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MA: BIZALMASAN
Az Országgyűlési Könyvtár
áHományából törölve
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TÉMÁINKBÓL
RENDEZESI TERV NELKUL
Csongrád megye hatvan
települése közül ötvennyolc
rendelkezik településfejlesztési
tervvel. Ez fontos feltétele a
pályázati támogatások
elnyerésének. Az új előírásoknak
azonban csak tíz terv felel meg
maradéktalanul.
3. oldal
MEGÚJUL A BÖLCSÉSZKAR
ADY TÉRI ÉPÜLETE
Közel 170 millió forintba kerül
az SZTE bölcsészkari épületének
felújítása. Az Ady téren az
októberben befejeződő
rekonstrukció eredményeképpen
a régi épület méltó párja lesz az
új egyetemi könyvtárnak.
4. oldal
NINCS DÖNTÉS A VIVAÉPNÉL
Két héttel elhalasztották a
Vivaép Rt. közgyűlését, így nem
született döntés arról sem, hány
dolgozónak mondtak fel a
cégnél. Az SZKT igazgatója
hivatalosan is bejelentette a
Szepark, az SZKT és a Vivaép
újraegyesítésének tervét.
5. oldal
AZ ORSZÁG MAGDI ANYUSA

Tizenhat éven át szegedi
színésznő volt a Barátok közt
Magdusa. Fodor Zsóka azt
mondja, hiányzik neki a
színpad. A művész szívesen
emlékszik szegedi éveire.
Bizalmasan

www.delmagyar.hu

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

A megzsarolt szegedi vállalkozó visszavonta terhelő vallomását

Kumbor tagadja bűnösségét

A kedden lezárult vonalhúzó
konferencián kiderült: a 160
ezer jelentkező közül 105 ezer
diákot vettek fel a felsőoktatási
intézményekbe. A pontszámok
tovább csökkentek, sok helyen
elég volt a 7 2 pontos minimumot elérni ahhoz, hogy a felvételiző bekerüljön.

Információink szerint visszavonta vallomását az a szegedi vállalkozó, aki korábban azt állította, hogy Kumbor Tibor rendőr
alezredes és két arab társa megzsarolta őt. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság nyomozóosztályának egykori vezetője is azt
valotta, hogy nem ismeri a sértetteket, soha nem is látta őket. A
rendőr alezredessel együtt elfogott két külföldi férfi sem érti,
Kumbor neve hogyan merült fel az üggyel kapcsolatban.
A zsarolással gyanúsított Kumbor Tibor rendőr alezredes továbbra sem kíván nyilatkozni a
sajtónak. Az egykori sztárnyomozó ügyvédje, Bálint Gyula
azonban lapunknak elmondta,
Kumbor azt állítja, semmilyen
bűncselekmény
elkövetésében
nem vett részt, ezért nem tud
miről nyilatkozni. Őt is váratlanul érte elfogása és letartóztatása.
Kumbor Tibort, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
nyomozóosztályának
egykori
vezetőjét július 10-én az Országos Rendőr-főkapitányság kommandósai fogták el. Kumbor a
déli órákban ebédelni érkezett a
városi rendőrkapitányságra tizenhat éves lányával. Amikor az
épület előtt kiszállt kis Polskijából, a rendőrség bejárata előtt

Felsőoktatás:
zuhanó
ponthatárok

. hirtelen lerohanták a kommandósok.
- Nem értem, miért volt szükség erre a látványos akcióra, hiszen védencem szinte mindennap bejárt a rendőrségre. Akár
meg is kérhették volna, hogy fáradjon velük - mondta Bálint
Gyula.
Mint azt korábban megírtuk,
az alezredest és két arab férfit, M.
R.-t és T. H.-t folytatólagosan elkövetett zsarolással gyanúsítja
az ügyészség. Az akció előtt néhány nappal két vállalkozó, egy
szegedi és egy budapesti üzletember feljelentést tett, hogy arab
férfiak megzsarolták őket. Vallomásában egyikük azt állította,
Kumbor Tibor is vett át tőlük védelmi pénzt.

