokumentumban rögzítik: „A Magyar Köztársaság és a
Eduárd Kukán magyar partnerét, Kovács Lászlót fogadja a pozso- Szlovák Köztársaság külügyminyi külügyminisztérium előtt.
MTI Telefutó/TASR/Stefan Puskás niszterei egyetértettek abban,
hogy - összhangban a két ország
ügyminiszter azt mondta: „Nem kapni". Az MTI pozsonyi tudósí- között érvényben lévő, 1995.
az a lényeg, hogy a szlovákiai tója megkérdezte Kovács Lászlót: március 19-én aláírt alapszerző(magyar) családok milyen doku- a kedvezménytörvény romániai déssel és az európai normákkal m e n t u m alapján kapják meg a alkalmazhatóságáról szóló pén- az egymás országaiban élő nemtámogatást, hanem az, hogy teki bukaresti megállapodáshoz zeti kisebbségek nyelvi és kultumegkapják azt, és én biztos va- képest hogyan tekint a pozsonyi rális identitásának megőrzéségyok abban, hogy meg is fogják eredményre és a kettő között mi- hez támogatás nyújtható".

Kulcsár, mint a tiszteletbeli libériai konzul sofőrje

A helyi alkalmazott
Kidcrült, hogy Kulcsár Attila, a
brókerbotrány főszereplője még
egy szakmával rendelkezett.
Igazolványt is „szerzett" erről.
A nagy eső miatt szikladarabok zuhantak a vágányra, s emiatt kisiklott egy 80 utast szállító japán vonat Iszahaja város közelében, BUDAPEST (MTI)
Nagaszaki prefektúrában. A mozdonyvezető súlyosan megsebesült, akár az utasok közül h a r m i n c ö t é n .
MTI Telefotó/lkeda Kovács László külügyminiszter
azonnali hatállyal elrendelte a
magyarországi tiszteletbeli konzulátusok működésére vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát
- közölte Tóth Tamás külügyi
arra, hogy Újhelyi István, a ma- szóvivő.
MAROSVÁSÁRHELY (MTI)
A külügyminiszter felfüggeszgyarországi Fiatal Baloldal-Ifjú
A romániai magyarság nagy élet- Szocialisták elnöke, Victor Pon- tette azt az 1999-ben bevezetett
és jövőesélye az európai integrá- ta, a Romániában kormányon le- gyakorlatot, hogy a tiszteletbeli
ció - hangsúlyozta Markó Béla, vő Szociáldemokrata Párt ifjúsá- konzulátusok kérésére a képviseaz RMDSZ elnöke azon a konfe- gi szervezetének elnöke és Ko- let helyi alkalmazottai részére a
rencián, amelyet a marosvásár- vács Péter, a mintegy 230 romá- Külügyminisztérium körbélyeghelyi Félsziget ifjúsági fesztivál niai magyar ifjúsági szervezetet zővel ellátott „Igazolvány"-t állít
keretében rendeztek vezető ma- tömörítő Magyar Ifjúsági Tanács ki. „Az utóbbi napokban az igagyarországi és romániai politiku- vezetője megállapodott: a 3 szer- zolványok kapcsán a sajtóban
sok részvételével. Az Irány Euró- vezet háromoldalú együttműkö- napvilágot látott hírek szerint
pa konferencia adott alkalmat dési megállapodást készít elő.
felmerült az igazolvánnyal törté-

Félsziget-fesztivál

Tengerpart a Szajna mentén

nő visszaélés gyanúja" - olvasható a közleményben. „A fénykép
nélküli igazolvány csak a tiszteletbeli konzulátusok írásos meghatalmazásával és a személyi
azonosságot igazoló dokumentummal együtt érvényes. Az igazolvány önmagában sem utazási
okmányként, sem a személyi
azonosság igazolására n e m szolgálhat" - mutat rá a közlemény.
Lapinformációk szerint Kulcsár
Attila, a K and H bank brókerházánál történt sikkasztás gyanúsítottja évekkel ezelőtt arról kapott
igazolványt a Külügyminisztériumtól, hogy ő a libériai tiszteletbeli konzul gépkocsivezetője.
Tóth Tamás külügyi szóvivő a
távirati iroda kérdésére n e m erősítette meg, de nem is cáfolta azt,
hogy a külügyminiszter intézkedése összefüggésben van Kulcsár
Attila, a csütörtök este Bécsben
elfogott bróker ügyével.

A Fidelitas a felsőoktatási

Brosnan
érdemrendje

Pierce Brosnan ír színész a Brit
Birodalom Érdemrendje k i t ü n tetést kapta II. Erzsébet brit
uralkodótól, a m i t Dublinben
vett át. MTI Telefotó/AP/john CogUI

elvonásokról

Tandíjról beszélnek
BUDAPEST (MTI)
A Fidelitas elfogadhatatlannak
tartja, hogy a „Medgyessy-csomag következtében" 3,4 milliárd
forintot vonnak ki a felsőoktatásból, a szervezet szerint egy jövőkép nélküli kormányzat intézkedéséről van szó - közölte Nyitrai Zsolt alelnök. Úgy vélte, az elvonások elsősorban a dologi ki-

adásokat, és a személyi béreket
érintik majd. Nyitrai Zsolt szavai szerint „kvázi megérkezett a
tandíj Magyarországra", hiszen a
rektorok, főigazgatók elgondolkodnak majd azon, honnan pótolják a hiányzó összegeket, ha
„fűteni akarják a termeket, nem
akarnak szénszünetet tartani télen, ha neves előadókat szeretnének meghívni".

Felkeléssel fenyegetnek a síiták Irakban

Három nap haladék
NEDZSEF (MTI)
Felkeléssel fenyegetőznek az iraki síiták, ha az amerikai katonák
nem vonulnak ki szent városukból, Nedzsefből, ahol a szélsőséMásodik alkalommal alakították ki az úgynevezett Párizsi tengerpartot a Szajna mellett a francia fő- ges vallási vezetőjük zaklatásáról
városban. A rakpart egy szakasza egy hónapon át a Riviéra strandjainak hangulatát idézi pálmafák- elterjedt szóbeszéd több mint 10
kal, napernyőkkel, nyugágyakkal és a kövezetre szórt homokkal.
MTI Telefotó/AP/Jacques Brinon ezer ember dühödt tüntetését

váltotta ki. A megrögzötten
USA-ellenes prédikátor, Muktada asz-Szadr követői elégedetlenek, és arra figyelmeztettek,
hogy „felkelés" törhet ki, ha az
amerikai katonák 3 napon belül
nem vonulnak ki a városból. Az
amerikai parancsnok nem titkolta, hogy aggasztja a fenyegetés.

RÖVIDEN
BALESET
Hárman meghaltak, ketten
megsérültek egy közlekedési
balesetben vasárnap hajnalban
Nyírcsászári belterületén. A
nyírségi községben egy
személyautó vezetője
járművével az útról lesodródva
betonárokba hajtott. A sofőr és
két utasa a helyszínen meghalt.
LEZUHANT A KÉMÉNYRŐL
Lezuhant a bácsalmási
művelődési ház kéményéről és
életét vesztette egy 16 éves fiú
szombaton hajnalban. A
rendőrség szerint a diszkóban
valószínűleg öngyilkosság
történt. A l ó éves fiú hajnali 5
óra körül váratlanul kirohant az
utcára és mászni kezdett az
épület oldalához épített 6-8
méter magas külső kéményre
rögzített vaslétrán. A fiú
lezuhant a kémény tetejéről és
olyan súlyos sérülést szenvedett,
hogy életét vesztette.
NÉPSZAVAZÁSI
KEZDEMÉNYEZÉS
A Munkáspárt népszavazást
kezdeményez az úgynevezett
kórháztörvény megsemmisítése
érdekében - jelentette be
T h ü r m e r Gyula. A politikus
szerint a kórháztörvény „a
legaljasabb, legmocskosabb
tettek egyike, amit a magyar nép
ellen el lehet követni". A
Munkáspárt az alábbi kérdést
tenné fel népszavazásra:
„Egyetért-e Ö n azzal, hogy az
egészségügyi közszolgáltató
intézmények, kórházak
maradjanak állami,
önkormányzati tulajdonban, s
ezért az országgyűlés semmisítse
meg az ezzel ellentétes
törvényt?"
RÉTI ÉS SZŰRÖS
Az FKGP és a „történelmi"
Szociáldemokrata Párt egyaránt
szükségesnek tartja a
történelmi, nemzeti
elkötelezettségű pártok
összefogását a jelenlegi kormány
leváltása érdekében - hangzott el
azon a sajtótájékoztatón,
amelyet Réti Miklós, az FKGP és
Szűrös Mátyás, az SZDP elnöke
közösen tartottak Egerben.
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Az agrárkamara inkább kötvényt bocsátana ki

Az igazság
órája

Morzsák a termelőknek
Az agrárkamara szerint az
aszály károsultjainak juttatott
vissza nem térítendő támogatás
a kalászosoknál csak a kár tizedét, az ültetvényeknél pedig
mindössze a huszadát-harmincadát fedezi.
Augusztus második felében juthatnak hozzá a termelők az
aszály- és fagykár-kompenzáció
előlegéhez: a kormány döntése
értelmében ugyanis 10 milliárd
forintos gyorssegélyt adnak a károsultaknak. Az 50 milliárd forintos ötéves futamidejű támogatott hitel egy részét is akkortól lehet igényelni. A tízmilliárdon
azok osztozhatnak, akiknek a kára meghaladja a 30 százalékot,
kölcsönt pedig 20 százaléknál nagyobb hozamkiesés esetében lehet kérni. Ez azonban édeskevés,
a gazdák ráadásul nem szívesen
adósodnak el a fel nem becsülhető jövő évi termés kontóiára.
Csikai Miklós, a Magyar Agrárkamara elnöke, a szentesi Árpád
Agrár Rt. elnök-vezérigazgatója
ezzel kapcsolatban elmondta, az
őszi betakarításig nem lát esélyt
a 10 milliárd forintnyi támogatási keret növelésére, ám azt követően, illetve a szőlő- és gyümölcsültetvények terméskiesésének ismeretében meg lehet
fontolni a kártalanítás mértékének emelését. Az agrárkamara
jelenlegi felmérései szerint az
őszi betakarítású növények közül a kukoricánál a legóvatosabb
számítás alapján is 17 százalék
terméskiesés prognosztizálható,
a cukorrépánál 22, a burgonyánál 15, a napraforgónál pedig 6
százalék ez az arány. Az ültetvények esetében még nincs előzetes becslése a szervezetnek.
Forgács Barna, az agrárkamara
alelnöke a kormányzat döntését
gesztusértékűnek nevezte, ugyanis a 5 ezer forintos, hektárra vetített aszálykártalanítást a műtrágyákra kivetett vámpótlék el
is viszi, tehát a helyzet olyan,
mintha nem adtak volna semmit. Csikai szerint az utolsó 50
év legsúlyosabb aszálya az agrári-

SZÁVAY ISTVÁN

Az idén a borsó is megsínylette a szárazságot, a mihálvtelki határban is korábban kellett megkezdeni
a betakarítást.

Fotó: Gyenes Kálmán

KETSZER ESETT JULIUSBAN
Júliusban eddig kétszer esett az eső Csongrád megyében, legutoljára, pénteken közel 11 milliméternyi áztató égi áldásban volt részünk. Az előzőleg leesett csapadék mennyiségét is hozzáadva a
péntekihez, a legnyáribb hónapban mindösszesen 22 milliméternyit mérhetett az Országos Meteorológiai Szolgálat szegedi állomása. Dénes László, a tegnapi ügyeletes munkatárs elmondta, az
eddigi, január óta számolt 183 milliméternyi csapadék nagyon kevés, a százéves átlag ugyanis a térségben 550. Tavaly csak a 300
millimétert érte el a lehullott eső mennyisége, s már most látni,
hogy ez az esztendő is hasonlóképpen száraz, aszályos lesz.
um jelenlegi helyzete szempontjából csupán „hab a tortán".
A mezőgazdaság elmúlt évtizedben kialakult válságának kezelésére az aszálykár enyhítésétől függetlenül legalább 100 milliárd forintos mielőbbi kormányzati beavatkozás szükséges - közölte az elnök. Kifejtette, hogy
ezt a forrást a költségvetés a tar-

talékaiból nem képes fedezni,
ezért azt hosszú futamidejű államkötvények
kibocsátásával
kell finanszírozni. A kamara szerint a befolyó pénzből kamattámogatással ugyancsak hosszú
futamidővel hitelt kellene nyújtani a gazdáknak. Az agrárkamara javaslata alapján ez a megoldás egyrészt kímélné a büdzsét,

másrészt kedvezően hatna a forintárfolyamra. Csikai Miklós
érvelése szerint a kormánynak
évente csak a kamattámogatás
jelentene kiadást, ami legfeljebb
4 milliárd forintot tenne ki.
A kamara a konszolidációt három lépésben képzeli el. A szervezet első körben minden gazdálkodónak annyi forrást biztosítana, hogy az idén esedékes rövid és hosszú lejáratú hiteleiket
teljes egészében ki tudja fizetni.
A második lépésben az őszi
munkákhoz forrást biztosítanának, harmadszorra pedig a súlyosan eladósodott vállalkozások
hosszú távú finanszírozását fontolnák meg. Az elnök elmondta,
hogy javaslatukat már elküldték
a kormányzat érintettjei számára, így arról az aszálykárok enyhítését követően megkezdődhetnek az egyeztetések.
FEKETE KLÁRA

Végéhez közeledik a teljes hídfelújítás Szegeden

Augusztusra átadják a Bertalant
Napokon belül befejezik a szegedi Bertalan híd felújítását. Ez
a beruházás a legjelentősebb állami hídkorszerűsítés ebben az
évben Magyarországon.
Végéhez közeledik a Bertalan híd
emelt szintű felújítása. A beruházás költségeit és nagyságrendjét tekintve rekorder az országban: az esztendő, de talán az elkövetkezendő évek legnagyobb
állami hídfelújítását végzik Szegeden. Miközben a közlekedők a
lezárások miatt bosszankodnak,
máshol a rossz állapotú hidak
okoznak gondot. A megyei közútkezelő hidakkal foglalkozó
mérnöke, Jójárt János szerint ha-

sonló nagyságrendű munkálatokra több helyen is szükség lenne az országban, így például Algyőn is.
Augusztus elejére teljesen átadják a forgalomnak a hidat, addig azonban még három különböző módon változtatják meg a
járművek terelését. A hídon tapasztalt dugókat azonban nem a
felújítás okozza - állította a mérnök. Jójárt szerint azért torlódnak a járművek, mert a híd két
végén kialakított csomópontok
átbocsátó képessége jóval kisebb,
mint a két sávra szűkült hídpályáé.
A felújítás során többször is
megpróbálták felgyorsítani a

munkálatokat. Erre nemcsak a
forgalom minél rövidebb akadályozása miatt volt, van szükség,
de az építők is takarékoskodhatnak, ha a drága gépeket rövidebb
ideig bérlik. A Bertalan hídon
olyan korszerű berendezésekkel
dolgoztak a hídépítők, amelyeket
külföldről kellett bérelni. Amikor azonban a régi szigetelőréteg
eltávolítására használt gépeket
éjszaka is üzemeltették, a környéken lakók tiltakoztak a nagy
zaj miatt. Az óriási nyomású vizet az acélfelületre zúdító berendezések ugyanis sivító hangot
adnak, a kompresszorokat meghajtó dízelmotorok is zajosak.
- A lakosság kérését figyelem-

A REKORDER
A Bertalan híd 1976-tól
1979-ig épült, az építmény
többszörösen is csúcstartó.
Nincs ugyanis a Tiszán másik
négysávos átkelő és az ilyen
kialakítású hazai hidak közül
a Bertalannak van a legnagyobb nyílása. Naponta közel
harmincezer jármű dübörög
végig a Szeged belterületén lévő hídon. Ennél nagyobb forgalma hazánkban csak az autópályahidaknak és a fővárosi
Duna-hidaknak van.
be véve, később már csak nappal
dolgoztak a hídépítők - mondta
Jójárt János. Hátráltatta még a
felújítást a év elejétől április közepéig tartó rendkívüli hideg, a
szokatlanul hosszú tél, azután
pedig a májustól beköszöntött
forróság. A munkások a híd pályáján közel 45 fokos hőségben
dolgoztak volna
napközben,
ezért hajnalban vonultak inkább
a munkaterületre. Az acél a napsütéstől közel 60 fokra melegedett, melegszik fel, a korrózióvédelmet végző munkások pedig
légszűrős, maszkos kámzsáikban fél óránál tovább nem tudtak
dolgozni folyamatosan. Hamarosan megkezdik az aszfaltréteg terítését, augusztus elején pedig
teljesen elkészül a híd. A mérnökök úgy számolnak, huszonöt
évig az acélszerkezethez nem kell
hozzányúlni.

A munkásoknak nemcsak a hídon, hanem alatta is bőven akad munkája.

Fotó: Gvenes Kálmán

M. B. I.

Úgy tűnik, politikai elitünk minden további nélkül kft.-t alapíthatna. Legalábbis ami a korlátolt felelősséget illeti. Mert minden,
az ország dolgait kicsit is átlátni képes ember hátán föláll a szőr,
amint a politikusok és pártok ígéret- és követeléshalmazait hallgatja, no meg azt, ahogyan a pártok folyamatosan egymásra licitálnak újabb és még újabb állami támogatások, ígérvények és
anyagi kötelezettségek fölvállalásában, illetve sürgetésében és kikényszerítésében.
Csakhogy, mint minden felelőtlenség ez is
megbosszulja magát, mert az igazság órája szükségképpen elérkezik.
Ez az óra éppen most ütött. Már jó három éve, lényegében a Fidesz-kormányzás félidejétől fogva olyan folyamatok indultak be
az országban, amelyek legalábbis aggodalomra adtak okot. Akkorra kifulladt a Bokros-csomag, amely végtére a fenntartható növekedés pályájára állította az országot. Igaz, a költségvetésben
még nem voltak komoly bajok, mert a tervezettnél jóval magasabb infláció biztosította azokat a többletbevételeket,
amelyek
révén a helyzet még kezelhető maradt. Szerencséje volt az országnak az is, hogy Orbánék szemrebbenés nélkül elfeledkeztek
egy csomó választási ígéretükről és nem hagyták elszaladni a kiadásokat. Azáltal viszont, hogy az erósödó forint, a minimálbér-emelések, illetve az adó- és bértehercsökkentések
elhalasztása révén jelentősen növekedtek a munkáltatók, az exportra termelő cégek terhei, már gyakorlatilag 2000 óta folyamatosan egyre
kevesebb müködó tőke érkezik hazánkba, sokan pedig becsukták
a kaput. A költségvetés helyzetét és az ország fizetési mérlegét végül pedig az ingatta meg, hogy Orbánék a belső kereslet államilag
generált földuzzasztásával próbáltak lendületet vinni a mind jobban leülő gazdaságba.
Nos, ez a Keynesi-modell egy nyitott gazdaságú, kis országban
nem működhetett. A helyzet romlása azonban folytatódott azzal
is, hogy a szocialista kormány a választási győzelem után mindenképpen teljesíteni akarta ígéreteit. Igaz, mást nem is igen tehetett, az azonban tény, hogy - tekintettel a már korábban elindult folyamatokra - jórészt fedezetlen csekkel fizetett. Nos, ez
még önmagában nem igazán felelőtlen magatartás, lévén a kormány szavahihetősége a tét, az viszont már igen, ahogyan a pártok - koalícióban és ellenzékben egyaránt - kezelni próbálták ezt
a helyzetet. Mert az még csak érthető, hogy a Kádár-korszak fénykorának etatizmusát magába örökítö Fidesz ellenzékből folyamatosan újabb és újabb, milliárdok tucatjait, százait igénylő állami
kötelezettségvállalásra próbálta rávenni a kormányt, ám ugyanezt tették a szabad demokraták is. Azaz mindenki a drága, újraelosztó állam irányában gyakorolt nyomásokat.
Az igazság órája pedig elérkezett. Az csak a dolog egyik oldala,
hogy jövőre az átlagos család reáljövedelme jó tíz szálalékkal csökken majd az infláció és az adókedvezmények eltörlése miatt. Az
igazi baj, hogy ennek semlegesítését a munkaadóktól várja a kormány, akiknek ilymódon az idei átlagos 17-28 százalékos béremelés után jövőre még legalább 1 ü százalékot, az infláció kétszeresét
kellene adniuk egy lehűlő gazdaságban. Magyarán azzal, hogy tekintettel a jókora költségvetési hiányra - a jövedelemadó-táblákat a kormány nem kívánja átírni, csökkentve az SZJA-befizetéseket, a végső soron a munkaadóktól, a vállalkozásoktól várja el a
költségvetésben tátongó lyukak befoltozását. Ez hiba, hiszen a bérekre rakódó magas terhek miatt Magyarország versenyképessége
a befektetéseket illetően máris mélyponton van.
Úgy tűnik, a gondok ideje jön, amely gondokból a felelőtlen politika komoly bajokat is csinálhat. Akkor pedig - sajnos kikerülhetetlenül - több órája is lészen még az igazságnak.

Legális munkavállalásban

is a románok

vezetnek

Vendégmunkások
Csongrád megyében még mindig több a külföldi munkavállaló, mint másutt az országban.
Legjobban a románok szeretnek
hozzánk jönni.
A román munkanélküliek számára vonzó célpont Csongrád
megye. Ennek oka egyrészt a közelség, a korábbinál egyszerűbb
határátlépés, másrészt az, hogy a
Dél-Alföldön egyedül a kiadható
munkavállalási engedélyek száma jelenthet korlátot az érdeklődőknek. A szakmai képzettség
azért sem igen számít, mert a
megyében leginkább a mezőgazdaság és az építőipar keres tavasztól őszig olyan külföldieket,
akiket segéderőként, az idénymunkáknál viszonylag olcsóbban képes foglalkoztatni.
A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint az
idei első félévben jóval több engedélyt adtak ki a munkáltatóknak, mint egy évvel korábban:
2002 első hat hónapjában 890,
most 959 külföldi kezdhetett el
dolgozni a térségben (a tavalyi
zárólétszám 1110 fő volt). A
munkavállalóknak több mint a
70 százaléka érkezett Romániából, akárcsak tavaly és tavalyelőtt - tájékoztatta lapunkat Horesnyi Julianna, a munkaügyi
központ jogi osztályának vezetője. A magyarországi jobb kereseti

lehetőséget a külföldiek fele a
mezőgazdaságban véli megtalálni, de sokan helyezkednek el az
építőiparban és a kereskedelemben is. Jellemző, hogy a közszolgáltatásban, a feldolgozóipari, s a
villany-, gáz- és vízvezeték szerelő szakmában nincs tolongás.
Az Állami
Foglalkoztatási
Szolgálat (ÁFSZ) szerint még ennél is több külföldi találhatná
meg Magyarországon a számításait: a legutolsó, április végi öszszesítés szerint ugyanis csak 44
ezer külföldi munkavállaló rendelkezett munkavállalási engedéllyel, miközben a lehetséges
keretszámot 81 ezerben határozták meg. Az országos adatok szerint is a románok vezetnek, a hivatalos engedély alapján alkalmazott külföldiek 60 százaléka
érkezett keleti szomszédunkból.
Őket követik az ukránok 14, a
szlovákok 7 százalékkal, s a megmaradt százalékokon osztoznak
az EU-s és az Európán kívüli országok állampolgárai.
A külföldiek foglalkoztatását a
jogszabály szerint mindig a
munkáltató kezdeményezi a
munkaügyi központnál. Jelzi
munkaerőigényét, s amennyiben
30 napon belül megfelelő magyar
munkanélkülit nem közvetítenek ki számára, már konkrétan
kérheti külföldi foglalkoztatását.
F.K.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Az algyői nőegylet
kedden reggel nyolc órától
nagytakarítást szervez a helyi
római katolikus templomban. A
hét éve alakult egylet tagjai mintegy tizenöten - minden
évben, a nagyobb ünnepek előtt
teljes körű takarítással segítik a
templomot és a plébániát.
Megtisztítják a nagy ablakokat,
lemossák a karzatot, a padokat,
feltörlik a lépcsőket és a padlót.
A Kovácsné Budai Éva vezette
csoport a közeli búcsú ünnepi
szentmiséjére készül a
portalanítással és az oltár
virágdíszítésével.
KISTELEK. Tegnap ért véget
Kisteleken az első napközis
sporttábor, amelyet az
önkormányzat szervezésében a
Rózsaliget Kollégium és
Gimnáziumban rendeztek meg.
A harmincfős gyereksereg két
csoportra oszlott: teniszezőkre
és focistákra. A délelőttöt ezek a
sportprogramok töltötték ki.
Emellett minden délután
lehetőség nyílt lovaglásra,
kerékpározásra, illetve
strandolásra is. Az iskolások
olyan vízi sportokban is
kipróbálhatták magukat, mint a
kajakés a kenu. A július 2 l - e és
25-e közötti időszakra
meghirdetett második
sporttábor azonban elmarad.
MÓRAHALOM. A mórahalmi
önkormányzat nemrég értesült a
SAPARD hivatalához
decemberben benyújtott
pályázatainak sikeres
elbírálásáról. A helyi
képviselő-testület a vidéki
infrastruktúra fejlesztésérc és
javítására készített terveket,
illetve költségvetése. Az egyik
elnyert támogatásból szilárd
burkolattal látják el a Munkácsy
utcát a Kissori úttal összekötő
utcát. A kiskertek előtti út
burkolata 610 méter hosszúságú
és öt méter széles lesz. A
beruházás előre láthatólag 34,9
millió forintos költségvetésből
készül, amihez a mostani
pályázaton a város 26,2 millió
forintot kapott. A szilárd
burkolat megépítésének nyomán
az eddiginél könnyebben lehet
majd megközelíteni a
kiskerteket.
SZATYMAZ. A szatymazi
önkormányzat
képviselő-testülete legutóbbi
ülésén meghallgatta, majd
megvitatta a település alapfokú
oktatási intézmények
vezetőinek beszámolóját az
elmúlt tanévről. A képviselők
napirendjének a következő
pontja a július 12-én és 13-án
szervezett falunapok értékelése
volt. A sportpályán zajlott
rendezvényeket, valamint az
iskolában és a művelődési
házban tartott előadásokat és
kiállításokat a testület
sikeresnek minősítette.
TISZASZIGET. Véget ért
Tiszaszigeten a gyermek és ifi
focicsapatok versengése a IX.
Sziget-kupán. A felnőttek
szombaton küzdöttek meg
egymással, a döntőket pedig
vasárnap játszották. A
gyerekeknél a Tisza Volán II.
csapata első, míg 1. csapata
második, a III. pedig negyedik
lett. Harmadik helyen a
Tiszaszigeti formáció végzett. Az
ifiben Halifax Tfcmpo Taxi,
Roadhouse és Silver Team a
sorrend. A dobogósok érmeket
kaptak, akik pedig nem értek el
helyezést, csapatonként egy-egy
dinnyét vihettek haza. A
felnőttek 5 +1 -es dobogósai
csapatonként harminc-, húsz- és
tizenötezer forintért harcolnak.
A 4 + 1 -es első helyezettje
húszezret, másodikja tizenöt
ezret, harmadikja pedig
tizenkétezret mondhat majd
magáénak. A csapat- és
játékvezetők által legjobbnak
ítélt mezőnyjátékos, legha-,
tékonyabb kapus és a gólkirály
ezen felül fejenként háromezer
forint jutalomban részesült.
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Százötven képzőművész 193 alkotása látható a XXXII. nyári tárlaton

Országos kiállítást
nyitottak meg Szegeden
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Felgyújtotta az ágyát
Valószínűleg öngyilkos akart lenni az a felgyői nő, aki a Kossuth utca
egyik sorházában szombaton felgyújtotta az ágyat. A 60 éves nő délután két óra körül lakkbenzinnel leöntötte és lángra lobbantotta az
egyik emeleti szobában a kanapét. A tűztől megrémült nő kimenekült a szobából. A szomszédok hívták ki a tűzoltókat, akik meggátolták a lángok továbbterjedését. A kárt több 100 ezer forintra becsülik.
A nőt zavart elmeállapota miatt szállították kórházba, tette közveszélyokozásnak is minősülhet.