A Szegedi Tudományegyetem 11
karára több mint 11 ezer diák jelentkezett. Az egyetemen tegnap
még nem tudták megmondani,
közülük hány felvételizőt vettek
fel, mert a kari, egyetemi összesítések csak a jövő hétre készülnek
el.
Az viszont világosan látszik,
hogy egyre több képzésre lehet
egyre könnyebben bekerülni. A
helyzet szakértők szerint egyre
kritikusabb és csak kevés a remény a javulásra. A jelentkezők
52 százaléka került be államilag
finanszírozott képzésre, közülük
46 százalékot vettek fel egyetemi,
54 százalékot főiskolai szakra.
Bálint Gyula, Kumbor Tibor védője: Bízom benne, hogy kiderül, Jegyzetünk a 3.,
védencemnek semmi köze a zsaroláshoz.
Fotó: Karnok Csaba információink a 7. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Gázvezeték épül Szeged és Arad között

Milliós kárt okozott a viharos erejű szél

Még az idén hozzálátnak

Ideiglenes tető
a lakók feje fölött

Még az idén megkezdődik és a tervek szerint
2004 telére befejeződik a Szeged-Arad közötti
gázvezeték építése - közölték szerdán román
illetékesek.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A román gazdasági és kereskedelmi miniszter, Dart
loart Popescu a román közszolgálati rádiónak adott
nyilatkozatában kijelentette: idén elkezdődik és
2004 telére befejeződik a Szeged és Arad közötti
gázvezeték építése. A miniszter rendkívül fontos
beruházásnak nevezte a projektet, mivel ez lesz az
első gázvezeték, amely összeköti Romániát Nyugat-Európával.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy az érintett
államok már megállapodtak a Törökországból induló, Bulgárián, Románián és Magyarországon ke-

resztül Ausztriába érkező gázvezeték kiépítéséről.
Ez a vezeték lehetőséget ad majd arra, hogy az Iránból és Egyiptomból Törökországba érkező földgáz
eljusson Nyugat-Európába, illetve lehetővé teszi,
hogy az Oroszországgal kötött hosszú távú megállapodások alapján érkező gázszállítás esetleges feleslegét tovább forgalmazzák.
Elhangzott, hogy az Európai Bizottság július
15-én jóváhagyta az öt ország tervét, és felerészben
finanszírozza a vezeték megvalósíthatósági tervének 1,5 millió eurós költségét. A Szeged-Arad közötti vezetéket a román Transgaz és a Mol Rt. építi.
A Transgaz az idén 35 kilométeres szakasszal készül el, a román félnek összesen 65 kilométernyi
vezetéket kell kiépítenie. Az első 35 kilométeres
szakasz építési költségeit 40 millió dollárra becsülik, ezt teljes egészében a Transgaz finanszírozza
majd saját erőből.

Nem tudni, mikor kezdődhet a 800 milliós helyreállítás

Késik a nagyállomás felújítása
Már hozzávetőleges dátuma
sincs annak, mikor indulhat a
szegedi nagyállomás rekonstrukciója. Az önkormányzat támogatja a korszerűsítést és a
műemléki helyreállítást, viszont információink szerint a
MAV-nak egyelőre nincs pénze
beruházás elkezdésére.
A szegedi nagyállomás felújítását már többször is elhalasztották. Igaz, pontos dátumot sohasem jelöltek meg, de a beruházás hírének bejelentésekor, tavaly januárban még abban bíztak a város és a vasút vezetői,
hogy 2002 nyarán megkezdődhet, 2005-re pedig be is fejeződhet a munka.
Az ugyancsak tavaly januárban
aláírt együttműködési megállapodás szerint a szegedi önkormányzat 100 millió forinttal támogatja a felújítást.
Az évtizede halogatott helyreállításra még mindig várni kell.

Fotó: Gyenes

Kálmán

Folytatás a z 5. oldalon

A kedd esti vihar darabokra szedte a tetőt.
A kedd esti tornádó két lépcsőház fölött szakította le a tetőt
és a szellőzőkéményt a szegedi
Juharfás utcában. Szerdán reggel az önkormányzat segítségével elkezdődött az égi csapás
okozta károk helyreállítása.
A viharos szél letépte a szegedi
Juharfás utca 3. szám alatti ötemeletes panelház két lépcsőháza feletti, megközelítőleg 300
négyzetméteres tetőszigetelést.
A nikecellborítás és kátrányréteg
négy-öt méteres darabokban hul-
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Fotó: Schmidt

Andrea

lott le. A szigeteléssel együtt a
bejárat felőli járdára esett a szellőzőkémény betonkoszorúja is,
valamint a csatorna darabjai. A
lakók ébren töltötték az éjszakát,
a legkisebb rezdülésre kilestek az
ablakon, esik-e az eső. Nagyon
féltek, hogy beázik a tető, de szerencsére az óriási széllökést nem
követte csapadék.
Szerdán a lakók és az IKV Rt.
munkatársai összeszedték a törmeléket.
Folytatás az 5. oldalon

M u v é s z v á r ó

Minden csütörtökön este 20-22 óra közön élő színházi műsor a Ju ventus Rádióban
A Szegedi Szabadtéri Játékokról, interjúk, bejelentkezések, játékok!
A mmar telefonszám»: 62/44-22-44
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Pár órára csődközeibe
került az ország?
A Fidesz felszólítja a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert, azonnal adjanak magyarázatot arra, miért nem tájékoztatták az embereket arról,
hogy a hónap elején, ha csak egy
pár órára is, de csődközclbc került az ország - közölte Fónagy
János (Fidesz) szerdán
BUDAPEST (MTI)
Az ellenzéki képviselő elmondta:
pártja megdöbbenéssel értesült
arról, hogy a hónap elején fizetésképtelenné vált az államkaszsza, és aznap csak az esti órákra
sikerült az állami számlákat feltölteni. „Medgyessy Péternek a
jelenlegi helyzetben világos magyarázattal kell szolgálnia a tekintetben, hogy pontosan milyen okok vezettek az államkaszsza teljes kiürüléséhez" - szögezte le, hozzátéve: „a Fidesz a kormánytól vár választ arra is, hogy

az elmúlt hónapok során az államkassza hányszor vált fizetésképtelenné, illetve hányszor került a fizetésképtelenség közelébe". Fónagy /ános közölte: pártja
kíváncsi továbbá arra, mit kíván
tenni a kormányzat a gondok
megoldása érdekében, és a jövőben tud-e szakmai garanciát
nyújtani arra, hogy az államkassza fizetőképessége fenntartható marad.

•
A Magyar Köztársaság soha
egyetlen percig sem volt csődhelyzetnek még a közelében
sem, mindig minden fizetési kötelezettségének időben eleget tett
- mondta Máté Dániel, a PM
szóvivője. Július 9-én annyi történt, hogy az állammal kapcsolatban álló néhány hazai ügyfél
nem az elszámolási rendszer első
körében, hanem a másodikban
jutott hozzá a pénzéhez, de még
aznap, a délelőtt folyamán.

Rendkívüli országos küldöttgyűlést hívnak össze

A Magosz készülődik
BUDAPEST (MTI)
Rendkívüli országos küldöttgyűlést hív össze a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) az agráriumban
kialakult tragikus helyzet miatt jelentette ki /akab István, a szervezet elnöke és Kovács Lajos, a
választmány elnöke (felvételünkön) a Magosz szerdai elnökségi
és választmányi ülését követő
sajtótájékoztatón
Budapesten.
Az elnök elmondta: a küldöttgyűlést még augusztus 20. előtt
meg akarják tartani, amelyen
szövetségük arról kíván dönteni,
hogy az agráriumban élők helyzetén hogyan lehetne javítani.
„A döntést valamennyi gazda érdekében kell meghozni, ezért a
Magosz az összes agrár-érdekképviseletet felkéri az együttműködésre" - közölte Jakab István.

Jön a kenyéráremelés
BUDAPEST (MTI)
Előreláthatólag 18-22 százalékkal emelkednek a sütőipari termékek árai szeptember elején.
Werli ¡ózsef, a Sütőipari Egyesülés igazgatója szerint a következő
hetekben két lépcsőben kívánják
emelni a malmok a liszt árát a

várhatóan magas gabonaárak
miatt. Az igazgató a pékáruk és a
kenyér áremelkedésének okaként jelölte még meg a 12 százalékos gázáremelést, továbbá a
most bejelentett 9 százalékos augusztusi villamosenergia-áremelést. Szerinte a sütőipar pozícióját rontja a gyenge forint.

-
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A Szaddám Húszéin fiainak hollétét eláruló egyén 15 millió dollárt kapott

A rendszer nem térhet vissza
Szaddám Huszcin fiainak halála azt bizonyítja az iraki népnek, hogy a volt rendszer eltűnt, és már nem fog visszatérni.
WASHINGTON, BAGDAD (MTI)
Ezt hangsúlyozta George Bush amerikai elnök szerdán elhangzott beszédében. Ezek az
emberek „felelősek voltak számtalan iraki
megkínzásáért, megnyomorításáért és meggyilkolásáért" - mondta. Washingtoni remények szerint a megbuktatott iraki diktátor,
Szaddám Húszéin két fiának, Udajnak és
Kuszajnak a halála fontos győzelmet jelenthet a háború utáni iraki helyzet stabilizálásáért vívott harcban.
Kormányzati és katonai források szerdán
egyaránt úgy vélekedtek, hogy a két legidő-