Veterán traktor pöfög Zsombó

határában

Huszonnégy mázsás
matuzsálem
Első alkalommal rendeztek Magyarországon veterántraktor-találkozót. Ezen a zsombói Dudás
Gusztáv az 51 éves G35-ös Hofferével negyedik lett a szántóversenyen.
Hatalmas csörömpölés hallatszik, sűrű fekete füst száll föl
Zsombó szélén lévő egyik tanyáról. Dudás Gusztáv megpróbál
életet lehelni 51 éves traktorába.
- Két éve láttam meg először a
zöld masinát és azonnal megtetszett - foglalta össze röviden a
G35-ös Hoffer vásárlásának rövid történetét.
Dudásék a földből élnek, így a
család szinte sohasem volt traktor nélkül. - A szüleim egykoron
egy UE28-as Dutrával gazdálkodtak. Ezt a gépet én még gyerekfejjel vezettem is - mesélte.
Mind a Dutra, mind a Hoffer
A szegedi önkormányzat díját Kozma József alpolgármester adta át Sinkó János festőművésznek magyar gyártmány, a Vörös Csil(balról) A föld kérgei című alkotásáért.
Fotó: Gyenes Kálmán lag Traktorgyár remeke.
A 24 mázsás Hoffer manapA Dugonics téri Olasz Kulturális Központ udvarán szombaton munkáját dicséri - százötven ság csak hobbi, egy M T Z 82-es
nyitották meg a szegedi nyári fesztivál legrangosabb képzőmű- képzőművész 193 alkotása lát- pöfög a homokon, ha dolog van.
vészeti rendezvényét, az országos kitekintésű XXXII. nyári tár- ható. A város nevében Kozma Jó- A gépmatuzsálem ennél nalatot.
zsef alpolgármester adta át a dí- gyobb becsben van, minthogy
jazottaknak a nyári tárlat érmét, összekoszolják a földeken. DuA Horváth Mihály utcai képtár nagy hagyományokkal rendelke- Borsos Miklós szobrászművész dás Gusztáv javarészt maga
eladása óta nincs nagyszabású ző nyári tárlat képet ad a magyar alkotását. Az NKÖM díját Nagy bütyköli, ha valamilyen gond
országos tárlat megrendezésére képzőművészet aktuális törekvé- Gábor kapta FűkatedráUs című akad. De sűrűn elkél a segítség,
is alkalmas önálló kiállítóhelye seiről. Különlegessége, hogy nem művéért, a szegedi önkormány- mivel az egykori gyártók csomó
Szegednek, ezért - miként tavaly, önmagában álló rendezvény, ha- zat díját A föld kérgeivel Sinkó mindent négykezesre álmodtak
a táblaképfestészeti biennálénak nem az ország egyik legjobb fesz- János nyerte el. A Magyar Alko- meg rajta. Ezt az jelenti, hogy
- a Dugonics téri Olasz Kulturá- tiváljának szerves része. Magi tóművészek Országos Egyesüle- rengeteg alkatrészt csak úgy lelis Központ adott otthont a István úgy fogalmazott: az ide lá- tének díját Győrfi Sándor EuróXXXII. nyári tárlatnak. Házigaz- togató vendégek számára titok- pai szentélye kapta, a Csongrád
daként Pál József egyetemi tanár, zatos, különleges, szép és szeret- Megyei Önkormányzat díját a
az intézmény igazgatója mon- ni való Szeged nyaranta kulturá- Vízparti várakozó című kisplaszdott rövid köszöntöt, hangsú- lis fővárossá válik. Köszönetet tikájáért Lous Stuifjzandnak ítéllyozva, hogy Itália mindig kitün- mondott az önkormányzatnak a ték oda. Kvint című képéért Kó- MUNKATÁRSUNKTÓL
tetett figyelmet fordított a vizuá- tárlat megszervezéséért, a művé- tai Tamás kapta a Szegedi Paprilis művészetekre. A kiállítást szeknek alkotómunkájukért, az ka Rt. díját.
Egy 75 éves, gyalogosan közlekeMagi István, a Nemzeti Kulturá- olasz központnak a kiállítás beA kiállítás szeptember 14-ig, dő, mindszenti férfit gázolt el egy
lis
Örökség
Minisztériuma fogadásáért.
hétfő kivételével naponta 10-től Citroen Berlingo személygépko(NKÖM) főosztályvezető-helyetcsi pénteken este fél 10 körül
18 óráig várja a látogatókat.
A tárlaton - amelynek rendetese nyitotta meg, aki szerint a zése Tandi Lajos művészeti író
Hódmezővásárhely közelében.
H. ZS.

het rajta megmozgatni, levenni,
ha az egyik szerelő az egyik oldalról tartja, míg a másik csavarozza.
A kétütemű dízelmotoros, 24
mázsás G35-ösből napjainkban
igen kevés van. Az ötvenes években ez nagyon népszerű modell
volt és sokat is gyártottak belőle.
A gazdálkodók nagy része a kiöregedett példányokat pedig egyszerűen szétszedte alkatrésznek.
Emiatt manapság igen nehéz
egészben maradt traktorokra
bukkanni.
Talán ennek is tudható, hogy
Magyarországon első alkalommal
szerveztek
veterántraktor-találkozót. A Nógrád megyei
Bokor határában 35-40 masinát
sikerült összegyűjteni. A rendezvényre Dudás Gusztáv is elvitte
Hofferjét barátja kamionjával. A szervezők állták az üzemanyagköltséget, így a buli kedvéért könnyen rávettem a havert az
utazásra - mondta.
Az öreg masinákat nemcsak
glédába állítva, h a n e m munka
közben is meg lehetett csodálni.
Minden géppel egy-egy 200 szögölnyi területet kellett felszántani. Nehezítette a feladatot, hogy
a talaj igen rossz minőségű, gyöpös volt. Néhány traktoros fel is
adta a küzdelmet. A zsűri a
zsombói férfi szántását találta a
negyedik legjobbnak.
K.T.

Halálos gázolás
A sofőr Orosháza felől tartott
Vásárhely felé, amikor az idős
ember az út széléről annak közepe felé vette az irányt. Az autó
vezetője nem tudott megállni, elütötte a bácsit, aki a helyszínen
életét vesztette.

Idén már tízmillió forinttal támogatta a szegedi rendezvényeket
RENAULT

Társ a családi nyaraláshoz?
Thalia Prima 2.099.000,-Ft-ért

Megújul a Westel-mecenatúra
A Westel Rt. árbevétele egy részét megújuló mecenatúrája keretében a szegedi sport és kultúra támogatása révén visszaadja a városnak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Renault Thalia 1,4 Príma limitált szériát 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 CIB Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most
200.000,-Ft 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.rrn^t.hu

AiikdónkjúliiB II-lg érvény«. FogyiaUsOitfr/lOOkm): wgyn használat: ?,I:C02 kibocsátás (g/km): 148.

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

A Szegedi Szabadtéri Játékok
nézőtere
mögött
felállított
VIP-sátorba hívta a péntek esti
Aida-előadás előtt a város vezetőit és kiemelt ügyfeleit a Westel
Rt. Pfeff Dániel, a cég régióvezetője elmondta: egy éve dolgozik
Szegeden és úgy látja, változtatniuk kell mecénási stratégiájukon. A legnagyobb rádiótelefon-szolgáltató a helyben képződő árbevétele egy részét a jövőben a helyi sport- és kulturális
élet legkiemelkedőbb szereplőinek, rendezvényeinek támogatására kívánja fordítani. Ebben
az évben már meghaladta a tízmillió forintot az a készpénzes
támogatás, amit a Westel a Pick
Szeged kézilabdacsapat számára, az augusztusban újjászülető
Szegedi Ifjúsági Napok, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Dömötör-gála
megrendezéséhez
nyújtott. Az rt. a város legnagyobb adófizetőinek egyikeként
- az önkormányzattal egyeztetve - a jövőben is folytatja a
szponzorációt, és üzleti partnereit is arra biztatja, ne sok kis

Botka László polgármester és Pfeff Dániel régióvezető az együttműködés sikerére koccintott.
Fotó: Schmidt Andrea
rendezvény, hanem a legrangosabbak segítésére koncentráljanak. Botka László polgármester
megköszönte a Westel szponzori tevékenységét és emlékeztetett rá: több nagy és színvonalas
rendezvény n e m jöhetett volna
létre, ha az önkormányzat a gazdasági szféra meghatározó szereplőivel n e m épít ki gyümölcsöző stratégiai partneri viszonyt.
A szakadó eső mielőbbi befeje-

ződéséért fohászkodó házigazda,
Székhelyi
József
színidirektor
hangsúlyozta: a szabadtérinek
szerencséje van kommunikációs
partnerével, a Westellel, mert kiválóan együtt tudnak működni. A
Dóm téri játékok számára fontos
a szponzoráció, a fesztivál rászorul a gazdasági élet szereplőinek
támogatására. A VIP-sátor megvédte a vendégeket az esőtől, de az
elmaradt Aida-előadást csak vasárnap este tudták megnézni.

•
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Homokot palackoztak
a tanyák fesztiválján
Hagyományteremtő szándékkal
rendezték meg szombaton az első gátsori fesztivált. Az Ásotthalomhoz tartozó tanyás részen
élők régi szokásokat elevenítettek fel az ünnepségen, valamint
a tájra jellemző ételeket főztek.
Jóféle bor helyett pergő homokot
palackoztak az üvegekbe és ezt
adták ajándékba szombaton az
első gátsori tanyai ünnepség
résztvevőinek. Az ásotthalmi
„ezer(egyszáz]jóból"
Balogh
László országgyűlési képviselő
azért kapott kettőt, hogy egyet
vigyen el Medgyessy Péter miniszterelnöknek. Az üveg mellé a
következő gondolatot is mellékelték az ásotthalmiak: „A tanyavilág él és élni akar, ezt soha
ne felejtse el!"
A homokháti kistérség 45 ezer
lakosából huszonkétezren tanyán élnek. - Kell egy civil szervezet, amely kiáll a tanyaiak
mellett, hiszen eddig őket többnyire mindenki mellőzte - tudtuk meg Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőtől, Mórahalom
polgármesterétől. Első lépésként
egy alapítványt hoznak létre,
mely segít a nehéz sorban tengődő tanyaiakon.
Nemcsak a térség, de az ország
legnagyobb tanyás települése
Ásotthalom. A 4200 lakosnak
több mint a fele, 2400-an tanyán
élnek. A községhez tizenháromezer hektárnyi tanyás terület tartozik, ezer lakott épülettel. Innen jött az ötlet, hogy a hatszáz
lelkes gátsori rész kezdeményezésére fesztivált rendezzenek.

Azért esett a választás Illés
napjára, mert e szentnek a napján adnak hálát a gazdák a jó termésért, a bőséges betakarításért.
Az e területen élők nagy része
mezőgazdaságból tartja el magát
és családját. A Fődi-gyepen fölállított hatalmas sátorban be is
mutatták a tájra jellemző növényeket. A vendégek megkóstolhatták az itt termett zöldségekből készített savanyúságot, a különleges lekvárokat is.
A fesztivál helyszínétől nem
messze lakó Rózsa Istvánné a
rendezvény előtt már három
nappal sütni kezdte a rozskenyeret. A 73 éves Panni néni
mind a mai napig úgy készíti a
kenyeret, mint ahogy azt anyjától látta, aki pedig az ő anyjától
leste el a fortélyt. A rozskenyér
nemcsak jóval tartósabb, mint a
fehér, de finomabb is. Persze azt
is hozzá kell tenni, hogy a homokon a búza nem él meg, csak
a rozs.
A kenyeret senki sem szereti
magában. Ezért a gazdák számos
ételt főztek bográcsban. Az egyik
csapat birkát, a másik körömpörköltet készített pulykazúzával. Egyedinek számított a szürkemarhából főzött pörkölt, valamint a slambuc. A lebbencstésztából, sok hagymából és krumpliból álló étek önmagában is laktató, de köretnek sem utolsó.
Petró Ferenc polgármester sem
akart kimaradni a főzésből. A
kertjében termett krumpli, sárgarépa és zöldbab is belekerült az
ízletes szarvasgulyásba.
K.T.
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Tervek készülnek a Ligetfürdő fejlesztésére, befedésére

Csúszda és élménymedence
Jóllehet vízforgatóra van leginkább szükség a szegedi idényfürdőkben, vizsgálják a Ligetfürdő sportcentrummá fejlesztésének és befedésének lehetőségét is.
Turisztikai és műszaki szempontból is elavultak a szegedi
idényfüdők. A szegedi Partfürdőn és Ligetfürdőn, valamint
Sziksósfürdőn kínált szolgáltatások m a már nem versenyképesek
az ország korszerűsített medencés strandjaival. A vendégek rendezett környezetet, élménymedencéket,
játszóeszközöket,
gyógyvizet és egészségügyi szolgáltatásokat keresnek.
Az egyre romló állapotú szegedi idényfürdők adottságai kiválóak. A Termál-, Part- és Ligetfürdőnek elegendő parkoló áll a rendelkezésére a Torontál téren. A
Partfürdő kempingje egyedülálló
Közép-Európában, hiszen a Tisza-parton fekszik, miközben
termálmedencékben is megmártózhatnak a vendégek. Ráadásul
várhatóan újabb gyógyvize lesz
Szegednek, ha a hivatalos minősítést megkapja az újszegedi kút
- tájékoztatott Mészáros Gábor
fürdőigazgató.
A két idényfürdőt és a Gombának becézett fedett Termálfürdőt
ugyanazok a kutak látják el vízzel. A Partfürdőn öt, a Ligetfürdőben hat medence üzemel, és idén
újra ingyen át lehet menni egyik
strandról a másikra. Az újszegedi
fürdőkomplexum a nyári főszezonban összesen tehát tizenegy
medencével várja a vendégeket.
A fürdőket üzemeltető cég
most készíti a fejlesztési terveket, amelyeket ősszel a közgyűlés is megvitat. Botka László pol-

A Liget-fürdő befedésén is gondolkodnak a szakemberek.
gármester arra is utasította a
Fürdővizek Szeged Kft.-t, hogy a
Ligetfürdő
úszómedencéjének
befedését és téli üzemeltetési lehetőségét is vizsgálja meg.
A cég igazgatóhelyettese, Rónai Gábor elmondta: a legfontosabb feladat a vízforgató berendezések beszerelése. Ez a meglévő
medencék esetében legalább ötven-hatvanmillió forintos beruházást jelent. Erre jogszabály kötelezi a fürdők üzemeltetőjét
2005-ig. A Partfürdőn külön mű-

Fotó: Schmidt Andrea

szaki megoldást kell kidolgozni
arra, hogy a Tisza által rendszeresen elöntött területen megóvják a vízforgató berendezéseket.
A Ligetfürdő területén még további fejlesztést is terveznek,
hogy turisztikai szempontból
vonzóbbá tegyék. Ma már nem
működhet
egy
valamirevaló
idényfürdő élményelemekkel kiegészített medencék és csúszdák
nélkül. A Ligetfürdő hátsó nagy
medencéjébe, illetve a hídfeljárónál lévő gyógymedencébe építe-

nének be különböző masszázsés élményelemeket, újra lenne
csúszda is a területen.
- A beruházás pénzügyi hátterét most vizsgáljuk, de az szinte
biztos, hogy egy korszerűbb fürdőbe a jelenleginél drágább belépőt kell majd váltani - mondta
Rónai Gábor. A jelenlegi belépőárakhoz ugyanis az önkormányzat még kétszer annyit ad hozzá,
hogy fenntarthassák Szegeden a
fürdőszolgáltatást.
MOLNÁR B. IMRE

Diákmunka lett a szórólapterjesztés
Gyér a diákmunka-választék a
megye városaiban, Szegeden
jobb a helyzet. A közvetítő cégek legtöbbször szórólapterjesztést kínálnak a fiataloknak.
A munkák zöme Szegeden van tájékoztatott Szűcs László, a Meló-Depó
Diákmunka-szervező

Iskolai Szövetkezet vezetője, de
alkalmi jelleggel szórólapterjesztést a vidéki városokban is tudnak ajánlani a diákoknak. Ezzel
nagyjából 1000 és 2000 forint
közötti összeget lehet keresni egy
nap. Mezőgazdasági tevékenység
viszont csak elvétve akad a kínálatban. Hasonló a helyzet a

Mind-Diák Iskolai Szövetkezetnél is, ahol a lehetőségek négyötödét szintén a megyeszékhelyen ajánlják a fiataloknak.
Valamivel szélesebb a választék
a Meló-Diák megyei szervezeténél is, ahol a szórólapterjesztésen
túl Vásárhelyen csomagolást és
betanított munkát is kínálnak

időnként a fiataloknak, mintegy
300 forintos órabérért. Borics Attila, a szervezet vezetője elmondta: gyakran előfordul, hogy maguk az édesanyák telefonálnak,
érdeklődnek, milyen munkalehetőségek vannak csemetéik számára.
SZ.A.

Forróságtól és tonnáktól lágyult az aszfalt

Kamionosok randevúja Szegeden

Gyorsulási versennyel ért véget a tizenharmadik szeged-sziksósfürdői kamionos
countrytalálkozó. Hat országból száznyolcvan kamion és kamionos vett részt a háromnapos rendezvényen.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A sütő-főző emberek is b e m u t a t t á k tudásukat a tanyán élők első
fesztiválján.

Fotó: Gyenes Kálmán

TUNÉZIA
- családi a k c i ó (2 felnőtt
+ 2 gyerek) Hotel Dino Club-Skanes
Beach****. fp., 2003. augusztus
12-22./10 éj
78 900 F t / Í 5 + ¡11.
T Ö R Ö K RIVIÉRA
Hotel Parador***, fp., 2003. augusztus
5—15./10 éj
99 900 F t / f ő + ill.
SPANYOLORSZÁG - LLORET
D E M A R Hotel Norai**, fp., busz
Szegedről. 2003. augusztus 15-24./7 éj
69 900 F t / f ő
GÖRÖGORSZÁG
P a r a l i a / S a r t i - 2 fos apartman, öe.,
busszal, 2003. augusztus 1 - 1 0 . / 7 éj
39 900 F t / f ö
M a k r y g i a l o s z - 2 fos stúdió + busz +
leipanzió, 2003. augusztus 11—20./7 éj
42 900 F t / f ö + helyi illetékek
HORVÁTORSZÁG - TROGÍR
4 fos apartmanban, önellátással,
2003. augusztus 9—16./7 éj
28 200 F t / l ő
Keresse akciós jordániai, egyiptomi
útjainkat és belföldi ajánlatainkat!

Alföld Tours Utazási

Iroda

6720 Szeged. Somogyi u. 21.
¡2
Tel.: 62/550-160. Fax: 62/421-794
|
www.alloldtours.hu

Eurokorsók
Csongrádon

Még a mellvéd is remegett vasárnap délu t á n a szegedi Felső Tisza-parton. A tizenharmadik
kamionos
countrytalálkozó
gyorsulási versenyét ugyanis itt rendezték
meg. Az u t a k királyai tonna és teljesít-

m é n y szerint álltak párba, majd kilőttek a
startjelre.
A SZEOL-pálya előtti aszfalton mély nyomokat hagytak az óriások. A nézők nagy gyönyörűségére hatalmasakat fékeztek, illetve
kürtöltek a sofőrök. Az egyik fiúcska meg is jegyezte, hogy a nagy piros autónak pont olyan
ronda hangja van, mint a papája Zsigulijának.
A találkozóra 180 kamionos jött el. A hazaiak mellett Szerbia-Montenegróból, Romániából, Szlovákiából, Németországból, Ausztriából és Hollandiából is érkeztek járgányok. A
legtávolabbi vendég nem kamionnal, hanem

repülővel jött. A középkorú férfi egyenesen
Pakisztánból érkezett a csongrádi megyeszékhelyre. Tavaly már volt a rendezvényen és
annyira megtetszett neki, hogy most is eljött.
A Szikin szombaton rendezték meg a kamionok terep-, illetve szépségversenyét. A
homokos talajjal a volt keleti blokk országaiban gyártott gépek könnyebben megbirkóztak, mint nyugati társaik. Az amerikai Freightliner pedig megérdemelten kapta meg a
találkozó legfeltűnőbb gépe címet. A csőrös,
500 lóerős kamion mellett eltörpültek a Mercedesek, az Ivecók és az IFA-k.

Először
rendeztek
Soproni
Ászok Sörfesztivált a hét végén
Csongrádon. Az első napot elmosta az eső,de szombatra már
megjött a vendégek hangulata.
Háromnapos felhőtlen, fergeteges forgatagot ígértek a Soproni
Ászok Sörfesztivál szervezői a
csongrádiaknak, a pénteki időjárás azonban közbeszólt. Szombaton kiderült az ég, az Ifjúság téren felállított közel ötszáz négyzetméteres sörsátor pedig sztárvendégekkel, csapolt sörrel és
változatos programokkal várta a
látogatókat.
A sört egyébként eurokorsónként kétszáz forintért csapolták.
A sokak számára ismeretlen
megfogalmazás négy deciliteres
műanyag poharat definiált.
P.K. í Tonnák párharca. Fülsiketítő zaj kísérte a kamionok gyorsulási versenyét.

Fotó: Schmidt Andrea
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalajaikat 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. Oveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehebk közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
B. J. javasolja, hogy a villamosok
egy-egy ajtajánál vegyék ki a középső kapaszkodót, mert a kismamák nem tudnak a babakocsival felszállni.
TÁVFŰTÉS
Számtalan olvasónk reklamálta
a szegedi távfűtési pótdíjak óriási
összegét.

BANATI ANTAL
városi
sportigazgató:
- Meg vagyok elégedve a rendőrség munkájával. Aggasztanak
ugyan a fényes nappal történő
bűncselekmények, de úgy vettem észre, ezek is csökkenő tendenciát mutatnak. A rendőrök
fellépése udvariasabb, egyre kulturáltabban végzik feladatukat.
Szívesen látnék néhány sétáló
rendőrt a Belvárosban.

RIETH ANNA
tanuló:
- Szerintem nem végzik jól a
munkájukat. Több barátommal
is ellenségesen viselkedtek, pedig nem követtek el semmi törvénybe ütközőt. A közúti ellenőrzésekkor is úgy csinálnak,
mintha egy bankrablót csíptek
volna fülön. A közbiztonságon
is javítani kellene, és ez főleg
rajtuk múlik.

MÁRKUS CSILLA
mérnök.
- Elégedett vagyok a rendőrséggel. Nagyon régen nem találkoztam rendőrrel, talán ezért vagyok
ilyen jó véleménnyel róluk. Addig amíg vezetés közben nem állítanak meg feleslegesen, addig
tetszik a tevékenységük. Gondolom, akiket gyakran zaklatnak,
nincsenek ilyen pozitív véleménnyel.

SZALAI ISTVÁN
labdarúgóedző:
- Teljesen elégedett vagyok a helyi rendőrség tevékenységével.
Nyugodtan lehet sétálni a városban, anélkül, hogy félni kellene
bármitől. Bár a kispadon érezném magam olyan biztonságban, mint a Belvárosban. A robogós rendőrök üde színfoltjai a városnak, jó kezdeményesnek tartom.

MÓRICZISKOLA
A 30/431 -1794-es telefonról küldött SMS írója nagyon meglepőnek tartja, hogy az iskola épületét ilyen sorsra juttatták.
SZENTES
Szentesi olvasónk (30/344-4777)
hiányolja, hogy a Kasza utcában
nincs utcanévtábla.

P A N N O N
v r v r v Az 6 1 v o n a l .

H0R0SZK0P

BUSZMEGÁLLÓ
A Mars téri sütödénél lévő megállóban fel van törve a beton. Jó
lenne, ha kijavítanák, mondta
Cs.-né, mert nehéz fel- és leszállni a járművekre.
TRÁGYASZAG
A Göndör sor Szeol-pálya felőli
részén nagyon zavarja az embereket a környéken terjengő bűz,
jelezték a 70/513-0778-as telefonról.
TISZA
A. I.-né és H. K. fontosnak tartaná, hogy legalább a turistaszezonban legyen tiszta a Tisza vize.
Egy szűrővel talán meg is lehetne
oldani.

POSTABONTAS

KOS: türelmetlen Ha valami nem
azonnal sikerül, akkor nem lát a
dühtől. Hirtelen kirobbanásaival megrémít
másokat Próbálja meg higgadtabban kezelni a dolgokat! A forrófejű embereket nem
szeretik.

A dohányzás és a törvény...

A dohányzásról a nem dohányzók védelméről sze- itt a tömegben dohányozni? Azt mondta, nem, és
retnék szólni. Előbb azonban néhány történetet is- szívta tovább. Az ünnepség végén haladtunk kifelé
mertetek a sok közül.
az udvarból, azt mondja az egyik ember: meg kelleAz egyik reggel megyek a Kárász utcán, éppen ta- ne az ilyet verni. Azt mondja a másik ember: szekarítottak. Velem szemben jött egy szép, csinos, kö- rintem elég baja lehet annak a szerencsétlennek vezel 30 éves hölgy nagy pöfékelésse!. Mikor mellém rés nélkül is, ha ilyen tömegben képes rágyújtani.
¡1 BIKA: Új életet kezdhet A környe- ért, eldobta az égő csikket. Mondom neki, asszoHallottam, hogy a dohányzást törvény szabályozJ zete mindenben támogatja, de még nyom, nem zavarja, hogy most takarították az ut- za. Gondoltam, megkeresem azt a törvényt. Félnapi
ön sem döntötte el, hogy akar-e élni a segít- cát? Gyorsan válaszol: na és, mi köze hozzá? Ezután kutatást követően az egyik hivatalnál rátaláltam.
Hosszú vita után sikerült fénymásolatot szerezni az
séggel. vagy mindent saját erejéből old már nem lett volna értelme további szóváltásnak.
1999. évi XLII. törvényről. Ez a törvény szabályozza
meg
Várjuk a villamost az Anna-kúti megállóban.
Mellettünk két sorban várakozik 10-15 autó a a dohányzással kapcsolatos összes tevékenységet,
IKREK: Itt az alkalom, hogy anyagi
zöldre, miközben a kipufogógáz már fojtogat. Jön precízen, pontosan. És aki megszegi a szabályokat,
i ügyeit rendbe hozza, sőt új befekte- két fiatal, 20 év körüli leány, alig lépnek fel a járda- akár százezer forinttal is büntethető stb.
A törvényt többször elolvastam, mire kihámoztésekbe is kezdhet, csak vigyázzon, „ne lő- szigetre, mindketten rágyújtanak és fújják a füstöt
jön túl a célon". Lehet sokkal merészebb, a várakozók szájába. Rájuk szólnak, hogy nem elég tam a lényeget, mely szerint: „Olyan helyen, ahol
az autók füstje? Azt mondja az egyik, ha nem tet- egészségügyi vagy tűzrendészeti szempontból tábmint szokott, mégis vigyázzon'
szik, akkor menjenek át a másik oldalra.
lával tiltják, illetve olyan helyen és módon, amikor
RÁK: Szerelme azt akarja, hogy
Az egyik általános iskola évzáró, ballagási ünnep- a dohányzással másokat zavar, másoknak terhére
W P n lobban tigyelien rá. Éppen azon ségen egy kis udvarban legalább 300-an hallgatjuk van, az állampolgár ne dohányozzon!"
Továbbá mint nyugdíjas gépjárművezető szakoktöpreng, mivel tehetné még csodálatosabbá az igazgató beszédét. A hátsó széksorban ültem.
viszonyuk alakulását. A csillagok is arra Egyszer csak a hátam mögött állóktól cigarettaha- tató, külön kiemelem, hogy gépjárművezetés közmu hullott rám, és éreztem a füstöt. Hátranéztem ben dohányozni és az égő csikket az autóból kidobösztönzik, hogy élvezze az életet.
és látom, hogy olyan 40 év körüli „úr" szívja a cigit ni rendkívül veszélyes és felettébb utálatos dolog.
ASZTALOS FERENC, SZEGED
OROSZLÁN: Pénzügyi
helyzete rendesen. Megkérdeztem az „úr"-tól, hogy muszáj
kezd katasztrofálissá válni. Különmunkáért leesik egy kisebb összeg, de ez
még arra sem elég, hogy a kötelezettségeit
fedezze. Sürgősen új kereseti lehetőség
Kérdésemet szívesen intézném hettem, hogy rendőrkocsival sem tunk, vezetőkön. Totyogást, hintaután kell néznie.
egy illetékeshez, aki járőröket küld tudnak 30 km/óra sebességgel ér- palintázást várnak, amit addig is
A J L i SZŰZ: A nap első részét szívesen Klebelsbergteiep vasúti átjárójá- kezni az emelkedőre. Az út minő- nehéz megvalósítani, míg farkastölti baráti társaságban. Ebben az hoz, traffipax felállítására, kizáró- sége egyébként lehetetlenné teszi, szemmel figyelnek. Utána örül az
időszakban folytathatja ezoterikus tanulmá- lag lakossági forgalmat lebonyolító hogy közvetlen az átjáró előtt ne ember, ha normális tempóra váltnyait, még mindig sok új ismeretséget köt- útvonalra. Vajon 30 km/óra sebes- taposson fékre az ember és valójá- hat. Értelmetlen eljárástól valóban
het, és sokféle inspiráló élmény érheti az séggel megpróbálta-e megközelíte- ban a megengedett sebességre ne okulást várnak? Ezt neveznénk
ni az emelkedőn keresztül a vasúti kényszerüljön. Hiába, az emelke- megoldásnak? Ez inkább rapszóegész hónapban.
átjárót? Szerencsés pillanatban dő a hibás! Illetve az a gondolat, dia.
M . S. M . , S Z E G E D
MÉRLEG: Ezen a héten sikeres csupán saját szemmel fényképez- amely feltételezi, hogy segít rajlesz a munkájában Minden, amibe
belekezd, sikerül. A diplomáciai adottságaira is szüksége lesz a hét folyamán, főként
egy-egy kemény konfliktus megoldásában
Akik nem trolit használnak a helyváltoztatásukhoz, dozaton a kocsi hátulja felé. Egyik útitársunknak felSKORPIO: Ne higgye, hogy mások azok nem is tudják, mit veszítenek ezzel. Trolin borult a burgonyával teli, nem teljesen ifjú szatyorja
I is ugyanúgy élvezik a szembenállás utazni élvezet! Minden egyes utazás újabb és újabb a troli váratlan indulásakor fellépő tehetetlenségi erő
meglepetést tartogat a kalandvágyó utasnak. Kell-e következtében. (Newton első törvénye!) Ám mit ad
és az összeütközések jelentette erőpróbákat, mint ön Sokat árthat kapcsolatainak, mondanom, hogy én nemcsak úgy hébe-hóba, ha- Isten, a többi utas - velem együtt! - szelíden mosolyha függetlensége elleni potenciális táma- nem rendszeresen igénybe veszem a tömegközleke- gó és nem kárörvendő arccal, zokszó nélkül segített
dés eme csodáját. Bérletem van rá! Na de nem is fog összeszedni a „szökevényeket" a pórul járt hölgynek,
dást vél felfedezni mindenkiben
el a félsz, amikor egy-két csíkos ingű, jól álcázott el- aki nem győzött hálálkodni ezért. Na ugye, össze tulenőr száll fel rajtaütésszerűén a kocsiba, hogy hiva- dunk mi fogni egy szent, közös cél érdekében, csak
J n . NYILAS: Nem árt, ha pénzügyeit
A s I óvatosan kezeli, és ha meggondo- tását teljesítse! A legutóbb is igen tanulságos, lélek- nem kell mindenbe a politikát belekeverni! Ezért én
latlanul költekezik Gondolkodjon tiszta fej- emelő élményben volt részem a munkahelyemre most el is hallgatnám, hogy milyen fajtájúak is voljel. Az esti szórakozás az ón számára ezek- utazván. A „csukló" közelében ültem, amikor látom tak azok a szétgurult krumplik...
ám, hogy szép kerek, apró krumplik gurulnak a paMÉHES JÁNOS, SZEGED
ben a napokban életmentő lehet

m

Értelmetlen büntetési

hullám
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Krumplis

kaland
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BAK: Olyan időszak, amikor ma^BLIigánélete és hivatásbeli kötelezettségei végre egyensúlyba kerülhetnek. Jó alkalomnak tűnik hosszú távú tervek készítésére. vagy az üzleti életében a megvalósítható tervekre.
^ Z f r VÍZÖNTŐ: Eredményes

GSM

ROSSZ ÚT
L. Z. jelezet, hogy a Borbás utcánál, a vasúti feljárónál nagyon
rossz az út. Tönkreteszi a kerékpárokat.

lépéseket

' • H i t e h e t foglalkozása, hivatása, szer-

vezeti hovatartozása ügyében. Ez vonatkozhat bármire, kezdve egy tanfolyamra való
jelentkezéstől egészen beosztása megvitatásáig feletteseivel.
HALAK: Nem különösebben szerenesés ez az időszak a házasság létrehozásához. de semmilyen más ú|abb partnerkapcsolat kialakításához sem. hacsak nem
kifejezetten igényli a nyugtalansagot

Érdemes hinni
Körülbelül másfél éve vettem egy
digitális fényképezőgépet. Ahhoz, hogy jobban ki tudjam használni, különböző kiegészítőkre
volt szükségem, például nagyobb
memóriakártyára, akkumulátorra és akkumulátortöltőre. Szép
kis s u m m á t fizettem, mire mindent beszereztem, de a cél érdekében inkább más dolgokról
mondtam le.
A minap egyik délután éppen
hazafelé tartottunk a lányommal, és a nagy meleg elől a Z.
Nagv cukrászdába
menekülI tünk. Leültünk egy asztalhoz,

másokban
hűsítőként fagylaltot ettünk és
beszélgettünk. Aztán felálltunk
és távoztunk. Nem vettük észre,
hogy a fényképezőgép, amit valószínűleg a pénztárcám keresése
közben tettem ki, ott maradt.
Másnap fedeztük fel, hogy nincs
meg, de a hétvége miatt csak két
nap múlva fogtam hozzá a keresésnek. Először elmenteni oda,
ahol utoljára fényképeztem. Természetesen nem találtam meg.
Másnap útba ejtettem a cukrászdát, bár az igazat megvallva nem
nagyon hittem a sikerben. Legnagyobb meglepetésemre azon-

ban pár pillanat múlva már a kezembe is nyomták a gépet. Kővé
dermedten álltam ott, és szinte
el sem akartam hinni, hogy mi
történt. Valami köszönöm félét
rebegtem, és kábán távoztüm.
A hazafelé vezető úton értetlenül néztek rám az emberek, vajon mitől ilyen boldog ez a nő a
csotrogány biciklijén. Nem tudták, hogy mekkora öröm megbizonyosodni róla, hogy még ebben
a rohanó világban is élnek közöttünk megbízható és becsületes
emberek.
VARGA MÁRTA

Elégedett-e
a rendőrséggel?
Következő

kérdésünk:

j Biztosnak tartja-e
a munkahelyét?

Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása normál tarifa szennt történi

IGEN

NEM

06-30/30-30-921

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

is:

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
JUHÁSZ LILIÁNA
Július 17., 17 óra 47 perc, 3300 g. Sz.:
Ótott-Kovács Anita és Juhász Gábor (Mórahalom).
SOÓS GERGELY DÁNIEL
Július 18., 13 óra 43 perc, 2260 g.
SOÓS ANDRÁS BARNABÁS
Július 18., 13 óra 47 perc, 2700 g. Az ikrek
szülei: Simon Krisztina és Soós Zoltán (Szeged).
STALZNERDOMINIK
Július 18., 15 óra 45 perc, 4160 g. Sz.: Juhász Orsolya és Stalzner Ágoston (Szőreg).
SZOKLEVENTE
Július 17., 13 óra 5 perc, 3400 g, Sz.: Szok
Ilona és Dézsi Péter (Szeged).
NAGYGÉCZI BIANKA
Július 18., 18 óra 15 perc, 3880 g. Sz.: Gazdagh Tímea és Nagygéczi József (Szeged).

BEKESIDOMOS BOTOND
Július 18., 20 óra 25 perc, 3410 g. Sz.: Both
Rozita és Békési Zoltán (Szeged).
HORVÁTH NOÉMI
Július 19., 6 óra 15 perc, 3480 g Sz.: Farkas Jolán és Horváth Csaba (Forráskút).
BÖHLERPÉTER
ATTILA
Július 17., 19 óra 32 perc, 3720 g. Sz.:
Böhler Tünde (Szeged).
BÁLINT ANNA
Július 19.,- 9 óra 5 perc, 3040 g. Sz.: Bodó
Anett és Bálint Zsolt (Szeged).
FEHÉR LILI
Július 20., 2 óra 10 perc, 3240 g. Sz.: Gyursánszki Szilvia és Fehér Ferenc (Szeged).
KISS VIRÁG NAPSUGÁR
Július 20., 4 óra 20 perc, 3460 g. Sz.: Gémes Heléna és Kiss Zoltán (Algyő).
Gratulálunk!

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

pokon 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. 0. s.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

Újabb titkos szerződés az M5-ös ügyében ?

POSTABONTAS PLUSZ
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Káros
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HÉTFŐ, 2003. JÚLIUS 21.

hagyományaink

Ha a mai közéletünket vizsgáljuk, könnyen rájövünk arra: nagyon elszomorító, eléggé el nem ítélhető módon folytatott harcok folynak az
egymással szemben álló pártok között. Udvariasan szólva ezek az
említett harcok nem mást jelentenek, mint régi, káros és szégyellhető hagyományaink ápolását.
Önkéntelenül vetődik fel bennünk a kérdés, miért folytatjuk ma is
ezt az egész magyar nemzetünkre nézve káros és csak szégyellhető
hagyományápolást. N e m tanultunk eleget saját történelmünkből,
vagy elfelejtettük már a leggyászosabb eseményeket, a tatárjárást
(Muhi puszta], törökdúlást (Mohács, végvári harcok). De ide sorolhatnánk az első világháború elvesztésének okait is. A második világháborút az akkori országvezetők egyet nem értésének és a Szálasi-csoport mindenáron való hatalomra kerülésének vágya miatt veszítettük el, akinek a harcvezetési tudása nulla volt. Nem tudta és
nem is akarta tudomásul venni, hogy háborút nyerni megfelelő fegyverzet és egyéb szükséges adottságokkal lehet, de légből kapott, hazug
jelszavakkal soha. Az előzőeken kívül megemlítem még az ország három részre szakadását is, amikor a magyar történelem legszomorúbb
időszakát élte a magyarság. Legyenek a múlt eseményei hasznos tanulságok nekünk.
Én meggyőződéssel és határozottan mondhatom, ha az előzőekben
elmondottakat a most egymással harcban álló pártok vezető tagjai
csak egyszer elolvassák és elgondolkodnak egy kicsit, rájönnek arra,
hogy pártjuk támogatóival nem azért kell összefogni, hogy a velük ellenzékben lévőket legyőzve hatalomra jussanak, vagy hatalmon maradjanak, hanem az ellenzékiekkel összefogva a jelenleginél jobb életkörülményeket teremtsenek az ország lakosságának.
Ehhez kívánok sok sikert és isteni segítséget!
P U S K Á S MIHÁLY, S Z E G E D

Az M5-ös autópálya jövőjével
kapcsolatban újabb, megalapozottnak látszó hírek jelentek
meg a 2003. 07. 16-i Magyar
Hírlapban. Az AKA Rt. - a hír
szerint - hozzájutott ahhoz a
260 millió eurós EBRD-hitelhez,
aminek felvételét 2003. április
végén a magyar kormány akadályozta meg az eredménytelen tárgyalásokra hivatkozva. Ebből logikusan következik, hogy 2003.
júbus 16-ára viszont a tárgyalásoknak sikeresen be kellett fejeződnie, hiszen az AKA Rt. szempontjából egyre nehezebben kezelhető - 1995-ben rossz kondíciókkal felvett - hitel kiváltásához a Magyar Állam most már
hozzájárult.
A dél-alföldi régió lakosságának és vállalkozásainak szempontjából a cikk pozitívumként
emeli ki, hogy a „matricás autósoknak" esetleg már idén harminc százalék kedvezményt biztosít az AKA, valamint a távoli
jövőben az M5-ös bekerülhet az
egységes matricarendszerbe.
Az „M5 Autópálya" alapítvány
kuratóriuma az alábbi közleményben reagál a megjelentekre:
A médiában 07. 16-án megjelent legújabb M5-ös hírek szerint
a tisztelt döntéshozóknak - úgy
tűnik - újólag sikerült teljesen figyelmen kívül hagyniuk a dél-al-
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Az autósok várják az egységes matricarendszer bevezetését.
földi régióban élők - négy megyében kb. másfél millió ember - érdekeit, és a térség szempontjából
hátrányosan egyeztek meg az
AKA Rt.-vel. Tovább nő az országrészek szerinti megkülönböztetés,
hiszen az ország más tájain élők lásd matricával már rendelkezők kedvezménnyel
használhatják
Európa legdrágább „fantom"autópályáját, míg a térség lakói-

Szeged táji gyermekek játékszerei
A Szeged táji gyerekek is jobban
szerették azokat a játékszereket,
amelyeket nagyszüleikkel, szüleikkel, nagyobb testvérükkel maguk készítettek. Sok gyermek a
kis társakkal együtt farigcsált
hangokat adó eszközöket, különböző tárgyas játékokat, amelyek
nemegyszer tökéletes kicsinyített másai voltak a gazdasági
szerszámoknak, eszközöknek.
Bálint Sándor Szögedi nemzet
harmadik kötetében olykor a maga gyermekkori emlékeit is idézi a
Játék, játékszerek fejezetben. O
ugyanis (1904-ben született) még
sok olyan játékot ismert, amelyeket feltehetően korábban játszottak szülei is. Éppen ezért leírásuk
nem okozott számára nehézséget.
Csupán ízelítőül említünk néhányat, amelyeknek javarésze
már rég elenyészett, pedig n e m
ártana, ha a mai gyerekek még
játszanák valamennyit. „A játékok egy része egyházi, illetőleg üturgikus eredetű és az esztendő
ünnepeihez, időszakaihoz fűző-

dik - írja a szerző. Ilyenek a betlehemezés, lucázás, kántálás,
angyali vigasság, jánosolás, ódoricsolás, Három király játék.
Társas és egyéni játékok közül
megemlíti
a
bakabakázás,
csöm-csöm gyűrűzés, csülközés,
a dólézás, bugyellázás, glikkerezés, ostorozás, parittyázás, sárkányozás és egyéb, más játékot,
ám a játékkészítésről keveset
szól.
Múzeumainkban azért kevés a
régi játék, mert a gyerekek addig
használták őket - olykor a nagyobb testvérek után a kisebbek
is - , amíg azok teljesen szét nem
mentek.
A lánykák játékai közül a csuhébabákat, a csutkababákat kell
megemlítenünk. Amíg a csuhébabának mindene - a ruhája is - csuhé volt, addig a csutkababa rongydarabokból varrott ruhát kapott.
A kukoricaszár alkalmas volt kis
tehénke, borjú és más állatok elkészítésére, sőt kis hegedűket is
csináltak, amelyekkel gyermekla-

kodalmasban cincogtak. A fiúgyerekek fából faragtak tófejeket, s azt
a nyaki részen fúrt lyuknál egy
méteres formabotra szúrták. A tófej szájához madzagkantárt erősítettek és máris nyergeltek, ugrattak és vágtáztak utca hosszat. A
nagyobbacska fiúk keményfából
faragtak kúp alakú facsigát és egy
ostorszerű eszközzel „hajtották".
Vagyis a földön kézzel pörgetett
csigát tovább pörgették a feléje
csapó ostorral. Voltak, akik kis lovakat, mások pisztolyt faragtak, s
olyanok is, akik sárkányt készítettek és a falu szélén „erögették". A
nagyobbak furfangosan összerakható fapiramisokat szerkesztettek, s csak az tudta szétszedegetni,
aki csinálta és lezárta. Kedves játék volt a facsörgő, amely teljesen
fából volt, még a benne lévő golyócskák is. Egy ilyen a szegedi
múzeum játékgyűjteményében is
van. Ugyanott található kis falakatokból szerkesztett türelemfaragás, apró hegedű, bukfencező
Jancsi. Ez utóbbi két fapálcika kö-

zött kis nyomásra, illetve visszaengedésre vet bukfencet. Nem
annyira játék gyanánt, mint inkább a pásztoremberek készségéhez vélem tartozónak a kis fakést,
favillát és fakanalat. Mindezek
természetesen a hajdani parasztgyerekek játékai voltak. Csak sajnálhatjuk, hogy például a szegedi
kismesterek, egyáltalán a városiak
gyermekeitől nem maradtak ránk
egykorú játékok. Pedig voltak kis
konyhák, sparhetekkel, kis tálkákkal, kantákkal és más olyan
eszközökkel, aminőket eredeti
nagyságban szüleik használtak.
Akár a városi, akár a falusi,
még inkább a tanyai gyerekek
sok játékot készítettek sárból.
Láttam ember- és állatformákat,
köztük karácsonyi báránykákat,
házformát, csengőket, ám ha jött
egy eső, ezeket mind tönkretette.
Ez is magyarázat arra, miért is
oly kevés a paraszti gyermekjátékanyagunk.
IFJ. LELE JÓZSEF,
SZEGED

Iskola a pusztabíró házában
A mai ember számára már történelem, ha azt
hallja, hogy 120 évvel ezelőtt történt valahol
valamilyen jelentős esemény. Olyan jelentős,
hogy 120 év múlva is emlékeznek rá. 120 év
múlva is erős érzelmeket váltanak ki az utókorból.
Pedig vannak ilyen események egy olyan
kis falu életében is, mint Pusztaszer. Ez a történelmi hely 2003. július 13-án nem a honfoglaló ősök életét, hanem azoknak életét
elevenítette fel, akik több mint egy évszázada
elhatározták, hogy a pusztán élő emberek
gyermekeinek iskolába kellene járniuk. Ezek
az emberek Kecskemét város vezetői voltak.
Ezen a napon Pusztaszer község vezetői, lelkes lokálpatriótái elhatározták, hogy megemlékeznek és megünneplik iskolájuk 120
plusz hároméves fennállásának évfordulóját.
Hogy is van ez?
Hát úgy, hogy az iskola működésének beindítása 123 évvel ezelőtt, 1880-ban történt:
De akkor még nem volt iskolaépület a tanyán. De az iskolát a város betervezte és be is
indította. Tudtuk meg Nagy Józsefné Pintér
Esztertől, aki lelkes kezdeményezője, szervezője és irányítója volt ennek a megemlékezésnek. Az iskola épülete csak 1883-ban készült el. Ekkor került az oktatás a megfelelő
tárgyi feltételek közé, olyan jeles személyiség
irányításával, aki égész életét a pusztaszeri
gyermekek nevelésére fordította. Tajcsik Ferenc, az iskola első tanítója 1880-ban került
az iskolának nem nevezhető pusztabírói házba, ahol munkáját nagyon nehéz körülmények között végezte három éven keresztül.
Ezután került sor arra, hogy a tanulók olyan
iskolaépületben tanulhattak, ami a kor szellemének, oktatásának mindenben megfelelt

és ma is eredményesen szolgálja a pusztaszeri gyermek nevelését. Ez az iskola, a helyi lakosság tudatában a dombra épült iskolát jelentette, melynek fehérre meszelt falai kilométerekre világítottak a tanyai pusztában
még a 20. század közepén is. Tajcsik Ferenc
tanító úr egyedül tanított Pusztaszeren több,
mint két évtizeden keresztül, amikor is
1911 -ben a község területén újabb két iskolát
építtetett az egyre szaporodó iskoláskorú
gyermekek számára. Az iskolák egyike a
Szárnyékhalom-iskola nevet viselte, mely a
kisországút mellett, a már meglévő iskolától
délre, mintegy két-három kilométerre volt. A
másik ugyancsak a kisországút mellett, de a
dombra épült iskolától északra, szintén kéthárom kilométerre attól készült el. Ez az iskola ma már nem működik. Lebontották és
az ópusztaszeri emlékpark skanzenjében építették újjá. Ma tanyai iskolaként minden erre látogató megtekintheti. N e m működik a
szárnyékhalmi iskola sem. Pusztaszer belterületén az 1960-as évek végén egy új, korszerű, emeletes iskolát építettek. Ma már idejár
az iskoláskorú gyermek mindegyike. Tajcsik
tanító úr azonban még ma is elevenen él
Pusztaszer idősebb korosztályának emlékében. Tajcsik tanító úr Pusztaszeren 43 évet
tanított. 24 évesen kerül az iskolához és
nyugdíjazásáig ott is maradt. A pusztai tanító élete nem volt könnyű. Különösen nem a
19. és 20. század fordulóján, amikor egy tanteremben olykor 80-100 tanulót is el kellett
helyezni, s tanítani az iskolába járó gyerekek
minden osztályát. Biztosan sok nehézsége
volt Tajcsik tanító úrnak azon kívül is, hogy a
tanulókkal miként tudta elsajátíttatni a tananyagot. Még ettől is nagyobb feladatot jelen-
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tett biztosítania azt, hogy a tankötelesek ott
is legyenek az iskolában. Ehhez elég csak néhány olyan nehézségre utalnunk, hogy a gyerekeknek n e m volt ruhájuk, ami kellett az iskolába járáshoz. Nem volt idejük elmenni a
tanítási órákra, hiszen egészen kicsiny koruktól dolgoztak, vagy az otthoni munkából
kellett kivenni a részüket, vagy cselédekké,
pásztorokká szegődtek. E helyekről bizony az
iskolába járás rendszeressége alig volt biztosítható. Télen a nagy hó, tavasszal, ősszel a
szinte járhatatlan utak nehezítették az iskolába jutást még annak is, aki akart oda menni. Ezeket a nehézségeket a mai tanító és tanuló szerencsére nem ismeri. Ennek az iskolai oktatásnak, és Tajcsik Ferenc tanító emlékének ápolására gyűlt össze a falu népe és onnan elszármazott egykori iskolások és tanítók, tanárok sokasága az egykori iskola területére, a pusztabíró házába. Ma a Zichy-alkotóház nevet viselő épületbe.
Felejthetetlen emlék egykori tanulóként,
később friss tanítói oklevéllel visszatérni abba a közegbe, ahol nem felejtették el a régieket, akikre emlékeznek, akik elkötelezettjei a
falunak, a régi munkájuknak. Ebben az ünnepi hangulatban felemelő érzés volt találkozni az egykori osztály- és iskola társakkal, a
tanítványokkal. Idős emberek, az iskola valamikori tanulói, tanítói és tanárai társaságában eltöltött júliusi program folytatódik az év
további szakaszában, az iskola további rendezvényeiben.
Köszönet illeti a szervezők, segítők munkáját azért a szavakkal ki n e m fejezhető élményért, melyben részünk volt Pusztaszeren.