sebb Szaddám fiú megölése enyhítheti azt a
gerilla stílusú offenzívát, amelyet a Szaddám
Huszeinhez hű erők folytattak a koalíciós
erők ellen, s amely nap mint nap újabb és
újabb amerikai áldozatokat követelt.
Washingtonban általános a vélekedés azzal
kapcsolatban, hogy Szaddám Húszéin két fiának halála még távolról sem ad okot a megkönnyebbülésre. Elsősorban azért nem, mert
maga a bukott diktátor még életben és szökésben van. A korábbiaknál azonban jóval
erősebb a remény, hogy Udaj és Kuszaj halála
Szaddám Húszéin kézre kerítéséhez is közelebb vezethet - hangoztatták a tekintélyes
lapnak nyilatkozó források. Húszéin kedden
megölt két fiát egyértelműen azonosították a
fogazat, a röntgenvizsgálatok és négy volt
munkatársuk vallomása alapján - jelentette

be az amerikai erők parancsnoka. Az amerikai hadsereg védelme alá került az a személy,
aki tájékoztatta a koaliciós erőket Udaj és
Kuszaj Húszéin hollétéről, /oe Anderson, a
101-es légi szállítású hadosztály ezredese azt
nem volt hajlandó elárulni, ki tájékoztatta
őket. A francia AFP hírügynökséggel szűkszavúan csak annyit közölt: „Minden bizonnyal megkapta a pénzt". Paul Bremer, az
Irakban működő amerikai ideiglenes kormányzat vezetője július 3-án 15 millió dolláros jutalmat tűzött ki annak, aki információval szolgál a Huszcin-fiúk hollétéről.
A szövetséges fegyveres erők őrizetbe vették Szaddám Húszéin megbuktatott iraki elnök elit alakulatának, a köztársasági gárdának a parancsnokát, Barzán
Abdel-Gafúr
Madzsídot, a volt elnök unokatestvérét.

NVT-koncepció hároméves időszakra
BUDAPEST (MTI)
A magyar kormány szeptember
helyett már augusztus elején átadja az EU illetékeseinek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT)
koncepcióját - közölte Szanyi Tibor, az FVM politikai államtitkára, vidékpolitikai kormánymeghatalmazott
rendkívüli
kormányszóvivői tájékoztatón. Szanyi utalt arra, hogy az NVT átadását követően az uniónak hat
hónapja van a magyar tervezet
elfogadására. A koncepció hároméves időszakot ölel fel.
Amennyiben az EU a magyar vidékfejlesztési
elképzelésekkel
egyetért, úgy már Magyarország
csatlakozását megelőzően, azaz
2004. május 1. előtt társfinanszírozással vidékfejlesztési programok indulhatnak. A programokra összességében 158 milliárd 625 millió forint áll rendelkezésre, amelyből az EU-forrás
126,9 milliárd forint.

Gulyás Erika helyettes kormányszóvivő és Szanyi Tibor.

Román-magyar diplomáciai feszültség a csatlakozási tárgyalások miatt

Sápot és szellemiséget említenek
BUKAREST (MTI)
Diplomáciai feszültséget okozott Bukarest és Budapest között az a magyar igény, hogy az EU vonja
be Magyarországot a Romániával folytatott csatlakozási tárgyalásokba - írta az Evenimentul Zilei című román napilap, amely szerint „Magyarország
sápot akar húzni a román csatlakozási tárgyalásokból". Valamennyi központi román lap vezető hírként, címoldalán számolt be a magyar kérésről és
annak Bukarest által történt azonnali elutasításáról. Az Adevarul című lap szerint Juhász Endre, az

integrációs ügyekben illetékes magyar tárca nélküli
miniszter Brüsszelben értésre adta, hogy ha Magyarországot nem vonják be a román tárgyalásokba, a magyar országgyűlés esetleg nem ratifikálja
majd Románia csatlakozását az EU-hoz. A lap
megszólaltatta Miicea Geoana román külügyminisztert, aki leszögezte: a magyar kijelentések ellentétben állnak azoknak a tárgyalásoknak a lényegével és szellemével, amelyeket a közelmúltban
folytatott Bukarestben Kovács László magyar külügyminiszterrel. Azt hiszem, Magyarországnak
tisztáznia kell Juhász Endre kijelentéseit - közölte.