nak, vállalkozásainak ehhez a
kedvezményhez meg kell venni a
többi autópályára érvényes matricát. Álláspontunk szerint a dél-alföldi régiónak csak az elfogadható,
ha az M5 megépült szakasza minél gyorsabban - akár máról holnapra - bekerül az egységes matricarendszerbe. Nem kedvezményeket akarunk az autópályadíjakból, hanem egyenlő feltétel-

Fotó: Gyenes Kálmán

rendszer szerinti díjazást, vagyis
azonos elbírálást!
A cél érdekében az alapítvány
minden törvényes eszközt igénybe fog venni, amennyiben az
M5-ös ügyében egy újabb, immáron harmadik „titkos" szerződés jön létre a térség lakosságának kárára.
Az „M5 Autópálya " alapítvány
kuratóriuma

Örömmel
találkozom
személyesen
választóimmal
A július 14-i Postabontás Személyesen is találkozzunk című olvasói levélre szeretnék válaszolni
az alábbiakban.
Ménesi Imre vagyok, Újrókus városrész önkormányzati
képviselője, m i n t ahogy azt
rendszeresen kirakott plakátjaimból már megismerhették. A
lakossággal folyamatosan tart o m a kapcsolatot fogadóóráim o n keresztül, melyet a Délmagyarországban mindig közzé teszek. De ismerem választókörzetem polgárainak lehetőségeit és tudom, hogy sajnos
n e m m i n d e n k i tudja megvásárolni az újságot, ezért fogadóóráim időpontjairól a forgalmasabb csomópontokban és
lépcsőházakban
kihelyezett
szórólapokon is tájékoztatom a
lakosságot. Választókörzetem
elég nagy kiterjedésű, a Kossuth L. sgt-tól a Csongrádi
sgt-ig terjed. Ezért a fogadóóráimon bármilyen üggyel kapcsolatban felkeresni szándékozók részére felváltva, több
helyszínen (többek között m á r
az ön által említett Csáki Utcai Általános Iskolában is több
alkalommal) - minél közelebb
a lakóhelyi központokhoz - állok rendelkezésre. Ezen túlmenően a polgármesteri hivatal
jegyzői irodájában is bárki
megtudhatja
telefonszámomat, amelyen a nap bármely
szakában hívható vagyok. A telefonszámom:
06-70/243-7739. Akik m á r korábban is ismerték ezt a számot, azok tudják, hogy az érintetteket a lehető legrövidebb
időn belül személyesen felkeresem a problémájukkal, kérésükkel kapcsolatban.
A körzet és város köztereinek
fenntartási m u n k á i t éves ütemezési terv szerint a környe-

Szelektív

zetgazdálkodási kht. végzi. Jelen pillanatban az ütemezési
tervnek megfelelően a második
fűnyíráson vannak túl, melyet
egyébként a kht. fűnyírásért felelős körzetben lakó munkatársa irányít, akivel folyamatosan
kapcsolatban vagyok. így naprakész információim vannak az
elvégzett munkákról. Egyébként sajnos a csapadékszegény
időjárás miatt még a fű sem nő
megfelelő módon.
A választókerületemben felmerülő kisebb munkákra rendelkezésemre áll egy bizonyos összeg,
amelyből a hozzám beérkezett lakossági igények alapján megvalósulnak az alábbiak: az Ipoly soron
az átmenő forgalom kizárásával a
lakó-pihenő övezet kialakítása;
járólapok lerakásával a Vértó körbejárható lesz; további padok és
szemetesek kerülnek kihelyezésre; folytatódik a Rókusi krt.-n az
őszi fatelepítés. A Búvár-tó környékének rehabilitációs tervezése folyamatban van. A kivitelezési munkák az ősz folyamán a fatelepítéssel elkezdődnek, melynek során több mint 100 facsemete kerül ki. A Vértó szennyezésével kapcsolatban a lakosság
hathatós közreműködésére is
számítva, folyamatos éberségre
van szükség, mert egy hónapja is
újabb illegális szennyvízbekötést
kellett felszámolni. A körzetben
lakók örömére szeretném közölni, hogy ebben az évben egy nagyon régóta húzódó probléma is
megoldódik: a Rókusi körúti és
Szatymazi utcai csomópont átépítése és „lámpásítása". De továbbra is tisztelettel várom a lakosság észrevételeit az eredményesebb közös munkák érdekében!
M É N E S I IMRE,
ÚJRÓKUS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐJE

szemetelés

Én 2003. júbus l-jét a vásárhelyi „szelektív" szemetelés elindulásának nevezném, mivel ami hetente (egy!) háztartási szeméttárolóba
belefér, azt elszállítja az A.S.A., amit eddig zsákban helyeztek el az itt
lakók, azt nem. Úgy gondolom, ezekkel az el nem szállított zsákokkal
sokan fognak a város határában és egyéb helyeken találkozni, vagy pedig esetleges betegségek kiindulójaként tároljuk őket az udvarunkban, amíg n e m lesz rá pénzünk, hogy külön elszállítassuk? N e m értem, hogy ha július l-jén lépett érvénybe az új szállítási rend, június
30-án miért hagyták a városrészt tele szeméttel. Jogilag nem vagyok
jártas, de mi öttagú család vagyunk, mi miért fizessünk ötször annyit
ugyanazért a heti egy kukáért, mint amit egy egyedülálló fizet. Vagy
ha ötször annyit fizetünk, miért nem kapunk öt darab ingyen kukát
és akkor nem lesz zsák.

BAGHYNÉ MAKRA ILONA,

P. I.-NÉ,

A Z ISKOLA T A N U L Ó J A ÉS T A N Á R A

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
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8

T Ü K Ö R *

Tánctábor
Csanádon

Diószegi László a hagyományról és a modernségről

Zenés utazás a Balt Orienten
A szegedi fesztivál két különleges néptánc-színházi produkcióját Diószegi László jegyzi:
koreográfus-rendezője a Balt
Orient című dómszínpadi estnek, valamint a szegcdi nagyállomáson bemutatandó Brassói pályaudvar című performance-nak.
Két évvel ezelőtt a budapesti őszi
fesztivál produkciójaként mutatták be először a Brassói pályaudvart. Néptánc-performance - a
Kelenföldi pályaudvaron. A műfaj, a helyszín, az előadás légköre
meglepte a hazai művészvilágot,
feltűnést keltett színházi és filmes körökben, rajongó kritikák
jelentek meg róla.

A nézők is szereplők
- Az az igazság, hogy a néptáncművészetről még mindig keveset tudnak a más művészeti
ágak alkotói és közvetítői. Legföljebb a Mojszejev együttes jut
eszükbe... Valószínűleg a különleges helyszín keltette az érdeklődést, aztán rácsodálkoztak a
Kárpát-medence
autentikus
táncanyagának különleges szépségeire, talán megérintette őket a
hangulat - mondja Diószegi
László, a produkció koreográfus-rendezője.
A pályaudvaron nem különül
el egymástól előadó és néző: a
vonatra várakozó, valódi utasként „szereplő", az előadásba belecsöppenő közönség eleven közelségbe kerül a táncosokkal és a
zenészekkel, közvetlenül megérzékel egy múltba veszett világot.
Az erdélyi multikulturalitás, az
egymás mellett élt sokféle nemzetiség mára pusztulófélben lévő
eredeti táncai és szokásai elevennek, igazinak, élőnek hatnak. Az
időutazás részesei román, ci-

kori magyar kultúrpolitika feladatának gondolom.
A nagyállomási performance
előtt egy nappal kerül a dómszínpadra a Balt Orient.

Bukaresttől Berlinig
- Az én nemzedékem számára
szimbólummá vált a Balt Orient
Expressz, akárcsak más, szerencsésebb nációk számára elegáns
testvére, az Orient. Ezzel a gazdag nyugati világ utazott, a Balt
Orient jellegzetesen kelet-európai vonat volt. Koszos, elhasznált, de elképesztően változatos.
Az egykori Monarchia összes nációja együtt zötyögött rajta - ahova lehetett: Budapest, Brassó,
Bukarest, Érsekújvár, Prága, a
kettőbe szakított Berlin... Mi is,
táncházasok, ezzel jártunk Erdélybe, a Felvidékre és legföljebb
képzeletben utazhattunk tovább,
az akkor nagyon távolinak tetsző
modern, nyugati világ felé.
A dómszínpadi
táncjáték,
mondhatnánk, ott kezdődik,
ahol a Brassói pályaudvar befejeződik. A képzeletbeli utazás során Bukaresttől a magyar határDiószegi László: a néptáncművészetről még mindig keveset tudnak.
Fotó: Karnok Csabaszélig megy a Balt Orient, s a
műsor első részében a múlt, a
gány, zsidó, szász és persze ma- ző-koreográfustól, hogy ebben a ság, hogy sokkal inkább egy al- jellegzetes Kárpát-medencei tágyar táncokat látnak, eredeti íze- modern műfajban nem futhat- ternatív mozgásszínházi feszti- jak folklórja elevenedik meg. A
ket-szagokat érzékelnek, a bűv- na-e be világkarriert a magyart válon látom a helyén az auten- második részben pedig abból katikus néptáncra épülő produk- punk ízelítőt, hogyan vált mégis
körébe kerülnek a hangulatnak - néptánc?
- Örülök neki, hogy a ciókat, mint mondjuk a színpa- a jelenünk részévé ez a múlt, homint mondjuk egy kivételesen
jól sikerült lakodalmi mulatság- MASZK Egyesület fölfigyelt di show világában. Félteném et- gyan él a hagyomány a modern
ránk és ezen a nyáron először től a folklórt. Nincs kétségem, színház értékei között. Olyan koban.
az autentikus néptánc is szere- hogy mint minden művészeti reográfiák mutatják ezt, amelyek
A modern hagyomány
pel a szegedi Thealter fesztivál árucikk, ez is eladható lenne a a néptáncot és népzenét progA néptánc-performance sem alternatív színházi produkciói piacon, ez csak reklám, azaz resszív táncszínházi produkciókmegszokott műfaj, s a vasútállo- között. Hogy modern mozgás- pénz kérdése. Csakhogy, ha a ba építik. Nem könnyen múló
más, mint helyszín szintén kü- színházi előadásaikhoz most show-biznisz ráhajt valamire, divatokhoz igazodnak, de nem is
lönlegesnek számít. Eddig Krak- először néptánc-performance, a rögtön kívánságai is támad- múzeumi kalauzolásra vállalkóban szerepelt a produkció, Brassói pályaudvar csatlakoz- nak... Az autentikus magyar koznak; mai táncszínházi műmindazonáltal vek, amelyekben szervesült a haSzegeden a MASZK Egyesület hat, számomra azt is jelzi, hogy népművészet
megérdemelné,
hogy megis- gyomány.
mások
is
észreveszik
a
hagyofesztiválprogramja lesz július
SULYOK ERZSÉBET
26-án. Azt kérdeztem a rende- mány modernségét. Az az igaz- merje a világ - de ezt a minden-

I Akciós ajánlatunk:
I 2003. július 29., augusztus 5. és 12-i
| TUNÉZIA / SOUSSE
•

I
indulással
I

3*-os szállodában, repülővel, félpanzióval, 1 hét:

104.900 Ft/fő

2 hét:

141.500 Ft/fő

'

Gyerekár: 2 - 1 5 éves korig:

|
|

|

- 2 0 % kedvezmény

'

4*-os szálloda, repülővel, félpanzióval, 1 hét:

136.900 Ft/fő

|

2 hót:

198.900 Ft/fő

|

2003. augusztus

8-tól • MALLORCA / EL ARENAL

'

2*-os szálloda, repülővel, félpanzióval, 1 hét:

I

2003. augusztus 3-tól • IBIZA

|

2*-os szálloda, repülővel, reggelivel, 1 hét:

125.900 Ft/fő-től

'

I
129.900 Ft/fő-től

|

I 2003. augusztus 2-től • COSTA DEL SOL / TORREMOLINOS .
2*-os szálloda, repülővel, reggelivel, 1 hét:

I 2003. augusztus
|
I
I

1. • KRÉTA / RETHYMNON

Apartman 2*-os, repülővel, reggelivel, 1 hét:
Vásárolja meg nálunk
és charter

134.900 Ft/fő-től

1

'
121.500 Ft-tól.

menetrendszerinti

repülőjegyét!

N E C K E R M A N N Utazási Iroda
I 6720 Szeged, Oroszlán u. 6.
a Tel.: 62/421-110
e-mail: szeged@neckermann.hu

QUAESTOR

Q3£OR! www.qmwslQr.hu/tnwl
TRAVEL
Görög szigetek:
Korfu njjKréta 4 Rodosz

65.900 Ft/fő-től
49.900 Ft/fő-től
65.900 Ft/fő-től

Tengerre vágyik? Mi egyszerre
kettőt kínálunk! - Spanyolország
La Manga
89.900 Ft/fő-től
Horvátország«**» 23.800 Ft/fő-től

Pécsvárad István király Várszálló
6 éj fél panzióval
29.000 Ft/fő-től
Tihany Hotel Panoráma***
7 éj reggelivel
45.000 Ft/fő-től
Galyatető Hotel Galyatető**
7 éj félpanzióval 32.900 Ft/fő-től

QUAESTOR TRAVEL

INGYENES
K É P Z É S E K E T INDÍT

nappali tagozaton
a Déri Miksa Ipari
Szakközépiskola

MITSUBISHI SILVERLINE
KLÍMÁS MODELLEK
AKCIÓS ÁRON!

NAGYMIHÁLY AUTÓHÁZ KFT.
6 7 2 8 Szeged, Algyői ú 147.
Tel.: (62) 4 7 0 - 8 7 5 , (20) 9 3 6 - 6 2 4 9
e-mail: mitsubishi@tiszariet.hu

Ingyenes helyszíni felmérés!

PERDIX

BÚTORLAPOK
1 550;°

.
2
Ft/111

2000b111 F t / l l l
,

|
§

2

S7ARÖTT® AH
ÖN
" * » » • "
PERDIX

KFT

BALÁZS EDIT

1741

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

KFT.

Szeged, Kápolna u. 8.

Szeged, Cserepes sor 5.
M r i e k á j MSUii
M ü

Vivendi Telecom Hungary

FŰTÉS

M

SZANITER

www.megatherm.hu

XfJUNKERS

DVaillfUlt

TERMOMAX

MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG!
csak építkezőknek és lakásfelújítóknak!

6720 Szeged. Kölcsey u. 11. i. em.
Tel.: 62/424-565. 424-564

Középfokú
műszakiszámítástechnikai

MITSUBISHI
MOTORS

Tükrös és laminált
tolóajtós szekrények.
gardróbé szekrények,
egyedi konyhabútorok,
irodaszekrények,
kiegészítő bútorok.

Két évvel ezelőtt a Szeged Táncegyüttes alapfokú művészeti iskolájából indult az a kezdeményezés, hogy Magyarcsanádon
felkarolják a népzenét szerető, jó
ritmusérzékel bíró gyerekeket.
Tavaly még bárki részt vehetett a
nyári tánctáborban, idén már
csak az arra legalkalmasabb kisdiákokat foglalkoztatták a pedagógusok.
- Egy héten keresztül mindennap reggel nyolc órától este fél
hatig tanultak a művelődési házban, illetve a helyi iskola épületében a gyerekek - tudtuk meg
Nagy Alberttől, a Szeged Táncegyüttes művészeti vezetőjétől.
Elmondta, ritkán
találkozik
ilyen tehetséges és lelkes csoporttal, mint Magyarcsanádon.
Naponta több mint hat órát mozogtak a helyi iskola alsó tagozatos diákjai, akik az egyhetes tábor alatt három koreográfiát is
megtanultak. A dél-alföldi, széki
és méhkeréki táncok betanításában Nagy Albert mellett Tőtős
Hortenzia asszisztens nyújtott
segítséget.
- Az ehhez szükséges pénzt pályázati úton nyertük a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítványtól - mondta
Papdi Istvánná, a Magyarcsanádi
Általános Iskola igazgatónője.
Az intenzív munkát követően
a gyerekek a művelődési házban
bemutatták a tánckoreográfiákat
a szülőknek, rokonoknak, barátoknak és minden érdeklődőnek.
Ezzel együtt ideiglenes kiállítást
is rendeztek a kézműves-foglalkozásokon elkészített tárgyakból.

NYARALÁSOK HAZAI TÁJAKON

Üdülési csekkjét 190 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!

! Neckermann valóra váltja...

A

simtMfíom
7
á

Népismereti és néptánctábort
tartottak Magyarcsanádon. Az
idei programon csak azok a gyerekek vettek részt, akik tehetségükkel kitűntek társaik közül.

HANSA csaptelepek 10.537.- -tói
Acél l e m e z k á d ,

Radiant Nőközpont
24 kW + 120L tároló 249.900.Radiant 100i állókazán
beépített tárolóval
356.900.J u n k e r s Euroline Z W 2 3 KE
kombi, kém, Ion
AKCIÓ!
EURO SGA 1 2 0 K N
gázbojler
55.990.WILO HWJ 301
házi vízellátó

150, 1 6 0 , 1 7 0 c m

11.990.-

TEKA rozsdamentes
mosogató 860 X 435
egy med. + cseptálca 7.995.Dömötör WC t a r t á l y
3.190.1/2" x 1/2" sarokszelep

299.-'

Vesta M3S gáztűzhely
3 égős, teleajtós
38.387.-.

49.990.-

(Szeged, Kálvária tér 7.)

ÓRIÁSI V I L L A N Y B O J L E R AKCIÓ
A KÉSZLET EREJÉIG!

Jelentkezés
2003. augusztus 21-ig,

|

szerdai napokon
személyesen az iskolában.
A jelentkezés feltételei:
• érettségi

PERLA AUS 50
VILLANYBOJLER

PERLA AUS 80
VILLANYBOJLER

PERLA AUS 120
VILLANYBOJLER

1 6 . 9 9 0 . -

1 8 . 9 9 0 . -

2 3 . 9 9 0 . -

• 22 éves korhatár
Részletesebb információ:

Térjen

62/547-038-as
telefonszámon.
Kollégiumi elhelyezés
megoldható.

be

hozzánk!

SZEGED, DOROZSMAI UT 33.
TEL.62/559-130 FAX: 62/559-131
_»

_

mmt mm*' m*

:
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HÉTFŐ, 2003. JÚLIUS 21.

Nem adott
kedvezményt az AKA
Folytatás az 1. oldalról
- Kézzel írott levelemben arra
kértem az AKA vezetőit, hogy
biztosítsanak számunkra díjmentességet
az
autópályán.
Nem sokkal később kaptunk egy
sablonlevelet, amiben elutasították kérésünket. Mindezt azzal
indokolták, hogy az állammal
kötött szerződés értelmében csak
a Vöröskereszt, a mentők és a
sürgősségi betegellátás élvez díjmentességet az M5-ös autópályán - meséli Zsófi édesanyja,
Pálfi Ildikó.
Győrfiék természetesen használhatnák a régi ötös utat is, de
az alaposan megnövelné az utazás időtartamát, ami nem tenne
jót Zsófinak. Az édesapa szerint
az ötös főút olyan, mint egy videojáték - rendkívül veszélyes a
közlekedés a hatalmas kamionforgalom miatt. Győrfi Zsolt autópályán öt-hatezer forintból
megjárja Budapestet 14 éves
Fordjával. Az üzemanyag árát
megtéríti az OEP. A család egyébként havi 12 ezer forintot fizet az
óvodai ellátásért. Zsófi imádja az
óvodát, m i n t ahogy a kondukto-

Zsófi jövőre kezdi az iskolát.

Kártérítést követel a fogadós az állattartó szomszédtól

Szagos perpatvar Bakson

rok is imádják őt. A rendkívül
okos és értelmes kislány az intézményben
mért
legutóbbi
IQ-teszten száztíz pontot ért el.
Az elmúlt egy évben háromszor
műtötték meg Zsófit a budapesti
ortopédklinikán. - Január óta
használjuk a járógépet, s nagy
örömünkre, a kislányunk már
önállóan tud sétálni a járókerettel. Nemrégiben megint megoperálták, de ha lekerül a lábáról a
gipsz, s megerősödik, újra gyakoroljuk a járást - mondja az édesanyja. Zsófi jövő szeptemberben
kezdi el az iskolát. Arról még
nem döntött a család, hogy maradnak Pesten, vagy esetleg a szegedi, Sólyom utcai intézménybe
íratják be a kislányt. Zsófia egy
évvel fiatalabb testvére, Fruzsina
azt szeretné, ha nővére mindig
velük lenne. Az édesapa elárulja,
Fruzsina már szerdán kérdezgeti
őket, hogy mikor jön már haza
Zsófi.
A szülők végezetül elmondják,
hogy szeptemberben újra írnak
egy levelet az AKA Rt.-nek, abban bízva, hogy akkor méltányolják majd a kérésüket.

Három éve küzd egymással a
baksi fogadós és állattartó
szomszédja. Makalicza Lajos
döntött: kártérítési pert indít a
disznótartó Pálinkó Imre ellen.

Fotó: Gyenes Kálmán

Makalicza Lajos baksi fogadójának története 1995-ben kezdődött, amikor megvette a hajdani
termelőszövetkezet irodaházát.
Mondhatni, jókor volt jó helyen,
hiszen a következő évben nyílt
meg az ópusztaszeri emlékpark.
A környéken mindaddig sem
szálláslehetőség, sem pedig megfelelő nagyságú étterem nem
volt. 1997-ben érkeztek az első
vendégek, s az akkori 13 szoba
hamarosan kevésnek bizonyult.
Az esztendő végén ismét építkezni kezdett és az egykori lóistálló
helyén további 12 szobát alakított ki. Park Fogadó néven 1999
óta működik Makalicza Lajos
háromcsillagos szállodája, melynek étterme 150 vendég befogadására alkalmas, éjszakára két
busz utasait tudják kulturált körülmények között elhelyezni.
Mindez akár irigylésre méltó
sikertörténet is lehetne, ám
2002-ben Pálinkó Imre, a szálloda tőszomszédságában élő vállalkozó, aki egyébként Makalicza

sz. c. sz.
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Pálinkó Imre szerint a fogadó vendégei az árak miatt állnak tovább.

Makalicza Lajos szerint kibírhatatlan a bűz.

SZAZ SERTES, KETEZER CSIRKE
A száz sertést vagy kétezer csirkét nevelő telep a hatályos jogszabályok szerint nagy létszámú állattartó telepnek számít - mondta
lapunknak Prigli Mária, a Csongrád Megyei Állategészségügyi Állomás szakállatorvosa. Ugyanakkor az önkormányzat eltérhet
ezektől a számoktól, lejjebb viheti a határt. A jegyző hatásköre,
hogy a lakosság igényeinek megfelelően, helyi rendelet útján rendezze az állattartás szabályait.
feleségének unokatestvére, építkezni kezdett, mégpedig a fogadóval határos kerítés mentén. Az
addig zöldségtermesztéssel foglalkozó Pálinkó korábban néhány házzal arrébb kukoricapehely-gyártó üzemet hozott létre
az apósával. Makalicza úgy tudja, az ÁNTSZ betiltotta az ottani
működésüket, mert ugyanott
disznókat is tartottak. Pálinkó
ekkor helyezte át jószágait a fogadó melletti telekre. Pálinkóék
ottjártunkkor nem engedtek be
portájukra. A gazda csak azt közölte, harminc állatuk tartanak,
tehát nem üzemszerűen hizlalnak. Azt még elmondta, hogy
szerinte ő hamarabb kapott érvényes engedélyt a hizlalóra, mint
a fogadó. Pálinkó úgy véli, hogy a
fogadó vendégei az árak miatt
állnak tovább.
Makaliczával

egyébként nem hajlandó tárgyalni.
A küzdelem immár három éve
tart. A Park Fogadóba nem jönnek visszajáró szállóvendégek,
mivel mindössze hét méter választja el őket az önetetőiket lökdöső, visítozó állatoktól. - Még
azok az utazási irodák is elfordultak tőlem - mondta Makalicza Lajos
akik addig étkezni
hordtak csoportokat, hiszen a
sörkertet és az éttermet sem lehet használni. Olyan büdös van
és annyira sok a légy, hogy a vendégek szájából kifordul az étel.
Akik előjegyzésre jönnek, többnyire rögtön továbbállnak, vagy
ha mégis maradnak, nem hajlandók kifizetni a teljes árat.
A fogadós évekkel ezelőtt segítséget kért a baksi képviselő-testülettől. A jegyző távollétében

Fotó: Schmidt Andrea

Balogh Lajosné polgármester lapunknak nyilatkozva elmondta:
az önkormányzat azért nem korlátozta az állattartást, mert akkor az egész lakosságot érintő
döntéssel a családok megélhetését is elvették volna. Baloghné
szerint Pálinkóék telepén egyébként sem üzemszerű a disznótartás.
A fogadós 2001 tavaszán levelet írt az ÁNTSZ-nek, hogy vizsgálják ki a körülményeket. Az
ANTSZ szegedi szervezetének
főorvosa, Hunyadi
Ildikó elmondta: két évvel ezelőtt a baksi
Fő utca 1 l/A szám alatt 42 sertést tartottak. A szolgálat állásfoglalt a trágyaelhelyezéssel kapcsolatosan, amit továbbított a
baksi polgármesteri hivatalnak.
Mivel azóta nem érkezett bejelentés, nem végeztek újabb ellenőrzést. Bár két éve az ÁNTSZ elküldte javaslatait a baksi önkormányzatnak, mégsem történt
semmi. Mára a fogadós állítása
szerint bizonyíthatóan tízmillió
forintos kára keletkezett. Ezért
július elején ismét megpróbált
megegyezni állattartó szomszédjával - eredménytelenül. Megtudtuk: Makalicza kártérítési
pert indít Pálinkó ellen.
DOMBAI TÜNDE

A világ minden pontjáról érkeznek fohászkodó levelek

Vorhand Mózes makói rabbi ma is csodát tesz
Imádságos
délutánra
gyűlt
össze a világ számos ortodox
izraelita méltósága a híres makói rabbi, Vorhand Mózes síremlékénél. A rabbik és vallásos férfiak tiszteletük jeléül
díszes Szentírás-részletet tart a l m a z ó táblát helyeztek el a
Jángori t e m e t ő b e n , nagy nevű
elődjük nyughelyénél. Ahová mióta a síremlék megszépült a világ m i n d e n pontjáról érkeznek a csodáért fohászkodó
levelek.
A kegyetlenül megvert és a
csendőrütlegekbe 1944. június
8-án belehalt tudósra és vallási
tanítóra, Vorhand Mózes makói
rabbira emlékeztek a hetekben
Európa-szerte leszármazottai és
tisztelői. Az ortodox izraelita vallási méltóságokból álló, Makóra
küldött delegáció csaknem kétórás közös imádsággal és gyászénekkel tisztelgett a minap a csodarabbi emléke előtt a Jángori temetőben, ezt követően a sír melletti falra héber feliratú, Tóra-verset tartalmazó díszes táblát
helyeztek el.
Báron Zsuzsannától,
a makói
hitközség egyik vezetőjétől megtudtuk: osztrák, brit és amerikai
rabbik is részt vettek az imádságban. A zarándokok zömmel
Bécsből érkeztek Makóra, az
osztrák fővárosban Vorhand
rabbi ükunokájának ortodox
szokás szerint ült lakodalmát
ünnepelték. Legtöbbjük a Maros-parti városban látta meg a
napvilágot, éppen ezért évente

A zsinagóga után a makói izraelita temető is felújításra szorul.
meglátogatják a híres rabbi síremlékét s egyben szülőföldjüket, ekképpen tisztelegnek őseik
szellemei előtt. Kötelességüknek tartják, hogy minden esz-

tendőben időt szakítsanak a
makói zarándoklatra. A küldöttséget vezető Márgálit Dávid,
az izraeli Makói Zsidók Egyesületének elnöke megjelölte a né-

Fotó: Schmidt Andrea

pesebb, hagyományosnak nevezhető zarándoklat idejét is:
augusztus utolsó napjaiban szeretnék, ha a lehető legtöbb Makóról elszármazott izraelita tisz-

teletét tenné a város zsidó nevezetességeinél.
A látogatóknak idén is szembesülniük kellett azzal, hogy a Jángori temetőhöz vezető út méltat-

lan az Európában szinte egyedülálló nyughelyhez. A poros földút
esőben sártengerré válik.
A zarándokok az imádságot
követően elhelyezték a rájuk bízott kérelmeket és könyörgéseket tartalmazó borítékokat a sírhely mögött kialakított „postaládában". A világszerte sokfelé élő
magyar származású izraeliták
ugyanis még ma is hisznek Vorhand rabbi csodatévő erejében,
ezért a mindössze egy esztendővel ezelőtt átadott mauzóleum
ládája már félig megtelt az
Ausztráliától Amerikáig számtalan országból feladott kérelmekkel. A leveleket a bécsi ortodox
főrabbira bízzák a bajban lévők,
az ő kötelessége 48 órán belül
Makóra juttatnia azokat. Mondják: a könyörgések ma is meghallgatásra lelnek, a csodarabbi
szelleme számos betegségben és
nyomorúságban szenvedőn segített már.
A delegáció az imádságot követően a tavaly felújított makói
zsinagógához autózott,
ahol
énekkel és imádsággal tisztelegtek a nagy rabbi emlékének,
majd az imaasztalra hímzett
emlékterítőket helyeztek el. A
beszélgetésen a látogatók hírt
adtak róla: az izraeli Ashdodban
felépült a makói zsinagóga mintájára tervezett, ám annál nagyobbra épített imaház, amely
i m m á r a Szentföldön is tanúskodik a Makón egykor virágkorát élt izraelita vallásosság szellemi nagyságáról.
ILLYÉS SZABOLCS
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Közéleti Kávéház rendezvénye du.
6 órakor a Forrás Szálló kertjében:
A gitár és a hivatal címmel zenés
beszélgetés. Vendég: dr. Nagy Péter
jogász, zenész. Közreműködik: a
Dollár Boys Együttes (Unpaggedöiömzenével). Házigazda: Pleskonics
András (Plcsi) „Rock-történelem
tanár").
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SZEGED

BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4, 5 és este fél 7 óra:
Szindbad: hét tenger legendája.
Színes, m. b. amerikai rajzfilm; este
8 óra: Friáa. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este háromnegyed 9
óra: Femme fatale. Színes francia
film; este fél 7 óra: Birtokviszony.
Színes amerikai film;
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. 4 és este fél 9 óra: Kofa, puska,
sült krumpli. Színes amerikai filni;
du. negyed 7 óra: Egy csók ás más
minden. Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA
CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Xmen 2: 15
óra. Londoni csapás: 20 óra. Johnny
English: 13.30 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
15.30, 20 óra. Ki nevel a végén ?:
15.30, 20 óra. Tlilipános fanfan:
13.30, 18.15 óra. Szindbad: 14, 16,
18 óra. I iulk: 15, 17.30, 20 óra.
Malacka a hós: 14 óra. Álomcsapda:
17.30, 20 óra. A vonzás szabályai:
17.45 óra. Charlie angyalai: 13.30,
15.45, 18, 20.15 óra. Hajó a vége:
14.15 16.15, 18.15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: iMkótársat
keresünk. Színes francia film; este 8
óra: A Nap könnyei. Színes amerikai
film.
SZENTES
Du. léi 6 óra: Tökös csaj. Színes, m.
b. amerikai vígjáték; este 8 óra:
Bölcsöd lesz a koporsói!. Színes, m.
b. amerikai akcióthriller.
FORRÁSKÚT
Du. 6 óra: 8 mérföld. Színes
amerikai film.

Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
intcrnetszalon, az aulában
lehetőség van asztaliteniszezni,
biliárdozni, dartsozni,
csocsózni, sakkozni és
társasjátékozni, diákigazolvány
kell hozzá.
A Korzó Moziban
(Széchenyi
tér) de. 10 órától:
Százszorszép Gyermekszínház:
Sicc - mesejáték.
A
Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában
(Dóm
tér 1-4.) du. 2 órakor:
könyvről könyvért vetélkedő,
olvasni tudó gyermekek
Az Egyetemi
Füvészkert
(Lövölde út 42.)
de. 10-től du. 18 óráig, a Szegedi
Vadaspark (Kálvária sgt.) de. 9től 19 óráig várja a természetet
kedvelő látogatókat.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
Gyenes Kálmán, AFIAPfotóriporter ...csak egy az Isten
című kiállítása. Megtekinthető

augusztus 3-áig; valamint a B
galérián Fekete Pál
marosvásárhelyi keramikus
kisplasztikái kiállítása,
megtekinthető július 31-éig,
munkanapokon 10-tól 18 óráig.
A Somogyi-könyvtár
(Dóm tér
1-3.)
földszinti
kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve:
Symphonia Hungarorum Magyarország zenekultúrájának
ezer éve címmel a kiállítás.
Megtekinthető de. 10-től 17
óráig.
A Somogyi-könyvtár
dorozsmai
fiókkönyvtárában
(Negyvennyolcas u. 12.)
megnyílt Dorozsma 30 év
távlatában című fotókiállítás.
Megtekinthető: július 31-éig a
könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek
állandó kiállításával várja a
látogatókat. Nyitva: hétfőtől
péntekig 9-től 18, szombaton 9től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-áig, az étterem
teljes nyitvatartási ideje alatt: 6tól 24 óráig.
A Gulácsy Galérián (Kárász u.
15.) megnyílt
Házmán Ferenc festőművész
kiállítása. Megtekinthető
augusztus 15-éig, de. 10-tól 18
óráig.
A szegedi áj zsinagóga de. 10től 12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.

iturnii MM* us)

„Egy évig járni sem tudtam..
„Férjemmel együtt imádjuk az erdőket-mezőket, amikor csak tehettük, kirándulni mentünk. Férjem vadászik
is, s én ilyenkor is mindenhová elkísértem, így még több
időt töltöttünk gyönyörű, vadregényes helyeken. Aztán
egy napon nem várt esemény törte ketté addigi szép életünket: egyre súlyosbodó betegségem miatt hirtelen
mindennek vége szakadt.
Az egyik vadászaton megfáztam. Eleinte nem tűnt komolynak, de a térdem egyre jobban és jobban fájt, megdagadt, és már a járás is nagyon nehezemre esett. Borogattam, kaptam gyógyszert, hagyományos kezeléseket, de
nem javult az állapotom.
A térdem egyre csak fájt, a duzzanat sem múlt el; végül már annyira elviselhetetlen volt a gyötrelem, hogy a
lábamat mozdítani sem voltam képes. Egy évig még járni sem tudtam - legföljebb bicegni. Mondanom sem kell,
egyre jobban elkeseredtem. Nem bíztam már a javulásban, ám ekkortájt valaki mesélt nekem Larisszáról és
gyógyításairól. Egy újságcikket is olvastam róla, s abban
egy hasonló betegségből kigyógyult páciense mondta el
tapasztalatait.
Elmentem hát Balogh Larissza rendelésére, és elkezdtük a kezeléseket. Másnak talán el sem hittem volna,
amit történt: már az első néhány alkalom után sokat javult a térdem, az ötödik kezelés hatására pedig már alig

w

éreztem fájdalmat. A duzzadás teljesen elmúlt. Most, a
kúra végén nem csak egészségemet kaptam vissza Larisszától, hanem a szabadságomat is. hiszen újra mehetek túrázni, kirándulni, s férjemet ismét elkísérhetem a
vadászatokon. Köszönöm Larisszának a gyógyulást!"

Balogh Larissza
három magyar állami vizsgával rendelkező
természetgyógyász
es bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged, Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-30/9-675-651

Dél-magyarországi Whirlpool
M á r k a b o l t és B e m u t a t ó t e r e m
«¿pixIkü

S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 3 4 . • T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
Nyitva tartás: h.-p.: 9 - 1 8 - i g , szo.: 9 - 1 2 - i g

RENDKÍVÜLI HŰTŐAKCIÓ, ÚJ TÍPUSOKRA!
ALULFAGYASZTÓS 240/92 I

FdüHagyasztós

289/91 I

• két kompresszoros • kerekített
• „ A " kategóriás • üvegpolc • 203/60/60
139 900 Ft helyett

• „ A " kategóriás • kerekített
• üvegpolc • 72/60/60
124 900 Ft helyett

119 900 Ft

99 900 Ft

ALULFAGYASZTÓS 210/92 I

F e l ü l f a g y a s z t os

• „ A " kategóriás • kerekített
• üvegpolcos» 180/60/60 • 2 komp.
124 900 Ft helyett

178/501
• „ B " kategóriás • 140/60/60
89 900 Ft helyett

64 900 Ft

109 900 Ft

T O V Á B B I AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN
- VÁSÁROLJON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
magyar cetelem
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

HITELEK

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

m tv

DUNA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó 9.00 Trikrek Jancsi és Juliska 9.30 Kisemberek 10.15 A
szólás szabadsága Nyári menetrend (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
120. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 12.11 Sporthírek
12.14 Időjárás-jelentés 12.17
Körzeti h í r a d ó k 1 2 . 3 0 Hírek
12.32 Világhíradó 12.45 Gazdasági híradó 12.52 Kulturális híradó 13.05 Baywatch 13.55 Romamagazin 14.25 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
14.55 Demján Sándor - Primo-Primissima Egy díj és aki mögötte
van (ism.) 15.25 Váratlan utazás
A tiszteletesné (ism.) 16.15 Kérem a következőt! Az asszony ingatag (ism.) 16.35 Dallas A főnix
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor 17.50 Gusztáv Gusztáv és a
pióca (ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti h í r a d ó k 18.35 Borostyán
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Kék fény Bűnügyi
magazin
21.05 Futballista feleségek
Angol tévéfilmsorozat, 7.
22.00 Szó, szó, szó...
Réz Pál műsora
22.30 Hétfő este Benne: Híradó
23.00 Provokátor
Tényképek a valóságból
23.30 Ilyen csodát még nem
láttatok Jugoszláv
filmvígjáték [18)
1.00 Kárpáti krónika
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5.50 Faluvilág 6.05 Enteriőr Lakberendezési magazin (ism.) 6.30
Jó estét, Magyarország! 7.15 Laza© - a Borsodi Beachen 9.00
Tripla vagy semmi 9.25 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 70.
10.20 Teleshop 11.20 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat [12)
11.50 Vad angyal Spanyol-argentin filmsorozat 12.45 Sulinyomozó 14.45 Kapcsoltam Telefonos
v e t é l k e d ő 1 5 . 1 0 Providence
16.10 Pacific Blue 17.00 Jó bará
tok 17.30 Betty, a csúnya lány
18.30 Tények Hírműsor 19.00
Aktív
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Piszkos ügynökök
Amerikai akcióvígjáték
21.15 Hallgatáson túl
Amerikai akciófilm
Közben:
kenósorsolás
22.50 fó estét, Magyarország!
23.35 Profiler - A pszichozsaru
Amerikai krimisorozat, 39.
0.30 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással (ism.)
1.25 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) (12|
2.05 Mi, magyarok
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6.00 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra Nostra
Brazil filmsorozat, 113. 10.35
Topshop 1 1 . 3 5 Delelő Vidám
show ebédidőben 13.10 Fókuszportré (ism.) | 1 2 | 13.40 Mike
Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 26. Dupla
csavar 14.35 Receptklub 14.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disneyrajzfilm 15.25 Játékzóna 16.20
Testpercek Fitnesz Norbival
16.30 A bohóc Német akciófilmsorozat, 8. Kalandos születésnap
|12| 17.30 Vészhelyzet Amerikai

filmsorozat, 16. Boszorkányüldözés [12) 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati
magazin [12|
19.30 Barátok közt
Magyar filmsorozat
20.00 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat
21.00 Szupermozi: Amazonok
és gladiátorok
Amerikai kalandfilm 112|
22.40 Híradó 8 percben
22.50 Beach House Docu-soap
23.55 Találkozások - este
Sztármagazin |12|
0.05 Sportklub
0.15 Igaz történetek:
Gyilkosság
rendelésre
Amerikai film,
272. |12|

2.00 Fókusz
Közszolgálati
magazin 112]

TELEVÍZIÓ

4.00 Himnusz, műsorismertetés,
híradó, sport 4.30 Nótacsokor
4.50 Rendhagyó történelemóra
5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Magyar népmesék. Nagy hoho-horgász. Fabulák. Vers 8.40
Vuk 9.00 Heti h í r m o n d ó 9.55
Magyarország kincsei 10.00 Sándor Mátyás 11.00 Magyarok az
Aacheni Lovasfesztiválon 11.40
Hungarorama 11.50 Hírek, déli
harangszó, műsorismertetés, vers
12.10 Gazdakör 12.30 Isten kezében 13.00 A tudomány kincsesháza 13.30 Heuréka! Megtaláltam! 14.05 Ezer év, ezernyi emlék
14.35 Isten áldja a tisztes ipart! A
nádtetőkészítő 14.50 Balatoni barangolások 15.15 A dühöngő föld
16.05 Hej, hej, helyes beszéd!
16.10 Emlékképek - Régi híradók
16.30 Klipsz Könnyűzenei műsor
1 7 . 0 5 Bűvölet 1 8 . 0 0 H í r a d ó ,
sport, meteorológia 18.15 A szenvedelmcs kertész 18.50 Zorán
19.00 Váltó Gazdasági magazin
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 A bál Olasz zenés film
22.25 Viaszfigurák
és gondolatok
Zrínyi Miklós
22.35 Talentum Pozsgay Imre
23.05 Je Jo Ken
0.00 Híradó, sport
0.25 \fers
0.30 Váltó Gazdasági magazin
1.00 Tálentum Pozsgay Imre
1.30 Virtus Küzdősportok
magazinja
2.00 Klipsz Könnyűzenei
műsor

M
6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: sátorszentély 6.30 Nyitott világ: az atomkutatás 7.00 A pénteki adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.)
8.10 Barangolás a Kiskunsági Nemzeti Parkban 8.30 Kimba, a fehér
oroszlán 9.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismertető játék (élő
közvetítés) 17.30 Kimba. Rajzfilm
18.00 Vásárlási műsorablak 18.15
Kisfilmek
18.30
Barangoló:
Óföldeák 19.00 Híradó 19.15
Kimba 19.30 EUR ÓRA 20.00 Ba
rangolás a Kiskunsági Nemzeti Parkban 20.30 Az atomkutatás 21.00
Ne ébreszd fel az alvó zsarut. Francia krimi 22.30 Otto mobil - autós
magazin 23.00 Képújság

• TV
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A Vásárhelyi Televízió, a szokásos
nyári karbantartási munkák miatt
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 5.3022.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM 95.4 Á^Rádió88
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kí
vül belül 9.05 Delta 9.30 +1 Kulturális háttérműsor 10.25 Érintő
10.50 Beethoven: III. Leonóranyitány 11.10 Héthatár A hét hírei határok nélkül a Kárpát-mcdencében 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy 12.45 Boldogi táncok 13.00 Helló, Einstein!
Francia-magyar tévéfilmsorozat,
4/3. [16| 14.00 Kárpáti krónika
14.10 A Kamerun-hegy árnyéka
Sáfrány József filmsorozata, 5. A
Benué 14.35 Chicago Hope Kórház 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport Úszó- és vízilabda-vb, úszás.
Közvetítés Barcelonából 19.50 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-szimpatikus Benne:
Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Európai utas
21.30 Tfelesport Úszóés Vízilabda-vb, vízilabda
női negyeddöntő.
Közvetítés
Barcelonából
23.00 Záróra
0.05 Megveszem ezt a nőt Mexikói tévéfilmsorozat, 1 3 5 - 1 3 6 .
0.55 Ablak-szimpatikus 1.20 Magyar ház Palackposta - üzenet a
határon túli televíziós műhelyektől
1.50 Sanzonok hangján... Reményi Gyenes István költői műsora

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 szieszta
14.00 Bende Gábor 17.00 Élő
kívánságműsor 19.00 Szonda 20.00 Kulturális kalauz
21.00 Kilátó (Zoltán Csaba
és Szabó C. Szilárd) 22.00 Éjszakai zencmix
sAfct

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vas Mariann 17.00 Kívánságműsoi; tel: 06^3030-30-244 és
44-22-44 Tóth Péter és Keresztes Péter 20.00 Euro-expressz
Dénes Tamással 22.00 Csak

Ráié7N97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30
Napraforgó - közszolgálati magazin műsor: fejlesztések Kishomokon. Vendégek: Saja Mária, a Kishomoki Kiskerttulajdonosok Egyesületének vezetője, Alácsi Mária, a Műszaki
Inxla munkatársa 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
1530 Angol hírek 18.15 Sportturmix 20.15 Humorpercek,
zenei válogatás

SZEGED
T E L E V Í Z I Ó

7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyitottvilág: az atomkutatás (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Thai Chi (h) 16.00 Business-mix
magazin (h) 16.30 Barangolás a Kiskunsági Nemzeti Parkban (h) 17.00
Pénzháló - országismereti játék, élő
közvítés (h) 17.30 Kimba (h) 18.00
Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Kisfilmek (h) 18.30 Sport - magazinműsor 19.00 Híradó 19.30 EUR
ÓRA (h) 20.00 Estelő 21.00 Ne ébreszd fel az alvó zsarut. Francia krimi (h) 22.30 Híradó (ism.) 23.00
Képújság

T(Í
22.00-17.45 Hangos képújság
17.45 Miénk a város - előzetes
17.55 Törzsasztal 18.55-20.00 A
Városi Tv Szeged műsora 20.00
TRENI' gazdasági magazin 21.00
Negyedik dimenzió: antarktiszi utazás 21.30 Nézze meg az ember
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

V Á R O S I TELEVÍZIÓ
SZEGED

18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 22.00 Szegedi hírek
(ism.)

TV 2
21.15 Hallgatáson túl
Amerikai film

Bruce Nelson újságíró a New
York Timesnál dolgozik, és miután megismerkedik Hectorral. a
perui földalatti mozgalom tagjával. ugy dönt, hogy elutazik Limába. Megérkezve az a hír fogadja őt és Hector barátnőjét,
hogy a felkelőt letartóztatták es
börtönben van. A mozgalom
megszervezi Hector kiszabadíta
sát. Az akció sikerrel jár. Ezt kő
vetően a csoport elhatározza,
hogy túszokat ejtenek és így kiszabadítják többi, börtönben lévő társukat. [16]

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK MINDEN HÉTFON
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Nehéz csoportban
KOSÁRLABDA
Münchenben elkészítették a
női kosárlabda Európa-kupa közép-európai régiójának a sorsolását. A Szeviép-Szeged együttese a Kassával, a Sibenikkel és
Marburggal került egy csoportba.
Tegnap délelőtt elkészítették a
női kosárlabda Európa-kupa közép-európai régiójának a sorsolását. A Münchenben megtartott
eseményen jelen volt Keresztes
György, a klub ügyvezetője. A Tisza-parti gárda a B csoportba kapott besorolást. A négyfős társaságból az első kettő jut tovább a
következő körbe. Az ellenfelekről kérdeztük a sportvezetőt:
- Nagyon nehéz csoportba kerültünk. A német Marburg és a
horvát Sibenik is megnyerte idén
hazája bajnokságát. Mivel az Euroligában nem
indulhatnak,
ezért játszanak ebben a sorozatban. A szlovák Kassa is remek
csapat, a Ruzemberok mögött a
második volt a bajnokságban.
Október 22-én játsszuk az első
meccsünket, ekkor az újszegedi
sportcsarnokban a Marburgot fogadjuk.
Mit szól az ellenfelekhez Mészáros Kornélia, a Szeviép-Szeged csapatkapitánya, ezt telefonon kérdeztük a szabadságát töltő bedobótól: - Egyedül a Kassa
csapatát ismerem, amikor a
GYSEV-ben játszottam, akkor
több tornán összecsaptunk a
szlovák együttessel. Mindig nagy
csatákat vívtunk. A horvát Sibenik sem lehet gyenge együttes,
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Egyesületi csúcs az országos bajnokságon

nem hiába szerzett aranyérmet.
A német gárda ismeretlen számomra. Azt tudom, hogy a Bundesligában csak az élcsapatok
profik, a többi együttesben a német kosarasok legtöbbje munka
után jár edzésre. Igaz, mi pont a
bajnokot, a legprofibb csapatot
kaptuk meg. Nem lesz könnyű
dolgunk, az biztos.
Európa-kupa,
közép-európai
régió, nők, C csoport: Szeviép-Szeged, BC Marburg (német),
Jolly Sibenik (horvát), Delta Kosice (szlovák). A csoport: Diósgyőri KSK, BG Dorsten (német),
Croatia Zagreb (horvát), Gustino
Wels (osztrák). B csoport: Szolnok, Celje (szlovén), Loko Trutnov (cseh), Venezia (olasz).
B csoport: Debrecen, Fribourg
(svájci), Mitteldeutsche (német).
C csoport: Kaposvár, HIR Zagreb
(horvát), Novi Jicin (cseh).
Münchenben elkészítették a
női Euroliga sorsolását is. A két
magyar csapat közül a soproni
Orsi került a könnyebb csoportba, míg a bajnok Pécsnek nagyon
nehéz dolga lesz, hiszen az öszszes sztár alakulat ebbe a csoportba került. A férfiaknál nem
volt magyar érdekeltség ebben a
sorozatban, hiszen a Körmend
anyagi problémák miatt nem
vállalta a szereplést.
A csoport: Orsi, Bourges és
Aix-en-Provence (francia), Chieti (olasz), USK Praha jcseh), Barcelona (spanyol), Ruzomberok
(szlovák), Jekatyerinburg (orosz).
B csoport: MiZo-Pécsi VSK,
Valenciennes (francia), Vilnius
(litván), Parma (olasz), Brno
(cseh),
Valencia
(spanyol),
Gdynia
(lengyel),
Szamara
(orosz).

Taroltak a szegediek

S.R.

Újabb két arany!
MUNKATÁRSUNKTÓL
Újabb két elsőséget szereztek a
magyar öttusázók a Pesaróban
rendezett világbajnokságon. Vörös Zsuzsa a klasszikus lebonyolítású szám egyéni versenyében
diadalmaskodott, s ezzel athéni
olimpiai kvótát szerzett. A csapat (Vörös, Simóka Bea, Füri
Csilla) bronzérmes lett, a győztes
Nagy-Britannia lett.
- A két technikai szám alapozta meg a sikert - vélekedett Vörös az úszás előtt ugyanis nem

álltam rossz helyen. Ezután ráadásul megjavítottam a legjobba mat és már az élről lovagolhattam. A futásra az volt a taktika,
hogy ne rohanjak az elején, egyáltalán nem baj, ha nem érem
utol mindjárt az orosz és az angol lányt. Kisebb erőbedobásra
volt szükség a győzelemhez,
mint amire számítottam.
A férfiak is folytatták Adria-parti remeklésüket. Az erósebb nemnél a Balogh Gábor,
Kállai Ákos, Horváth Viktor öszszetételű trió nyert aranyérmet.

A tizenegy szegedi aranyérmes egység közül egy, a férfi ifjúsági kormányos négyes: Labancz Attila, Tari János, Borbás Bulcsú, Vincze Tamás és Bakacsi Norbert.
Fotó: Karnok Csaba

EVEZES
Több mint csodálatos. Ez a Démász Szeged Vízisport Egyesület evezőseinek a teljesítménye.
A Maty-éri országos bajnokságon tizenegy - a mini korosztályt nem számítva - aranyérmet szereztek.

Szegedi szempontból fantasztikusan indult a 104. evezős országos
bajnokság pénteken. A démászos
sportolók az első nap hét aranyérmet kasszíroztak. A második napon is folytatódott a szegedi show.
A rossz idő is a múlté lett, a délutáni döntőket már szikrázó napsütésben rendezték. A jókedvük a
Tisza-parti
szakembereknek
megmaradt, hiszen újabb három
bajnoki címet szereztek a versenyzők. Haller Ákos ismét remekelt, Kónya Gáborral magabiztosan diadalmaskodott kétpárban.
A népes démászos küldöttség
minden korosztályban kitett magáért, kevés olyan szám akadt,
amelyekben ne szólítottak volna
versenyzőt a dobogóra.
A harmadik napra visszatért a
nyár, a népes közönség ismét izgalmas futamokat láthatott. A
záró nap is a hazai pályán versenyző szegediek éremtermelését hozta. Különösen Haller
Ákos volt elemében, a kétszeres
világbajnok a két aranyérem
után újabb két elsőséget gyűjtött
be. A nézők számára a leglátványosabb szám a nyolcasok csatáVörös Zsuzsanna pesarói világbajnoki elsősége olimpiai kvótát is rozása. Ennél szebben nem is zárulhatott volna szegedi szemj el en tet t.
Fotó: Pastjuale Rove (MTI/EPA/ANSAI

HALLER A VONZERO
Egyre népesebb a szegedi csapat. Idén 52 egység vette fel a küzdelmet az evezős ob-n. A Démász Vízisport Egyesület sportolói pedig
parádéztak. Tizenegy aranyérmet szereztek. Új klubcsúcs ez. A
kilencvenes évek elején hazánk meghatározó egyesületei közé tartozott a szegedi. Ezután egy kisebb visszaesés következett. Azonban három év óta fokozatosan lép előre az egyesület, ismét a legjobbak közé küzdötték fel magukat. Ez a vezetésnek, a lelkes trénereknek és természetesen a kiváló sportolóknak köszönhető.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy amióta Haller Ákos Szegedre igazolt, azóta többen választják ismét sportágnak az evezést. A világklasszis remek vonzerőnek bizonyul a hatalok számára.
pontból az ob, hiszen a Vámos
György, Lobozár Antal, Haller
Akos, Kónya Gábor, Hegyközi
Ferenc, Kitka Gergely, Dani
Zsolt, dr. Csonka Csaba, korm.:
Cser Gábor összeállítású csapat
megnyerte a futamot. Ez, a miniket nem számítva a tizenegyedik
bajnoki cím volt, így minden
idők legeredményesebb szegedi
szereplését jelentette a 104. országos bajnokság.
Eredmények, II. nap (szombat), férfiak, felnőttek, kétpár: 1.
Démász-Szeged VSI (Haller
Akos, Kónya Gábor), 5. Csongrádi VSE (Huszka Károly, Petrity
Rudolf). Kormányos négyes: 2.
Démász-Szeged VSI (Vámos
György, Lobozár Antal, Dani
Zsolt, Kitka Gergely, korm.: Bakacsi Norbert).
Könnyűsúlyú
nyolcas: 2. Démász-Szeged VSI
(Csatlós Máté, Surinya Péter,
Jankó László, Török Zoltán, Mészáros András, Szalma Ádám,
Gelányi László, dr. Csonka Csaba, Cser Gábor. Ifjúságiak, kor-

mányos négyes: 1. Démász-Szeged VSI (Labancz Attila, Tari János, Borbás Bulcsú, Vincze Tamás, korm.: Bakacsi Norbert).
Kétpár: 5. Csongrádi VSE (Halupa János, Gál Attila). Serdülők,
egypár: 3. Kecskés István (Démász-Szeged VSI), 6. Mucsi István (Csongrádi VSE). Tanuló,
kormányos
négyes: 5. Démász-Szeged VSI (Bartos Dávid,
Molnár Dániel, Kiss Bence, Rádics Béla, korm.: Pozsár Bence).
Négypár: 6. Csongrádi VSE (Badar Ádám, Bugyi Tibor, Bende
Károly, Donka Gergő, Szabó Gergely). Mini: 1. Bluthmann Kristóf, 2. Bakacsi Norbert, 4. Török
Dénes, 5. Pozsár Endre (mindannyian Démász-Szeged VSI).
13 évesek: 1. Bodnár Vendel
(Csongrádi VSE).
Nők felnőtt, könnyűsúlyú egypár: 2. Kónya Aliz, 4. Bélai Ágnes
(mindkettő
(Démász-Szeged
VSI). Ifi, kétpár: 3. Csongrádi VSE
(Badar Boglárka, Kincses Lilla).
Ifi, kormányos nélküli négyes: 2.

Démász-Szeged VSI (Kitka Nóra,
Tancsik Gabriella, Antali Ágnes,
Bálint Nikolett). Kétpár: 5. Démász-Szeged VSI (Matyasovszki
Kriszta, Bánsági ludit. Tanuló,
kormányos négypár: 5. Csongrádi VSE (Németh Dóra, Újszászi
Ildikó, Kacziba Zita,

Uraniczki

Barbara, korm.: Nagy Noémi).
III. nap (vasárnap), férfiak, felnőttek, négypár: 1. Démász-Szeged VSI (Vámos György, Lobozár
Antal, Haller Ákos, Kónya Gábor). Nyolcas: 1. Démász-Szeged
VSI (Vámos György, Lobozár Antal, Haller Ákos, Kónya Gábor,
Hegyközi Ferenc, Kitka Gergely,
Dani Zsolt, dr. Csonka Csaba,
korm.: Cser Gábor). Ifi, nyolcas:
1. Démász-Szeged VSI (Jankó
László, Csatlós Máté, Kecskés
István, Tari fános, Vincze tamás,
Labancz Attila, Borbás Bulcsú,
Sobják Dániel, korm.: Bakacsi
Norbert). Kormányos nélküli
kettes: 5. Démász-Szeged VSI
(Szalma Ádám, Gelányi László).
Veterán,
négypár:
1.
Démász-Szeged VSI (Jakocs György,
Varga László, Maolnár Zoltán,
Kiss István). Kétpár: 2. Démász-Szeged VSI (Jakocs György,
Varga László), 3. Démász-Szeged
VSI (Ambrus Attila, Darvas Balázs).
Nők, felnőtt,
könnyűsúlyú,
kétpár: 2. Démász-Szeged VSI
(Kitka Nóra, Kónya Aliz). Nyolcas: Démász-Szeged VSI (Jakocs
Ildikó, Kitka Nóra, Kónya Aliz,
Petrovszki Edit, Tancsik Daniella, Antali Ágnes, Bélai Ágnes,
Matusovics
Andrea,
korm.:
Szántó Vera).
SÜLI RÓBERT
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M. Schumacher negyedik, de vezeti a pontversenyt

Brazil csoda Angliában
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Oktatott a Hód TC
TENISZ
Ahogy kell. A Hód T C férfi teniszcsapata a professzionális
bajnokság első fordulójában fölényes, 9:0-ás győzelmet aratott
Miskolcon.

A papírforma érvényesült Miskolcon. A bajnoki ezüstérmes
Hód T C férfi teniszcsapata a
professzionális bajnokságban az
első meccsét játszotta. Az egyesekben remekeltek Zsiga László
tanítványai, csak tíz gémet engedélyeztek a hazaiaknak. Bar».
dóczky, Szépvölgyi, Kiss, jancsó
...
és Nagy nem sok esélyt hagyott
ellenfelének, pillanatok alatt
megnyerték a meccseiket. Egyedül Kóczán Viktor izzadt meg, a
vásárhelyi játékos nem igazán találta a ritmust, ezért volt nehezebb dolga. A párosok küzdelme
is laza mérkőzéseket hozott,
mindhárom
vásárhelyi
duó
nyert, így a végén a Hód T C fölényes győzelmet könyvelhetett el.
Zsiga László vezetőedző értéA silverstone-i pályára berohanó, s tranparcnsekkel integető férfit a biztonságiaknak sikerült elvezetni, mielőtt b a j érte volna.
Fotó: MTI/AP kelte az első mérkőzést: - Esélyeshez méltóan, jó játékkal rukkoltak elő a srácok. Ez jó bemelegítésnek bizonyult, egy könnyed
győzelemmel hangolódtunk a
holnapi, Fehérgyarmat elleni hazai összecsapásra.
A Brit Nagydíj szervezőivel már régóta folyamatos nyilatkozatpárA Hód T C gárdája holnap 13
Rubens Barrichcllo nyerte a
hajt vívó Bernie Ecclestone kihasználta a vasárnapi futam 12. köórakor a vásárhelyi teniszcentF o r m a - l - e s világbajnokság 11.
réhen történt incidenst, s újra élesen bírált:
rumban a Fehérgyarmat ellen lép
f u t a m á t , a Brit Nagydíjat, mö- A biztonságiaknak ki kell vizsgálniuk az esetet, el kell gondolpályára.
götte Juan Pablo Montoya és
kodniuk. Úgy tűnik, hogy hibáztak - mondta a Forma-1 első száMISKOLC—HÓD TC 0:9
Ki mi Ráikkönen végzett - adta
m ú vezetője. - Fogalmam sincs, hogy a férfi hogyan tudott behírül az M T I . A Ferrari brazil
Professzionális csapatbajnokság, A csomenni a pályára. Mindenre kiterjedő vizsgálatot kell lefolytatni,
pilótája pályafutása 6. diadalát
port, I. mérkőzés, Miskolc.
amelyben nekem is részt kell vennem.
aratta az autósport elitkategóriájában. Az összetettben éllovas Michael Schumacher 4.
lett.
17. kör: Barrichello elképesz- madtak, kissé túlmelegedtek a
tően nagy csata után „körbeau- fékek. Emiatt lassítottam, s ez
Rajt: Jarno Trulli és Kimi Ráik- tózta" a legutóbbi két futamon azt jelentette, hogy a rajtra ki- MUNKATÁRSUNKTÓL
könen is fantasztikusan kezdett, győztes R. Schumachert, s feljött hűltek az abroncsok. így a startmindketten simán megelőzték a 6. helyre. M. Schumacher nál két helyet veszítettem, de Argentínában vereséget szenveaz edzéselső Rubens Barrichel- eközben csak 14. pozícióban ha- mégis előre tudtam lépni, ami- dett a magyar női teniszválogakor a gumik már megfelelően tott a Federation Kupában. A milót. Az első kör végén mögöttük ladt.
Ralf és Michael Schumacher, va19. kör: a Williams-BMW né- tapadtak. A csapat ismét kiválólamint Juan Pablo Montoya szá- met sztárja, R. Schumacher 7.3 an dolgozott!
guldott.
mp-et töltött a boxban, visszaJuan Pablo Montoya: - Kemény csatit kellett vívnom,
6. kör: David Coulthard autó- esett a 17. helyre.
járól leesett a fejvédő egyik része,
29. kör: Barrichello és Monto- mert az első boxkiállás után soemiatt a skót versenyző kiment a ya is megelőzte a sokáig 3. Pa- kan kerültek elém. Utána viboxba. Mivel a pálya nem volt nist. Da Matta második boxláto- szont visszaverekedtem magam
tiszta, beküldték a biztonsági au- gatása 6.8 mp volt, így Ráikkö- az élmezőnybe, s kiváló eredményt értem el.
tót, mely a 8. körben hagyta el a nen került az élre.
pályát.
Kimi Ráikkönen: - Rubens
34. kör: Ráikkönen második
10. kör: a Ferrari brazil sztárja kerékcseréje és tankolása 9.8 sokkal gyorsabb volt nálam, nem
agresszív támadás végén meg- mp-ig tartott, így már Barrichello tudtam feltartóztatni. Ráadásul
a biztonsági autó miatt a terveelőzte Ráikkönent, vagyis egy po- vezetett.
zíciót javított a rosszul sikerült
Nagy sikert aratott Szegeden a
3 8 - 3 9 . kör: a 2. helyen lévő zett taktikánk is felborult.
rajt után.
Montoya 8.8 mp-et töltött a boxA Brit Nagydíj végeredménye: jet-ski országos bajnokság ne12. kör: egy ruhát és számos ban, míg az éllovas Barrichello
1. Barrichello (brazil, Ferrari) gyedik fordulója, melynek futranszparenst lengető férfi ro- 8.4-et, így újra a McLaren-Mer1:28:37.554 ó, 2. Montoya (ko- tamait, döntőit a Tiszán - külön
hant be a pályára, s számos autó- cedes finn klasszisa lett az első.
lumbiai, Williams-BMW) 5.462 erre az alkalomra szóló hatósági
nak kellett ügyelnie arra, hogy ne
41. kör: második szervizelése mp hátrány, 3. Ráikkönen (finn, engedéllyel - rendezték meg. A
történjen tragédia. A skót szok- után M. Schumacher a 4-ről a McLaren-Mercedes) 10.656 mp verseny az esélyesek győzelményát viselő férfi ugyanis a menet10. helyre csúszott vissza.
h, 4. M. Schumacher (német, vel zárult.
iránnyal szemben futott, s csak
42. kör: Barrichello agresszív Ferrari) 25.648 mp h, 5. Coultakkor teperte le az egyik bizton- és kissé veszélyes támadása után hard (skót, McLaren-Mercedes) Igazi nyári sport, a jet-ski orszásági őr, miután már több száz Ráikkönen elvétette az egyik ka- 36.827 mp h, 6. Trulli (olasz, Re- gos bajnoksága költözött - a
Mérnöki
Iroda
métert megtett. A biztonsági au- nyart, így helycsere történt az nault) 43.067 mp h, 7. Da Matta Dél-Alföldi
tót újra beküldték, s a pilóták élen. A dél-amerikai ezután el is (brazil, Toyota) 45.085 m p h, 8.
nagy része a boxba hajtott. (A húzott riválisától.
Button (angol,
BAR-Honda)
történethez tartozik, hogy a helyi
48. kör: Ráikkönen újra hibá- 45.478 m p h .
rendőrség letartóztatta az 56 zott, lesodródott az ideális ívről,
A világbajnokság állása, éléves fr férfit.)
így Montoya is megelőzte.
boly, pilóták: 1. M. Schumacher
15. kör: a safety car, s az általáC é l : a legjobb három sorrendje 69 pont, 2. Ráikkönen 62, 3.
nos szervizelés miatt két Toyota a következő: Barrichello, Monto- Montoya 55, 4. R. Schumacher
haladt az élen, Cristiano da Mat- ya, Ráikkönen.
53, 5. Barrichello 49, 6. Alonso
ta vezetett Olivier Panis előtt.
Rubens Barrichello: - Tüd- 39; konstruktőrök: 1. Ferrari 118
16. kör: Ráikkönen használta tam, hogy olyan autóval szere- pont, 2. Williams-BMW 108, 3.
ki a legjobban a biztonsági autó pelhetek, amely elég gyors, s McLaren-Mercedes 95, 4. Retávozását, három helyet javítva, esélyes a győzelemre. A bemele- nault 55, 5. BAR-Honda 14, 6.
a 2. helyre került.
gítő körben mégis gondjaim tá- Jaguar-Cosworth 12.
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Nagy Viktor kétszer nyert.
Egyes: Vesnyinszki—Bardóczky 1:6,0:6.
Kosztoványi—Szépvölgyi 1:6,2:6, Nyéki—Kiss 1:6,0:6, Pörzse-Jancsó 0:6,
0:6, Rajó-Kóczán 2:6,3:6, Boros-Nagy
0:6,0:6. Párások: Kosztoványi, Ra-

Fotó: Tésik Attila

jó—Bardóczky, Jancsó 1:6,1:6. Páros:
Vesnyinszki, Vencsák—Szépvölgyi, Kóczán
4:6,4:6, Nyéki, Futó-Nagy, György 1:6,
0:6.

SÜLI RÓBERT

A nők vereséget szenvedtek
eink a Világcsoportba jutásért
mérkőztek a dél-amerikaiak ellen. Az első nap után l - l - r e állt
a mérkőzés, azonban tegnap
előbb Mandula Petra, majd Ma-

rosi Katalin is vereséget szenvedett, így jövőre ismét az Euró-afrikai zónában szerepelnek a magyarok
Argentína-Magyarország 3-1.

Kecskeméti Attila (Délmagyarország/Délvilág) nyerte a médiafutamot

Az esélyesek győztek
JET-SKI

Kft-nek és a megyei jogú város
önkormányzatának köszönhetően - a hétvégére Szegedre. A
szombati hivatalos megnyitó
után egy VIP-, vagy más néven
médiafutamra került sor, melynek öt hazai résztvevője volt: Újhelyi István országgyűlési képviselő, a verseny fővédnöke; Savanya Norbert a polgármester
sporttanácsadója, a város; Kecskeméti Attila, a Délmagyarország és a Délvilág; Vüss Imre, a
Rádió 88, míg a Rónai Gábor
igazgató-helyettes a vendéglátó,
Fürdők és Hőforrás Vállalat.

Magosi Norberték kiestek
SALAKMOTOR
LVOV (MTI)
Egyik magyar versenyző sem jutott tovább az ukrajnai Lvovban
rendezett
salakmotor
Európa-bajnoki középdöntőből.
A szakadó esőben 12 futam után
a Szegeden élő, de a Hajdú Volán

színeiben motorozó Magpsi Norbert a 9., Tihanyi Sándor a 10.,
Szatmári László a 13. lett. A legjobb hat kvalifikálta magát az augusztus 30-án sorra kerülő csehországi fináléba, amelynek egyetlen
magyar résztvevője Stefárú Attila
lehetne... A kitűnő magyar motoros azonban az olasz csapatbajnokság terenzanói versenyén az
utolsó futamban bukott és súlyos
balestet szenvedett. Egy másik ver-

senyző szinte felöklelte a motorját
és az esés következtében mellkasi
sérülést szenvedett. Stefánit azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy tüdeje bevérzett, így
még legalább két napig az intenzív
osztályon kell maradnia, és csak
ezután derül ki, mikor térhet haza.
Eredmény: 1. Marko (ukrán) 9
pont, 2. Szombierski (lengyel) 9,
3. Huszcza (lengyel) 7, 9. Magosi
4, 10. Tihanyi 3, 13. Szatmári 2.

A jet-ski ob 4. fordulóját megtekintők látványos f u t a m o k a t izgulh a t t a k végig vasárnap.
Fotó: Schmidt Andrea

képviseletében szállt a vízi szánok nyergébe. A bemelegítő körök, a jet-ski-vel való ismerkedés, valamint a járműhasználati
útmutató és tanácsadás után két
mért kört tettek meg, tehát nem
egymással (ezt a versenyigazgató
érthetően nem engedélyezte),
hanem a másodpercekkel versengtek. A végeredmény a papírformának megfelelően alakult:
Kecskeméti nyert, a második
Savanya lett, megelőzve Újhelyit
és a jet-skin debütáló Vasst és
Rónait.
A profik, a bajnoki címekért
vetélkedők küzdelmeire vasárnap került sor és erre már a Partfürdőn és szemben, a rakpart lépcsőin ülve is sokan voltak kíváncsiak. A ski-kategóriában szegedi
versenyzőért is szoríthatott a
publikum, Németh Mónika - az
egyetlen hölgy ebben a géposztályban! - a 6. helyen végzett. A
futamok az esélyesek győzelmével zárultak.
- Szeged remek házigazda volt
- mondta Bendó Tímea, a Magyar Jet-ski Szövetség főtitkára - ,
a helyi szervezők szinte lesték
gondolatainkat, mindent megtettek a sikeres lebonyolításért.
Ez olyan helyszín, ahova nagyon
szívesen jövünk majd vissza!
A
kategóriák
győztesei,
ski-kategória: Mező Viktor (Budapest), 6. Németh Mónika (Szeged), X2-kategória: Lininger Patrik (Budapest), ülós kategória:
Gerencsér Csaba (Kistarcsa),
szlalom, férfiak: Reinhardt Sándor, nők: Pozsárné Szabady Júlia
(mindkettő Budapest), freestyle,
avagy szabadstílus: Szabó László
(Budapest) és Oroszi Gábor (Veesés).
I.P.
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Ronaldinho öt évre
a Barcelona játékosa
BARCELONA (MTI)
A brazil labdarúgó-válogatott
egyik legnépszerűbb sztárjának
számító Ronaldinho öt évre szóló
szerződést kötött az FC Barcelonával. A Paris Saint-Germaintől
érkező támadó vételára 25 és 30
millió euró között van, a mai bemutatás előtt még átesik a kötelező orvosi vizsgálaton is. A 23
éves klasszis, akit a Manchester
United is szerződtetni akart, már
nem az első komoly szerzeménye a barcelonaiak új, júniusban
megválasztott elnökének, Joan
Laportának. Az elmúlt napok-

ban a török kapus Rüstü Recber,
valamint a Sporting Lisboától érkezett csodagyerek, Ricardo Quaresma is szerződést kötött a katalánokkal.
- Mindig is tudtuk, hogy Ronaldinho szívesen igazolna Barcelonába, s emiatt keményen és
sokat dolgoztunk - mondta
Sandro Rossell, a katalán klub alelnöke.
Az elmúlt egy évtizedben már
több brazil világsztárnak tapsolhattak a Nou Campban, hoszszabb-rövidebb ideig Romario,
Ronaldo és Rivaldo is szolgálta az
FC Barcelonát.

Risztov vb-ezüstje
BUDAPERST (MTI)
Pazar teljesítményt nyújtott,
mégis országos csúcsbeállítással
4:07,24 perccel csak második
lett Risztov Éva a női 400 méteres gyorsúszás tegnapi világbajnoki döntőjében, ahol a német
Hannah Stockbauer még nála is
gyorsabbnak bizonyult.
A magyar versenyző így világbajnoki ezüstérmet szerzett, ami
dicséretes, más kérdés, hogy ő
győzelmet várt magától. Az eredeti időrendnél maradva: az
úszódöntők - szám szerint négy
jutott az első napra - a legmagyarabb fináléval kezdődtek: Risztov
Évát szólították ugyanis a leghamarabb, s a sebesség maradt a
medencében is, mert a szám ta-

valyi berlini
Európa-bajnoki
ezüstérmese nagyszerű tempóban szelte a vizet, s látszott, hogy
csakis a német veheti fel vele a
versenyt igazán. Stockbauer sajnos felvette... Habár mindvégéig
nyílt maradt a csata, a hajrát a
német bírta jobban.
- Istenem, csak nehogy úgy
járjak, mint szegény Güttler Karcsi, és nekem is majd mindig az
ezüst jut! - mondta nekikeseredve a vásárhelyi születésű Risztov
Éva, mielőtt az eredményhirdetésre és a doppingvizsgálatra indult volna. - A négy közül ebben
a számban volt a legnagyobb esélyem, erre tessék. Örültem, hogy
nincs itt Klocskova, aki mégiscsak olimpiai bajnok, tőle nem
szégyen kikapni, de hogy Stockbauer verjen meg, akit tavaly utcahosszal vertem, hát kétségbeejtő. Hogy javulhatott ekkorát? A választ másra bízom...
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A bajnok megverte a kupagyőztest

Az MTK a legszuperebb
LABDARÚGÁS
A bajnok MTK nyerte a labdarúgó Szuperkupát, m i u t á n
2-0-ra győzött a kupagyőztes
Ferencváros ellen. A sikerért 4
millió forintot kapott - adta
hírül az M T I .

MTK-FERENCVÁROS
2-0 (1-0)
Puskás-stadion, 3000 néző, vezette: Ábrahám.
MTK Hungária: Végh - Molnár, Komlósi,
Juhász, Fűzi - Zavadszky, Zabos (Pusztai, 66.), Jezdimirovic, Rednic (Czvitkovics, a szünetben) - Torghelle, Silva
(Lengyel 59.). Edző: Egervári Sándor.
Ferencváros: Szűcs - Balog, Vukmir
(Somorjai, 71.), Kiss, Bognár (Kriston, a
szünetben) - Kapic (Zováth, a szünetben), Lipcsei, Leandro - Rósa, Jovic,
Penksa. Edző: Garami József.
Gólszerzők: Torghelle (30.), Czvitkovics
(51.).
Sárga lap: Jezdimirovic (32.), Komlósi
(77.), illetve Kapic (28.), Lipcsei (77.),
Jovic (83.).
Az elmúlt hetek történései alapján meglepetésnek hatott, hogy a
ferencvárosi közönség csendben
várta a kezdést, a szektorkerítésre is csak egy transzparens került
ki, amelyen az „Elég volt" felirat
volt olvasható.
4. perc: Rósa a középen meginduló Penksa elé pörgetett, a szlovák csatár 18 méteres lövése a
keresztlécet találta el.
14. perc: Kiss középre adott
labdáját Jovic visszagurította az
üresen érkező Lipcsei elé, aki 16
m-ről külsővel alig bombázott a
kapu mellé.
22. perc: Penksa 24 m-es lövését Végh bravúrral ütötte oldalra.
30. perc: Zavadszky 17 m-es
lövése megpattant egy védőn, s

Az M T K játékosai a kupával
Szűcs nagy bravúrral védett,
majd a labda az alapvonalon túlra került. Rednic bal oldali szögletét az egyedül felugró Torghelle
7 m-ről fejelte a kapuba, 1-0.
51. perc: Kiss az alapvonal közeléből visszagurított, s az érkező
Czvitkovics megelőzve a védőket
9 m-ről, laposan a kapuba paszszolt, 2-0.
81. perc: Jovic 10 m-es lövését
Végh lábbal hárította.
Meglepetésre, a zaklatott felkészülést maga mögött tudó Ferencváros játszott jobban az első félidőben, időnként ötletesen támadott, könnyedén vezetéshez juthatott volna. Nagyobb részt a
zöld-fehérek birtokolták a labdát,
míg a bajnokcsapat futballistái
pontatlanok voltak. Ezért jelentettváratlan eseményt, hogy a 30.
percben mégis az MTK jutott
előnyhöz, ehhez viszont kellett a
kupagyőztes védelmének nagy hi-

Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)

bája is, hiszen Torghellével senki
sem ugrott fel fejelni.
Az MTK a második játékrész
elején gyorsan növelte előnyét,
ezzel gyakorlatilag el is döntötte
a Szuperkupa sorsát. A kék-fehérek ezután már nem akartak,
míg a zöld-fehérek nem tudtak
ritmust váltani, így percről percre unalmasabb lett az addig közepes színvonalú találkozó. A Ferencváros próbálkozott, de ötlettelen támadásaival alig jelentett
veszélyt.
Az MTK félgőzzel is megérdemelt győzelmet aratott, hiszen
kevés helyzetéből kettőt értékesített. Érdekesség, hogy a Szuperkupa történetében (eddigi győztesei, 1992: Újpesti TE, 1993:
Ferencváros, 1994: Ferencváros,
2002: Újpest FC) először nyert a
bajnok.
Egervári Sándor: - Az első
húsz percben a Ferencváros bebi-

zonyította, hogy jó csapat, ránk
erőltette az akaratát, mert a mi
játékosaink
keveset
kezdeményeztek a középpályán.
A gól
megnyugtatta
a
csapatomat,
amely a második félidőben végképp felülkerekedett.
Igaz, ekkor
a bátrabb játékot, az örömfocira
jellemző megoldásokat
hiányoltam. Úgy érzem,
megérdemelten kerekedtünk
felül a kupagyőztesen.
G a r a m i J ó z s e f : - A z első játékrészben elfogadhatóan
játszottunk, de már ekkor is kiütköztek
a hiányosságaink. A gólokat nagy
hibák után kaptuk, a szünet
után pedig már sokkal gyengébb
volt a teljesítmény. A problémákat ki kell javítanunk a rajtig, de
ez nem lesz könnyű, mert a védelemben egy-két olyan játékosra is szükségem lenne,
akiket
nem hoznak zavarba a magas
labdák.

A terepkerékpár Szegeden most is igazolta létjogasáltságát

Károlyi Zoltán, a maratonkirály
TEREPKERÉKPÁR
Vasárnap második alkalommal
Risztov Éva ezüstéremmel kezdte a vb-t.
Fotó: TésikAttila rendezték meg a Tisza-maraton
terepkerékpáros-versenyt Szegeden. A viadal egyre népszerűbb lesz, a szervezők alig győzték fogadni a nevezéseket; ráadásként
a profik
között
Károlyi Zoltán révén hazai siker
ponttal, de összetettben átvette a született.
MUNKATÁRSUNKTÓL
vezetést. Az akadályhajtásban
Nagyszerű szegedi sikerrel zárult azonban az osztrákok világbajno- Rekkenő hőség - melyet egy kis
a fogathajtók Nebanicében rende- ka, lohan Wolfmayer érvényesí- szellő enyhített - fogadta tegnap
zett Cseh Nagydíja. A röszkei ille- tette a papírformát és győzött.
Szegeden, a Huszár Mátyás raktőségű, s a szegedi Fesztivál LK
A magyarok eredményei, egyes: parton gyülekező II. Tisza-maszíneiben versenyző Selyben Zsolt
5. Szilágyi. Kettes: 2. Selyben raton terepkerékpáros-verseny
a díjhajtást holtversenyben a 3-4. Zsolt 150,68. Négyes fogat: 1.
helyen zárta, míg a maratonban a Bozsik József 147,96 hibapont, 3.
második legjobbnak bizonyult. Móró Lajos 163,62, 5. Bárdos AtEzzel viszont, igaz csak 0,01 hiba- tila 188,88.

Selyben második

Totó

tett meg a mintegy 300 bringást
felvonultató mezőny. Az érdeklődők, a családtagok a rakpart lépcsőit használták lelátóként, ott
foglaltak helyet, várva, hogy a
„drótszamarak" színes, impozáns látványt nyújtó kavalkádja
elinduljon az útjára. Akadt olyan
is, aki lelkes „B közepet" tudhatott maga mellett, az egyik anyuka „Hajrá, Melinda!" feliratú házi készítésű zászlóval biztatta a
szívéhez legközelebb álló sportolót - egy puszi volt a köszönet. A
felvezető kör után pár perccel
visszatértek a kerekesek a rakpartra és a repülőrajtot már taps,
biztatás kísérte. Többen kiintegettek, akadt olyan is, aki elen-

Kerékpáros
tragédia

BUDAPEST (MTI)
A totó 29. heti eredményei:
1. R. Santander-Liberec
0-1
2 . 1 Kostanay-Pasching
0-1
3. Perugia—Allianssi
2-0
4. Egaleo-Koper
2-3
5. Hantes-Wil
2-1
6. Nice-Bremen
0-0
7. Villarreal—Brescia
2-0
8. Chisinau—Schalke 04
0-1
9. Guingamp-Brno
2-1
10. Synot-Wotfsburg
0-1
11. Tampere Utd.-Cibalia
0-2
12. Heerenveen-Lierse
4-1
13. Molde-Sogndal
3-1
Pluszmérkőzés
14. MTK-FTC
2-0

mezőnyét. Elöl a 130 km-re, vagyis két körre vállalkozó profik,
a hátsó sorokban pedig az amatőrök várakoztak. A szervezők,
mint azt Tubák Nándor elárulta, nem számítottak ekkora érdeklődésre: - A munkatársaim
alig győzték a rohamot, reggel 8
órától rengetegen neveztek, ami
nagy boldogsággal töltött el bennünket. Úgy látszik, mégiscsak
sikerül a tervünk, s egyre népszerűbb sport lesz Szegeden a
kerékpározás. A sok helyi jelentkező csak a lebonyolításban
okozott egy kis versenytechnikai problémát.
A repülőrajtot egy felvezető kör
előzte meg, melyet a város utcáin

2
2
1
2
1
X
1
2
1
2
2
1
1
1

TALLINN (MTI)
Észtországban sporttragédia történt: egy autós edzés közben halálra gázolta Lauris Aus profi országúti kerékpárost. A 33 éves
kerekes, aki korábban a francia
és a spanyol körversenyen, vagyis a Tour de France-on és a Vueltán is szerepelt, a kórházba
szállítás közben belehalt súlyos
sérüléseibe.
A rendőrségi jelentések szerint
a gépkocsi vezetője erősen ittas
volt.

gedte a kormányt, kezeit mintegy győztesként az égnek emelve.
Valószínűleg tényleg mindenki
nyert, alá vállalkozott erre a cangás 65, vagy 130 kilométeres kalandra Algyő, Sándorfalva, Szatymaz, Sziksóstó, Szentmihály és
Gyálarét érintésével. Az indulókat a pénteki és a szombati eső is
segítette, a terepet feláztatta, eltüntetve a port.
A szervezők azt ígérték: hazai
sportoló nyeri a profik viadalát.
Károlyi Zoltán, a Szegedi Kerékpáros SC képviseletében mindent megtett azért, hogy Veres
Csaba klubelnök ne maradjon
hazugságban: 5 óra 3 perc 6 másodpercet tekert, s ezzel az első
helyen végzett - a fődíj, hosszú
hétvége egy Audi A3-sal. Nagyon
szoros volt a verseny, mert a békéscsabai Eke Zoltán 5:06.36
alatt ért célba. A szenior profi kategóriában is szegedi siker született, erről Dezső Sándor gondoskodott. Az amatőröknél Tóth Tamás új pályacsúcsot ért el
2:11.56-tal, de vele szinte együtt
„zuhant be" a célba Tóth István,
az ő ideje 2:12.00. A legjobb hazai kerekes, Lippai
Márton
2:31.37-tel bronzérmes helyen
végzett.
- Természetesen jövőre is megrendezzük Tisza-maratont
mondta Tübak Nándor - , a verseny egyértelműen bizonyította
létjogosultságát a Dél-Alföldön.
Harminc százalékkal több indulónk, résztvevőnk volt, mint tavaly. Csak az képezi szakmai vita
tárgyát, hogy májusban, vagy júliusban tartsuk-e meg. De, hogy
lesz, az biztos!

Mezőn, homokon és réten vezetett a 130 kilométeres pálya.

Fotó: Schmidt Andrea

IMRE PÉTER

»
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Állást keres
Állást kínál
Autó
Bélyeg

NONSTOP

FELVÉTELRE
KERESÜNK
2 fő p á l y a k e z d ő ,

Bútor

vagy 1 - 2 éves

g

Egyéb

berendezésgyártó

s

szakmai tapasztalattal S

Építőanyag
Földterület

rendelkező

villanyszerelőt.

Garázs
Qépjánnftv«

24179686"
jeligére kérjük a Sajtóházba.

Könyv
Közlemény
Lakásfelszerelés
Oktatást vállal
Penz. é r t é k p a p í r

Könnyűszerkezetes

Régiségek

technológiát alkalmazó
építőipari társaság keres

Ruházat

dinamikusan bővülő csapatába

Sport, hobbi

RAKTÁRI

Számítástechnika
Szolgáltatás

ADMINISZTRÁTOR

Társközvetités

munkatársat.

Üdülő, hétvégi ház

Elvárások: középfokú
önálló munkavégzés,
munkavégzés iránt,

Állást keres

számítógépes Ismeret.

• 23 éves lány s z o c i á l i s
munkás végzettséggel állást
keres
06-30-290-1008
(Szeged) (24179661!

Anyagkönyvelési területen
szerzett tapasztalat előny.
Amennyiben felkeltettük
érdeklődését várjuk fényképes
szakmai önéletrajzát,

z

jelentkezni lehet levélben. §

Állást kínál

• A PROFINFO Team Rt
vagyonőrük részére felvételt
hirdet. Jelentkezni a 06-72552-600 vagy a 06-309017-177-es
telefonszámokon lehet (¿4280665)

Alukonstrukt Kft.
§
6728 Szeged. Budapesti út 8.
e-mail:
|i zsa.ernowalukonstrukt.hu
mobil 06-30-294-5216.
Szegedi márkaszerviz
autóalkatrészekben jartas

100 éves multinacionális
cég svéjcl tulajdonossal
pélyázatot hirdet

RAKTÁRVEZETŐT

TERÜLETI KÉPVISELŐ

Érdeklődni: 20/358-2034

keres!

munkakör betöltésére
kizárólag
Szeged területéről.

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden lúlius 28-án. '
Arany J. u. 7.11/13.
]
Tel.: 06-30-576-74-30

A munkavégzéshez személygépkocsi, valamint középfokú végzettség szükséges. Korhatár: 2 8 - 4 0 év.
Korrekt munkavégzés esetén
70 000-200 000 Ft/hó jövede-

ÉLELMISZERKERESKEDELMI KFT KERES

lemre számíthat. Várjuk jelent-

ÁRUFORGALMI

kezését a felvételi beszélgetés

RENDSZERGAZDÁT

Időpont-egyeztetéséhez 9 - 1 6

Elvárások:
- élelmiszer-kereskedelmi gyakoriét
- felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
Önéletrajzokat a Sajtóházba várjuk
„KA-D0 024280300" jeligére

óráig a 62-445-699-es telefonszámon. Felvételi beszélMunka-

kezdés: július 24-töl.

KOZMETIKAI
KERES

CÉG

jó beszédkéazségü.
megjelenésükre igényes
hölgyeket és urakat.
Kereseti lehetőség
60 000-80 000 Ft/hó.
Érd

;

06-30-979-6974

is)

í

• 18 év feletti főiskolás,
egyetemista, nappali tagozatos
diákokat
keresünk
nyári munkára hírlapárusító
pavilonban
való
helyettesítésre
Kiemelt kereseti
lehetőség. Érdeklődni lehet:
20-993-16-95-ös
telefonszámon csak 18.00-19.00
közti
időintervallumban.
(24280533)

Gratulálunk

• A SOUDAL é p í t ő i p a r i
segédanyagokat forgalmazó
kft önállóan dolgozni tudó
területi
képviselőt
keres
Bács-Kiskun,
Békés
és
Csongrád megye területre.
Feltétel: középfokú
végzettség, B kategóriás jogosítvány. Fényképes szakmai önéletrajzokat július 25ig várjuk a 1186 Budapest,
Ipacsfa u. 6. címre (24280497)
• AUSZTRIAI munkalehelőség mindenkinek! Nyelvismeret nélkül is! 06-20318-8405. Győr. (24280483)

• FOTÓMODELLEKET k e resünk prospektusok
készítéséhez
Hölgyek, urak
és gyermekek jelentkezését
váriuk 8-35 éves korig.
Kezdőket is alkalmazunk!
Tel.: 06-30-505-59-99. 0 6 20-315-27-87.
8udapest
(24280468)
• GYAKORLOTT a u t ó f é nyezőket keresünk azonnali
belépéssel, 06-30-228-6462. (Szeged) (24280291)

• GYÓGYSZERÉSZ m u n katársai keres a telújílott Kígyó Palika. Tel : 62-425252 (Szeged) (24280136)
• GÁZFÜTÉSSZERELÖT
alkalmaznék Érd.: 06-209-116-525
(Szeged)
(24280353)
• HORIZONT étterem
szakácsot keres azonnali
kezdéssel. 62-517-479, 0630-289-69-20,
Szeged
(24280359)
• KFT. k é p z e t t á c s o k a t ,
ácsbrigádokat felvesz hoszszú
távra
Téli
munka
biztosítva, a kiemelt bér
sem kizárt Érdeklődni: 6 2 552-007, hétköznap 9 - 1 3 ig, vagy 06-30-9430-418.
(24280475)
• KÖTETLEN munkaidő, jó
munkahelyi leltételek, tisztességes jövedelem egyéni
leljesllmény
alapján.
Érdekli? Akkor hívjon 16 és 18
óra között a 06-30-289-4349-es telefonszámon. Budapest (24280094)

• LÉGI mentési feladatok
ellátására
mentőorvosok,
mentötisztek,
szakápolók
jelentkezését várjuk. 06-309-10-16-86 (24280357)

HELTAI GÉZÁNAK
is RÉVÉSZ IBOLYÁNAK
közelgő házassági évfordulótok j
• MUNKAÜGYI konfliktus,
alkalmábtil sok boldogságot,
probléma megoldására taszeretetet kívánok!
nácsadás.
62-422-431,
Szeretlek benneteket!
Szeged. Mérey 6/b. (23875264)

£
Boldog
S z ü l e t é s n a p o t
boldog születésnapot!
Az életed legyen
mindig vidám. Szeretlek!

QRÁtuUlunk
ERZSIKÉI
házassági
-JeaLt n li
évfordulójuk *M
alkalmából.
Fiaitok: Zi>ti,
Gabi és Lia
Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel
személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

H H Autó
• ÁTÍRATÁSOK, biztosításkötés, szőregi COOP-ABCnél
62-4426—464,
1417.00-lg. (24179546)
AUTOELEKTRO-

• ORSZÁGOSAN b e d o l gozókat
keresünk
otthon
végezhető valós munkára.
Felbélyegzett
válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk!
Gil Bt. 8800 Nagykanizsa,
MiklÓSfa U. 11. (24078300)
• SZEGEDI székhelyű gazdasági társaság gakorlott
bérszámfejtő-,
TB-ügyirvtézőt
keres.
Feltétel: a
NEXON Kft 'BERENC' bérszámfejtő program használatában való jártasság "Önálló munka 024179327" jeligére a Sajtóházba. (24179327)
• SZEGEDI építőipari cég
keres szakmai gyakorlattal
rendelkező
ASZTALOS
szakmunkásokat.
Jelentkezés:
06-30-5252-609.
(24279828)
• SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk 1 fő kárpitost felvételre Érdeklődni:
8-14 óráig. Tel.: 62-572036. (24279920)
• VENDÉGLŐ a ' R é g i
Hídhoz" mosogató munkatársat keres
Jelentkezni:
Szeged, Oskola u. 4. sz.
alatt
lehet
62-420-910.
(24280430)

• JÓ állapotú használt b ú torok
FELVÁSÁRLÁSA,
CSERÉJE ill ELADÁSA
Mér/hy 6/C.
62/470-561.
Étkező, tálaló, kiegészítő
kisbútorok kedvező áron
(24279630)

A n n a - n a p i

és DÍZEL
•
/
/
•
•
J

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

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

A U T O K L I M A
Orcsik M ű h e l y Kft.

Szeged, ősz u. 51.
Tel.: 62-543-777
Postasilto

Szeged,
Kollégiumi

út 6.

EREDETISEG-

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS

MAROSD C K f L > MPER

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

MAROSI HOMOK,

4

BARNAHOMOK,
szállítása.
Megrendelhető telefonon:
62/271-407

I

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS
V A S A K 2 0 - 4 0 0 »i»

M É R E T R E V Á G V A IS 1

0621541-770
7

Építőanyag

Klinker-, Asz-

Á* I i » l i i w h a l 4 l • • • h l
c l lerDurvfoiviapon!

Padié- és falfeurfceléM
Újszeged, Szent-Györgyi k u. 53. |
Tel.: 42-436-374.

T E R R A K O T T A
Csempecentrum
Szeged, Bérkert n. 129.
Tel

6 2 - 4 3 9 - 0 2 5

Bélyeg

• HULLÁMPALA (azbeszt• NAGYOBB b é l y e g g y ű j
mentes)
B" 250
Ft-tól.
teményt bélyeghagyatékot, hullámlemez, taanyag, c e régi
levélborltékot,
1950 ment.
homok,
sóder,
előtti KÉPESLAPOKAT vá- samottáru, dekornád, OSB
sárolok
06-20-9689-746, lap. ajtó, ablak, tűzifa és
este 62-421-680. (SzegedJ" egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
(23673095)
2. 62—476-876. (24279823)

5

Bútor

^^•Mabú/or

Stúdió
Vásároljon
nálunk a
M i e l e
teljes
választékából
Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-470
• ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23976764)
• ANTIK bútorok, régiségek, tollnemüt. teljes hagyaték felvásárlása, azonnali
fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)
• 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, Szatymazl u. 2/B.
Tel.: 62-490-790. (24279821)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(23976552)

Zárda u. 6/A. (Novotel mellett)

• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru b é relhető
62-484-133, 6 2 467-724
munkanapokon.
Szeged. (24178681)
8

Földterület

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

9

444 970. QKiaM

A vásározók
és kiskereskedők
részére a helykijelölés
időpontja:
2003. július 24-én, g
9 órától kezdődik. g

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul

s

10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!

Helye:
a búcsú helyszínén
(Kastélykert u.-Tüskevár
u. kereszteződése)

Postabank RL

1199800+06289010-10000001
21

• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt 10
62-426-433 (24077775)

BÁNYAHOMOK,

• A legkedvezőbb feltélelekkel
légkondicionátt,
k o m b i , egyterű, k m - m e g kölés
nélkül
bérautók
Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap
kedvezmény,
06-30-20555-22,
62-452-266.
(24078564)

• CITROEN Berlingo 1.9D
TGK 1,5 éves, piros, 1
tolóajtós,
sötétített
hátsó
ablak
+
vonóhoroggal,
44.000 km-rel 2.600.000 Ft
áfás számlára eladó Érd.:
06-20-9563-673,
Szeged.
(24280668)

Autówzvtóí tanfolyam indul
júlus 24-én, 17 érakor.

• A JAKAB Csaba Autósiskolában gyorsított tanfolyam Indul július 17-én, 3 1 én. Szeged. Vitéz u 13-15.
62-422-335. (24078005)

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

• BIZTOSÍTÁSKÖTÉS, gépjármű-átírás.
Szeged,
Gyöngyvirág u. 14/B Gafib
Bt. 30/287-5458. (24280251)

CSISZÁR
AUTÓSISKOLA

82

(THG partner)
Előjegyzés: 0 6 - 3 0 - 5 7 5 2 - 5 2 9

DE E S S

- Diákkedvezmény
- Tankönyv biztosított.
Előadások délutánonként

VIZSGÁLAT
- 2 0 % engedménnyel

2003. július 2 7 - é n
lesz megtartva.

- Részletfizetés

Alkatrész Szaküzlet

• GYÓGYSZERÉSZT k e resek Pécsre, lakás megoldott
06-70-2480-634
(24279754)

• LIBATÖMÖKET keresünk
tömőgépet, takarmányt biztosítunk fedezet mellett: 3 0 525-0933.
(24280564)

cf/vctÉu/d/iz/nÁ

10

Algyő Nagyközség
jegyzője
az a l á b b i a k a t teszi
közzé:
az algyői

b ú c s ú

• ELADÓT és pénztárost
keresek szegedi élelmiszer
üzletbe Feltétel: szakképzettség.
áruismeret.
Érdeklődni 9-17 óráig: 3 0 210-58-65. (24280174)

elkötelezettség a minőségi

getés: július 23-án

(ize«etrigzíti

Apróbörze

• DOROZSMAI vendéglőbe
szakképzett felszolgálót felveszek,
06-20-9506-556.
(24280645)

közgazdasági végzettség,

Üzlethelyiség
Vállalkozás

2

62/567-835

„Berendezésgyártás

Irodaszer

—

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Az önéletrajzokat

F-képzét

Hagyaték
Haszonállat
Hölgyet kares

TELEFONOS

HÉTFÓ, 2003. JÚLIUS 21.

H I R D E T E S "

Garázs

• SZEGEDEN, a Franciahőgy városrészen a Makkosért»
soron,
III. Sík
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel: 555-821,
70-31219 1 4. (24280441)

• ATI Császárné Bt.
Moped,
Motor,
Személy,
Teher,
Nehézpót
tanfolyamokat indit tandíj 30%a. max. 60 e Ft a vonatkozó
logszabályok
értelmében
adókedvezményként
igénybe vehető OKÉV Tsz.:
06-0056-02 Szeged. Berlini krt. 16 Tel
62-422240,
06-20-9431—444.
(24178999)
• GYORSÍTOTT TANFOLYAM indul a Tóth
Autósiskolánál július 23-án,
17 órától. 62-450-974 30301-9423 (24178953)

1 1 Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzén. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged (23976771)
• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindentéle régiségét, tollnemüt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek.
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(23976804)

1 2 Haszonállat
• MANGALICA süldők
Csongrádon eladók
30206-86-80. (24280138)

1 3 Hölgyet keres
• KÜLFÖLDÖN dolgozó 33
éves,
177/75
sportos,
Csongrád megyei fiú keresi
becsületes,
megbízható,
csinos hölgy hosszú távú
kapcsolatát 30-978-80-97.
(24280530)

14

Irodaszer

PAPÍR-ÍRÓSZER-IRODASZER
•fázná
Barát Papír Kft.
Szegei, Irinyi J. u. I.

ST I M-4J4-JII. LÍ24-1Í1
Kcryc léé 3-as l u n U m l u l
nilmléiliiifkisl
1
a llé-as, 11 l-es miiékra, |
E-mait pt4Nr@bvat.l1l1 * www Dvat.hu

1 5 Könyv
• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (23976770)

HIRDETÉSFELVÉTEL
MÓRAHALMON:
S z e g e d i u . 1.,

AZ Á Z S I A
Á R U H Á Z B A N

9-17

ára.

1 6 Közlemény

ÁRAMSZÜNET
¡¡-5-...«^
A DÉMÁSZ Rt.
Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége
értesíti fogyasztóit és a lakosságot,
hogy hálózatépítési munkák miatt
áramszünet lesz
2003. július 30-án; 31-én és augusztus 01-én;
07-én; 08-án 8 órától 16 óráig Hódmezővásárhely, Csillag u. 50-től 100. számig, valamint 53-tól
83. számig.
Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.

Nöi-férG-gyermek szandálok I 5 %

r

1 7 Lakásfelszerelés

kedvezménnyel kaphatók.
3000-5000 Ft-ig

CSILLÁROK,
ÁLLÓLÁMPÁK, §
FALIKAROK,
MENNYEZETLÁMPÁK

5%,

5 000-10 000 Ft-ig

10%.

10 000 Ft vásárlás lelett 1 5 %
kedvezmény a bob zetyes arukészletere!

Szeged, Hars ter S.
Nyitva tartás: H.-P. 8.30-17.30.
Szo.: 8.00-13.00

2 0 - 5 0 %
árengedménnyel I

B E E B S B H
• BÓR nyeregláska eladó.
(Motorkerékpárra, kerékpárrá is felszerelhető.) irányár
10.000 Ft. Érd.: 06-30-9251992 (Szeged) (24280658)

OTTHON-LUX
D Ó Z S A U. 4.

1 8 Oktatást vállal
• MATEMATIKA FIZIKA
ANALÍZIS oktatás középiskolásoknak,
főiskolásoknak, 62-458-020, Szeged.
(24279708)

1 9 Pénz, értékpapír
kölrsön...::: Adunk...

Tel.:06-70-269-91-14,
06-30-4569-257

E E S 5 3 2 B
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í

TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft..
62-458-567.
Szeged
(24077725)
24

Egyéni vállalkozásoknak,
kis- és közepes
vállalkozásoknak
beruházási, fejlesztési
hitelek, operatív lízingek,
APEH-, TB-igazolás
nélkül, gyorsított ¡»
ügyintézéssel.
S

E-mail: venator&enternet. hu
kekpoat@chello.hii

• • • i u n n ALTAS
A U U O t n n i ARFtlYAHtM*
•adta. Karasi u. s. 0 1 - M I - t t *

2 0 Régiségek

•

Szolgáltatás

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS
H

L

k

i

â

i

Szeged, Teréz u. 42. Tel.:

r
425-555

• A KÖLTÖZTETÉST, áru-

szállítást, pakolást bízza
ránk!
06-70-380-23-50
(24280334)

• AKCIÓS Új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g -

függönyök, harmonikaajtók
Égető árnyékolástechnika.
06-62-489-603.
06-703168-817. (23976548)

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok leiszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322.
06-30-9558-979.
(23976773)

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

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324. 06-30-383-7116,
Szeged. (23976767)

WOMA KFT.

• RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914.
Szeged,
Csongrádi sgt. 21b. 10-17
Óráig (23976954)

Divatáruüzlet,
Tel.: 6 2 / 2 8 1 - 2 1 2 .

Ruházat

HIRDETÉSFELVÉTEL
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN:
Városi szerkesztőség:
Szegfű u. 1-3.
fet/lax: 62/241-905.
Hirdetés 6 2 / 2 4 2 419.

2 2 Ruházat

•

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

garanciával. Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 06
30 9457 577 06-62-533999, SZÁSZ PÉTER -23976557!

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
szállítása
SZEGED:
6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
2 0 / 9 8 1 0 - 1 3 0
• GÁZKÉSZÜLÉKEK s z e r -

vizügyelete folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)

SZERDA,
24

Szolgáltatás

• GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS.
Hét végén is! 06-30-4810411. (Szeged) (24279979)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 06-2099-75-271,
Szeged.
(24179289)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62-401-318, 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)
• VILLANYSZERELÉS:
házak, lakások szerelése.
06-30-345-0520. (Szeged).
(24280684)
,
25

Társközvetítés

• CRONOS az igényesek
társkeresője. Szeged. 62430-814, 06-20-433-98-42
(24077760)
2 6 Üdülő, hétvégi ház
• MARTELYI üdülőtelepen
nyaralót vásárolnék. 06-70509-26-86 (24279726)

27

Üzlethelyiség

Algyőn, 21100 nm
csarnok (nem daruzott)
raktár vagy gyártás
céljára alkalmas
+ 480 nm kigészítő
irodablokk
ELADÓ,
VAGY HOSSZÚ
TÁVRA BÉRBEADÓ.
Hívását várja:

^

Hegedűs Attila
|
06-20-960-73-51. I
• OELEP Ipari Parkban
2000 m'-es terület 200 m'es raktárral kiadó. 06-30212-77-77
(Szeged)
(24280540)

• SZEGED, külterületi 4,7
hektáros, ipartelep, raktározásra alkalmas, áron alul
eladó. Tel.: 06-20-9804007. (24179396)
H SZEGED BELVÁROSI 60
m'-es (bővíthető) üzlethelyiség kirakattal, kialakítás
előtt hosszú távra kiadó.
06-20-9-268-768 (24279885)

megjelenik!

(Debreceni-Bihari u. sarok.

új társasházi
Nyitva: hétfőtől csütörtökig: ;
8-11,15-18
Telefon: 488-203
AJÁNLATAINK:
• József Attila sgt. 72.
• Sóhordó utca 9/a. sz.
• Róna u. 14/b. sz.
• Dankó Pista u. 3. sz.
Használt szegedi ingatlanok:
Etelka sori 60 nm-es
1+2-es felújított
• Boldogasszony sgt.-l
92 nm-es felújított
• Tápai u. 90 nm, 2003-ban
átadott, exkluzív kivitelezésű

Családi házak:
• Fakopáncs utcai exkluzív
kivitelezésű.
• Bérkert utcai családi ház

Szeged, Fő fasor 184.
ÚJSZEGEDEN

a MAROSTOI
VÁROSRÉSZBEN
133, 138 és 149 nm-es |
ALAPTERÜLETŰ, |

Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

Makón,
a Lonovics
sugárúton !
1 % nm-es
több helyiségből álló
teljesen közművesített,
irodának is alkalmas

épület kiadó.
Érdeklődni: 8-15 óráig
a 62-211-177 telefonszámon
Kádár Istvánnál.
SZEGED-BELVÁROSI s
igényesen felújított §
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkal
ELADÓ telephelynek,
Irodának kiválóan alkalmas.
Érdeklődni a 30-9-658-200as telefonszámon lehet.

üzlethelyiségek:
• József Attila sgt.
§
• Fekete sas utcai 50 nm-es
• Dankó Pista u. 3.
Ügyfeleink részére keresnek
panel- vagy téglalakásokat, telkeket!
TELJES KÖRŰ
ÚGYVÉDI-ÉS HITELÜGYINTÉZÉS!

is/a Invesl 2IHI2

6720 Szeged, lakarvkur u. I.
(62)4.50-000. (20)074-8686

Panellakás
• KERESÜNK lakásokat
ügyfeleinknek. 62/485-208.
(24280660)

BORZ E Q

Üzletvezető:
dr. Tímár László
6722 Szeged, Attila u. 7.
62/479-564,
62/322-208
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig
budapesti képviselőnk:
06-30/9432-704.
ÉRTÉKBECSLÉS.
ADÁSVÉTEL. CSERE.
Készpénzes
ingatlanvásárlás! 7,

Szegeden az Osz a. 43. sz .
Csongrádi sgt. 51. sz alatt épülő

ATIRA KFT.

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

Újszegedi, kb. 200 nm-es,
4 szoba + nappalis családi
ház parkosított kerttel,
garázzsal eladó.
Irányár: 36,9 M Ft.

LIMIT Kft.
6721 Szeged, József A. sgt. 2.
Tel.: 551-651, 30-299-3929.

Bérelhető

épülő 12 lakásos sorházban
LAKÁSOK ELADÓK

|

Átrium Ingattaniroda

Szeged, Kölcsey u. 11., I. em.
06-30-468-5028, 06-70-225-0948,
06-20-320-7610.

.

a

lnptÄRi

„ÜL

'TELEIT
Igényes, új társasházban
Szeged, Pulz u. 17.
14 nm-16 nm-es

udvart garázsok
eladók.
Ár: I 627 500 Ft-tól.

|

Érd.: 06-20-317-72-73

Téglaépítésü lakás

SZEGEDEN,

Érdeklődni: 8-15 óráig s
a 62-211-177 telefonszámon
Kádár Istvánnál

A FRANCLAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,
lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

H KISZOMBORON összkomfortos ház, dupla portával eladó. 06-20-9-868797. 62-297-350, 06-7029-19-390. (24280555)
• PUSZTAMÉRGES, Kossuth u. 59., háromszobás,
gázfűtéses ház 400 n.-öles
telken, pincével és melléképületekkel eladó. Irányár: 6
M Ft. Érd.: este 7-8 óra
között a 62/285-412 vagy a
62/441-203
telefonon.
(24280603)
M PUSZTAMÉRGESEN
sátortetős, 2,5 szobás ház
700 négyszögöl telekkel
3.600.000.-.
62/485-208.
(24280664)

Információ: Dani Melinda 6 2 / 5 6 7 - 8 4 9

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
TÓTH [ÓZSEFNÉ
72 éves korában elhunyt. Temetése július 23-án, 11 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
A gyászoló család
maiBncjc

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk, nagymamánk,
KONDOR GYULÁNÉ
KUGLER MAGDOLNA
életének 88. évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 24-én, 15 órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

145-205 E Ft/m2 áron!
Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
NACSA LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
oMznxMs
Gyászoló családja

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós,
ÖZV LÁZÁR
JÓZSEFNÉ
GÁRDIÁN ILONA
(volt zákányszéki lakos) életének
84. évében, hosszú szenvedés
után elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása július 24-én, 15 órakor a Zákányszéki temetőben.
Gyászmise 14 órakor.
Minden külön értesítés helyett.
02428Ü283
Gyászoló család

Reat Hungary Kft
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-021.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu
M CSERZY Mihály utcai, 87
m'-es, III. emeleti lakás 76
m'-es. szerkezetkész tetőtérrel 15.300.000.-. 62/485208. (24280661)
M FÖ FASORON 129 m ' es, új, első emeleti társasházi lakás, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár:
195.000 Ft/m'. 06-30-39949-99 (Szeged) (24280548)
M STEFÁNIÁRA néző, II.
emeleti, 164 m'-es, 4 szoba, 2 fürdőszoba, nappali,
konyha, előszobás lakás
bérleti joga eladó. 100.000
Ft/m'.
06-20-388-39-89
(Szeged). (24280657)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerető édesanyánk,
SZILÁGYI JÓZSEFNÉ
PIPICZ PIROSKA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0242802«
Gyászoló család

MAKÓ

GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ID. MAGONY JÓZSEF
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ID. PROHÁSZKA
JÓZSEF,
Botond u. 89. szám alatti lakos
elhunyt. Temetése július 22-én,
13 órakor a katolikus temetőben
lesz.
024280714
Gyászoló család

O

R t

GYÁSZHÍR

+

„Tudod, mi a bánat, várni
valakit, aki már soha nem
jön és érezni azt, hogy hiányzik Ő."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk,
ÖZV KISS SÁNDORNÉ
SZABÓ ETELKA,
Szentes, Ady E. u. 26. alatti lakos
82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július
24-én, csütörtökön, 10 órakor
lesz a Szeder temető ravatalozójából.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. BALOGH JÓZSEF,
Szentes, Gógány u. 18. alatti lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése július 24-én, csütörtökön, 9 órakor lesz az alsó református temetőben.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
ID. CZAKÓ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet mondunk
a szentesi kórház urológiai és onkológiai osztály orvosainak, nővéreinek.
024280591
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FEKETE LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjánál
kegyeletüket lerótták.
024280689
Gyászoló családja

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Felvilágosítás:

O

Kecskemét^ Szt. László krt. 20. Tel.: 76/487-300
Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: 66/520-300
www.fordhovany.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Közművesítés: víz. villany, gáz. -

M KISZOMBOR, Kör u 56
szám alatti 2,5 szobás,
gáz- és vegyestüzelésű,
központi fűtéses, telefonos,
kőporos
oldaltház
nagy
kerttel eladó. Érd.: 62-297122. (24280454)

t

ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZAKBAN
LAKÁSOK LEKÖTHETŐK.

Szocpol, kedvezményes hitei
igénybe vehető.
3
József A. sgt. 74. Ősz u. 43. j?
Csongrádi sgt. 51.
§
Röszkén sorházi lakások.

O

vegyes átlagfogyasztás 5,4-9,41/100 km. C0 2 -kibocsatás: 142-222 g/km.

82 éves korában elhunyt. Temetése július
23-án, 14 órakor lesz a Sándorfalvi felső temetőben. Gyászmise előtte 13 órakor a templomban.
Gyászoló család,
024280676
Sándorfalva

Tel.: 06-30-9-537-287

0
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KOZA SÁNDOR

Első Ház Kft. Szeged, Arany J. n. 7.

befizetéssel,

árelőnnyel m e g v á s á r o l h a t ó .
MOST!
El
NÁLUNK!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága
szerettünk,

Érdeklődni telefonon történő s
időpont-egyeztetés alapján lehet.

Épület 2S8 nm.

H KERESÜNK házakat ügyfeleinknek.
62/485-208.
(24280663)

ej

5

GYÁSZHÍR

GARÁZSOK, PARKOLÓK ELADÓK.
Részkén, a Felszabadulás utcában

4000 nm
ipari szabad terület
szórt úttal ellátva.
MAKÓ. ÜGET U. 17. SZÁM
ALAK

Magánház

v a g y akéir 6

SZEGED

társasházakban LAKÁSOK,

'

'%> kezdő

Gyászközlemények

62/567-835

KULCSRAKÉSZ s

CSALÁDI HÁZAK
LEKOTHETOK.
^ Étű.: 30-619-3105. ^

Adria Tburs Kft.
Szeged, Kárász u. 9.
(Átrium)
Tel./fax: 62/540-044, 540-054
www.tiszanet.hu/adriatours
e-mail:
^ adriatours@tiszanet.hu ^

Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb
múltú napilapját!

INGATLANKÖZVETÍTŐ

rcc

A világsikerű

H O T E L PANORAMA***" 1 "

Mert az akár már
a másnapi
lapszámban

ALLES Bt.

\

Debreceni u. 18/B. fszt 1.

Mézé, K 10}.

TOVÁBBI KEDVEZŐ
|
AJÁNLATAINK
MONTENEGRÓBA
ÉS HORVÁTORSZÁGBA,
VALAMINT TUNÉZIAI,
EGYIPTOMI, GÖRÖGORSZÁGI
LAST MINUTE UTAK
AZ IRODÁBAN

M SZEGED, Petőfi S. sgt.
51. szám alatt 16 nm-es
helyiség bérleti joga eladó.
Érd.: 30-314-2530. (24280267)

Az érdeklődők az értékesítés feltételeiről, az ingatlanok megtekintésének időpontjáról a 62-566-050 számú telefonon (\feres Károlyné vezető főtanácsos) kapnak tájékoztatást.
Az írásos vételi ajánlatot a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Osztályán (Szeged, Rákóczi tér 1.)
2003. augusztus 8-ig lehet leadni.

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT.

HIIDfTÍSfttVÉTH UKOffc

A
Jf'tzri
AKCIÓ!
MONTENEGRÓ
AKCIÓ!
UTAZÁS VONATTAL,
AUTÓVONATTAL ÉS
EGYÉNILEG

Stfe/ria

feladni?

• LILIOM utcában 50 m'es utcai üzlet kiadó 06-30399-49-99
(Szeged)
(24280543)

Szeged, Negyvennyolcas u. 22. sz. társasházban 151,92
nm területű, tulajdonrészt (telek területe 932 nm, a beépített alapterület 320,34 nm)
Csongrád, Justh Gyula u. 33. (5261 hrsz.-ú) 531 nm
területű, lakóház, udvar megnevezésű (beépített alapterület
263 nm)
Felgyő, Béke u. 5. (129 hrsz.-ú) 1111 nm területű, beépítetlen terület (építési telek)
Felgyő, Béke u. 4. (114 hrsz.-ú) 1078 nm területű, beépítetlen terület (építési telek)

DR. SÁNDOR
ZSUZSANNA

H SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem. Érdeklődni a
következő telefonon: 06-1302-42-77.
Budapest.
(24280518)

A NAPILAPBAN

• FOGADALMI templomtól
100 m-re 116 nm ingatlan
szeptembertől kiadó. Tel.:
62-480-640,
Szeged.
(24178752)

A C s o n g r á d M e g y e i Ö n k o r m á n y z a t hivatala
értékesítésre m e g h i r d e t i az ö n k o r m á n y z a t i
tulajdonú alábbi ingatlanokat:

Vállalkozás

BECICI (BUDVA)
57 000 Ft/fő/hét parkra néző
63 000 Ft/fő/hét tengerre
néző

* > NGATLAN

14éve működőyl
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Hogy miért érdemes apróhirdetését

A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m vállal felelősséget!

Következő
megjelenés:
július 28.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
ROSTÁS ISTVÁN
PIPI
temetésén részt vettek.
024280625
A gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket
a megjelenés előtti
munkanapon 9 óráig
tudunk elfogadni.
Gyászközlemény
megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány
bemutatását!
Köszönjük!

Ambrus József, 6762 Sándorfatva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Üjszentiván, Május t. u. 31. Tel.:
6 2 / 2 7 7 - 3 8 2 Cs M -i Kegyeleti Kft., 6791
Szeged. Széksósi út 6, Tel.: 6 2 / 4 6 1 - 0 3 9
6 9 0 0 Makó. Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16.
Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.:
6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft.,
6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 6 3 / 4 0 0 162 6 6 4 0 C s o n g r á d , Fő u. 17-19. Tel.:
6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kit.. 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma
Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.:
211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás.
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon. 62/4249 9 2 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4
6722 Szeged, Török u. 9 / 8 . Tel.: 6 2 / 4 2 0 414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 6 2 / 5 4 3 747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép
KM. Algyő, Kastélykert u. 16 Tel.: 267-567
Servío Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 6 2 / 2 4 6 -

605,62-248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u.
31. Tel./fax: 63/400-889.
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Tizenéves
táncosok

Az örök város
PODMANICZKY SZILÁRD

Kánikula
Készített«

ADDISZ-ABEBA (MTI)

Talán harminc év is eltelt azóta, hogy ebben a kisvárosban éltem, s most jólesett visszajönnöm, végigjárni a régi utcákat, a piacot, látni a fákat,
mennyit nőttek, s látni, mi minden elmúlt itt harminc év alatt, s hogy harminc évvel ezelőtt mi
mindenről álmodoztam itt, s most tessék, mindent elértem, amit akartam, s a legnagyobb szabadságban a legnagyobb boldogságot mégis a régi
emlékek visszaidézése jelenti.
Persze visszaidéztem a csúf dolgokat is, amiket
mai fejjel teljesen nevetségesnek érzek, s csak valami vég nélküli bizonytalanság hitethette akkor
el velem, hogy ezt és azt, így és úgy kell tennem,
vagy éppen hagyni, ahogy lesz, úgy lesz.
Akkoriban sokat voltam szomoní, ideges és kiúttalan, s csak elméletben gondoltam egy olyan
időre, mint most, amikor minden félelem elmúlik belőlem, hozzásimulva a világhoz, belül a világegyetemhez, minden hullámában együtt élek
vele. Persze tudom erről is, hogy a létező világból
mi mindent zárok ki, hagyok tudomáson
kívül,
hogy mindezt átélhessem, de olykor a teljesség
miatt kell elhagyni a részleteket.
Furcsa volt, hogy az utcán sétálva sokan megismertek, rám köszöntek, egészen emberi kérdéseket tettek fel, és egyáltalán nem éreztem tolakodónak. Hm, gondoltam, mennyit változott itt a
világ harminc év alatt, megtanultak az emberek
kedvesek lenni, elhagyták az irigységüket, az ostoba indulataikat, a gyűlöletet és a kapzsiságukat, ami mind-mind agyonterhelte az életüket, és
agyonterhelte ezt a szép kis várast is.

Mindig is ilyennek szerettem volna látni ezt a
várost, ami nem a szülővárosom, az eltöltött idő
mégis a világ legismerősebb és legotthonosabb
szegletévé lett nekem.
S most, harminc évvel azután, hogy dühödten
elhagytam a várost, jó visszatérni, és jó látni benne, hogy ezek szerint még ott is van remény, ahol
nincsen.
A szállodában, ahol laktam, nem tudtam előre
megmondani, meddig maradok, de ezek után úgy
tűnt, magam sem látom a távozás végét.
Egy reggel a már megszokott utcai hangok elmaradtak. Arra ébredtem, hogy csend van, tökéletes csend. Kissé megzavarodtam, felöltöttem a
háziköntöst, megmostam az arcom, és felhúztam
a rolettát.
Nem akartam hinni a szememnek,
egy tribün
állt az ablak alatt, rajta egy csomó virág, s mikor
kiléptem az erkélyre, az egyik városvezető rövid,
de végtelenül kedves beszédet mondott. Aztán újra csend lett, mert a forgalmat is elterelték. S akkor a csendben valami ott motoszkált a fejemben. Megköszöntem a szép szavakat, s bátorkodtam megkérdezni, milyen apropót találtak a köszöntőnek,
mert, gondoltam, esetleg próbára
akarják tenni a rafinériámat. Egyszerű, mondta a
szónok. Hisz ma van a névnapja.
Elcsodálkoztam, a szoba falán rápillantottam a naptárra. Azt
hiszem, itt valami félreértés lesz, mondtam, engem Istvánnak hívnak. Ó, elnézést, mondta a
szónok. Semmi baj, válaszoltam, becsuktam az
erkélyajtót, és már csomagoltam is.

Mintegy kétszáz vendéget és topless táncost vettek őrizetbe egy
éjszakai bárok elleni razzia során
az etiópiai fővárosban a múlt héten egyik éjjel. A lefogottak többségét kihallgatásuk után elengedték. Tíz személynek - táncosoknak és az éjszakai bárok tulajdonosainak - az őrizetét azonban a bírósági tárgyalásig meghosszabbították. Ellenük a vád
közszeméremsértés. A táncoslányok - akiknek az átlag életkora
mindössze 15 év - az iskolából
maradtak ki, hogy megélhetésüket ily módon fedezzék. A hatóságok szerint az éjszakai bárok
nagyban felelősek az AIDS etiópiai elterjedéséért.

Horrorfilmbe illő jelenetek játszódtak le egy római postahivatalban. Ezrével ugráltak ki
ugyanis a tücskök egy gyanús
csomagból, amelyet a postáskisasszony ellenőrizni akart. A kollégák által riadoztatott rendőrök
körülzárták a postahivatal épületét, hogy megakadályozzák a rovarok szabadba jutását. A postáskisasszonyt mentők szállították kórházba, miután azt állítot-
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Szeged
Hódmezővásárhely

Szentes
Makó
Csongrád

A NAP VICCE
Felvételi beszélgetés egy hazai
bankban: - Referenciáák? - Még
a múlt században közirat-hamisításért pénzbüntetésre ítéltek,
majd
pilótajáték
szervezése
után, az ügyfelek haragja miatt
elmenekültem az országból. Remek. Akkor egy igazgatói állást ajánlok a brókercégünknél.
Megfelel?

Postai tücsökriadó
ROMA (MTI)

Dél felől egyre melegebb, száraz levegő áramlik fölénk, ezért fokozódik a hőség. Sok
napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, csapadék sehol sem valószínű.

ta, hogy több tücsök is megcsípte
őt. A kedélyeket végül egy helyszínre hívott biológus csillapította le, megállapítva, hogy teljesen
ártalmatlan tücskökről van szó,
amelyekkel leguánokat táplálnak. A csomagot Ausztráliában
adták fel és címzettje egy római
állatkereskedő volt, aki rendszeresen kap hasonló küldeményeket. Ami a leguánokat illeti, a következő csomag beérkezéséig
várniuk kell még az ínyencfalatokra - áll a dpa jelentésében.
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További kilátások
A hét többi napján is igen meleg időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, csütörtökön
többfelé várható zápor, zivatar. A hét közepén ugyanis egy hidegfront vonul á t fölöttünk. A front csupán kissé mérsékli a nagy meleget.

Kedd

Ox\ *

Péntek

o

x

Max:34

Max:33°

Max:31°

Min:19°

Mln:20°

Min:20

Zápor

Max:30

Mbnir

Zivatar

Zivatar

Derült

Vízállás:
A Tisza Szegednél 113 cm (hőfoka 24,8 C°), Csongrádnál -70 cm,
Mindszentnél + 2 1 cm. A Maros Makónál -89 cm.
A Nap kel: 5.07, nyugszik: 20.33. A Hold kel: - , nyugszik: 13.02

A klíma
EreíJOu TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

akci
értékesítése

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

Harminc lány után fiú Chloé apja
SZURKHET (MTI)
MUNKAHELYI SZARKA
Szegedi munkahelyén, az irodájában hagyta pár percre a táskáját
egy hölgy. Hamarosan visszament dolgozni és ekkor vette észre, hogy valaki belenyúlt a retiküljébe. A munkahelyi szarka a
hölgyet irataitól és 1500 forintjától szabadította meg.

- Nagyapának én nyitok ajtót!

Fotó: Gyenes Kálmán

Magyar vészhelyzet
VÍZSZINTES: 1 Széchenyi István egyik szállóigévé vált mondásának első sora. 10. Vallásrövidítés. 11. Lőfegyvert gyakorlással pontos célzásúvá tesz. 12. Alattomos. 13. „... Iacta
est!" (Július Caesar). 15. Tüzel. 16. A szabadságharc egyik tábornoka (János). 17. Fánk Is
van ilyen. 20. Amerícium. 22. Egy tévéfilm-sorozat címadó családja. 23. Páros vágy! 24. A
francia kártya egyik színe 26. Banándarab! 27. Emelőszerkezet. 29. Szamár, franciául. 30.
Páros belső szerev. 32. Gyötrelem. 33. Világhírű olasz operaénekes (Beniamino, +1957).
35. Fejvédő fejfedő. 39. Irídium. 41. Parázs lyukat üt (pl. ruhán). 42. Dolgozni kezd! 43. Lápi
vízimadár 45. Erek! 46. Bizonytalanul áll.

FÜGGŐLEGES: 2. Talál. 3. Francia férfinév. 4. Nemzeti bajnokság, röv. 5. Az Idézet harmadik
része. 6. Közönség részére lefolytatott szórakoztató, v. tudományos műsor. 7. Bűvös rész! 8.
A „Ludas Matyi" c. film (1949) főszereplője (Imre). 9. A munka és az energia egyik mértékegysége volt 13. A Széchenyi-idézet második része. 14. A távolabbiak. 16. Közöl. 18. Antonov tervezte repülőgép.
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30. Vilmos, becézve.
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Nyírségi község. 38.
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Bikavér jelzője. 40. ...
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de Janeiro. 42. Nagytestű kutyafajta. 44
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Y
Belsőrész! 47. Tiltószó.
SZOMBATI rejtvényünk helyes megfejtése: Ml az alkohol? Folyékony pszichiáter.
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BESURRANÓ A LAKÁSBAN
A szegedi Október 6. utca egyik
házába ment be egy ismeretlen
férfi. Az otthon lévő tulajdonos
csak a kertkaput zárta be, de a lakásajtót nem. Ezt használta ki a
tolvaj. Átmászott a kerítésen,
majd bement a lakásba. Az előszobában lévő táskából elvitte a
lakástulajdonos iratait és bankkártyáját. Rögtön továbblépett, s
nem sokkal később 16 ezer forintot sikerült leemelnie a sértett
számlájáról.

Egy 96 éves nepáli férfi nem adta
fel a reményt, hogy eddigi hét feleségétől született összesen 30
lánya után végre egy fiú utóda is
lehet. A nyugat-nepáli Szurkhet
városában élő aggastyán ezért
hetedik neje halála után felesé-

gül vett egy 35 éves nőt, hátha
végre fia születik. A 96 éves férfi
„aktív és csupa erő", ezért egyáltalán nem reménytelenül vágyik
egy fiúgyerek után. A jó 60 évvel
fiatalabb ifjú nej pedig egyenesen
büszke arra, hogy olyan férfi vette feleségül, aki csaknem egy
egész évszázadot átélt.

Két zsák szemét ára
MELBOURNE (MTI)
Fegyveres rablóknak sikerült két
zsák szemetet zsákmányolniuk.
A rablás egy benzinkút mellett
történt. Az egyik kutas a közeli
szupermarket parkolójába vonszolta a szemetes zsákokat, ami-

kor teherautó fékezett le mellette, amelyből két álarcos ugrott
ki. Puskával a kézben felszólították, hogy adja át a zsákokat. A
meghökkent benzinkutas mondta, hogy a zsákokban szemét van,
a rablók azonban nem hagyták
„félrevezetni" magukat.

HIÁBA ZÁRTA
A szegedi Szent Ferenc utca
egyik házában hiába zárta a lépcső korlátjához kerékpárját egy
fiatalember. A 18 ezer forintot
érő bringát ismeretlenek ellopták.
FELTÖRTAUTÓ
Feltörtek a Vadas Márton utcában egy parkoló Suzuki Wagon
R-t. A kocsinak az oldalsó ablakán verték be egy bottal. Az utastérből semmi mást n e m vittek
el, csak egy rádiósmagnót. Az ellopott műszaki cikk értéke több
mint 50 ezer forint.

Lottószámok
ÖTÖSLOTTÓ
17,18,51, 52,75 • JokerszáfTk 193193
u
lési
HATOSLOTTÓ
3,8,12,26,
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Fotó: Karnok Csaba

SYDNEY, NEW YORK (MTI)
Kislánya született Rupert Murdoch ausztrál sajtómágnásnak
New Yorkban - számoltak be róla a médiaguru birtokában lévő
ausztrál lapok. A 72 éves Murdochnek és 35 éves feleségének
ez a második gyermeke. Az első,
ugyancsak kislány, Grace Helen
2001 novemberében jött a világra, a most született csecsemő a
Chloé nevet kapta. Az egész világra kiterjedő érdekeltségi hálózattal rendelkező milliárdos előző házasságából négy gyermek
született.

ISTEN ELTESSE!
DÁNIEL, DANIELLA
Dániel héber eredetű, jelentése:
Isten a bírám. Legismertebb viselője volt Dániel próféta, akit a róla elnevezett könyv tanúsága szerint másik három zsidó ifjúval
Babilonba vittek, ahol bölcsességével és álomfejtéseivel nagy
tiszteletet vívott ki. Gyerekkorában valószínűleg mindenki olvasta Dániel Defoe kalandregényét, a Robinson Crusoe-t,
amelyben egy hajótörött viszontagságait írja le. Szláv változat a
Danilo, ezt a nevet holicsi és
montenegrói fejedelem, illetve
király viselte, de ma már inkább
a Víg özvegy főhőseként maradt
meg az emberek fejében. Daniella a név női alakja. Egyéb névnap: Angéla, Angelina, Dalida,
Elina, Helén, Ilma, Ilona, Julietta, Léna. Az Ilona változata a Helén, az Elina, önállósult becéző
alakja a Léna. A görög mitológia
szerint Szép Heléna szépsége
okozta a trójai háborút, miután ő
kapta a legszebb nőnek járó
aranyalmát Páris királyfitól, s
ezért két istennő is megharagudott Trójára.