Séta a száraz folyómederben Bécsben találkozott

Nyomozás a maffiaellenes központ vezetője ellen

Kulcsárral a tábornok

Hivatali
bűncselekménnyel
gyanúsította meg B. J. dandártábornokot, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatóját a Budapesti
Katonai Ügyészség - közölte
Margl Zoltán csoportvezető
ügyész.
BUDAPEST (MTI)

Gyerekek a Drcisam folyó kiszáradt medrében sétáltatják kutyájukat a németországi Freiburg környékén. Az elmúlt hetek rendkívüli aszálya Nyugat-Európát is sújtja. MTI Telefotó/AP/WinfriedRothermel

A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó maffiaellenes központ vezetője Bácskai János. A
tábornok ellen pénteken rendelték el a nyomozást.
A Magyar Nemzet szerdai számában arról ír, hogy Tóth András, a Miniszterelnöki Hivatal
polgári titkosszolgálatokat felügyelő politikai államtitkára feljelentést tett Bácskai (ános ellen
a katonai ügyészségen bűnpárto-

lás gyanúja miatt. A napilap úgy
tudja, hogy a feljelentés összefügghet a K és H brókercégénél
„kirobbant sikkasztási botránynyal".
A Blikk szerint Bácskai (ános
kapcsolatban állt Kulcsár Attilával, a K and H Equities több milliárd forintos sikkasztással gyanúsított volt munkatársával. A
bulvárlap értesülése szerint az elfogása előtt a bróker Bécsben
több alkalommal is találkozott a
dandártábornokkal. A nyomozás
nem feljelentésre, hanem hivatalból indult. A büntetőeljárások
gyakorlata azt mutatja: akkor indul hivatalból nyomozás, ha a
nyomozást elrendelő szerv nem
feljelentésből szerzett tudomást
az alapos gyanúra okot adó információkról, hanem saját észlelés
útján.

MTI Telefotó: Nándorfi Máté

RÖVIDEN
UGYVED A BÖRTÖNBEN
Jelentós értékre elkövetett
sikkasztás és
magánokirat-hamisítás miatt a
Heves Megyei Bíróság jogerősen
2 év 2 hónap börtönbüntetésre,
valamint egymillió forint
pénzbüntetésre ítélte
Nagydaróczi Béla miskolci
ügyvédet. Két társa felfüggesztett
szabadságvesztést kapott.
JUSZT ÉS AZ ŐZGIDA
Októberre halasztotta a lopással
vádolt Juszt László büntetőperét
szerdán a Komáromi Városi
Biróság, mert Juszt ragaszkodott
ahhoz, hogy a tárgyalásról
videofelvétel készüljön, de az
általa hozott kamerával nem
lehetett rögzíteni a dátumot és
az időpontot, luszt László ellen
azért emelt vádat tavaly
júniusban a Komáromi Városi
Ügyészség, mert 2002. május
31 -én a súri Táncsics
Vadásztársaság területén a
vadászati tilalom ellenére lelőtt
egy őzgidát és egy mezei nyulat, s
az állatokat eltulajdonította.
ÜRES MEDENCÉBE UGROTT
Azonnal életét vesztette az a
fiatalember, aki egy 30 cm mély
medencébe ugrott fejest a
miskolctapolcai strandon.
Nyaka eltört és azonnal belehalt
sérüléseibe. Nem vette észre,
hogy a medence vizét éppen
leeresztik, és abban mindössze
harminc cm a vízmélység.
ELHUNYT CSERHÁTI
Elhunyt Cserháti Zsuzsa énekesnő - erősítette meg az Országos
Mentőszolgálat szolgálatvezető
főorvosa, Sebestyén Erzsébet
szerda este. 55 éves volt.
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Csongrád megye a középmezőnyben foglal helyet

Az egyszeri
diplomás

Ha nincs rendezési terv
Hogy egy település milyen sikerrel szerepel a különböző pályázatokon, nagyban függ attól,
rendelkezik-e rendezési tervvel.
Egy 1997-es jogszabály szerint az
eddigi települési rendezési terveket a városok 2003. december
31-ig használhatják, a községek,
falvak pedig 2004. december
31-ig. Csongrád megye hatvan
települése közül ötvennyolc rendelkezik valamilyen formájú
tervvel.
Ebből tíznél megfelel az új előírásoknak a terv. Tizenöt önkormányzat jelenleg készíti elő az
újat, harmincháromnál csak a
már évekkel ezelőtt is meglévő a
hatályos. Kettőnek pedig egyáltalán nincs rendezési terve. Az országos
összehasonlításban
Csongrád megye a középmezőnyben foglal helyet, hiszen itt
a települések negyven százalékának elkészült vagy folyamatban
van az új rendezési terve.
Bács-Kiskun megye 119 települése közül 20-nak teljesen kész,
32-nek pedig most készül a terve, ami 42 százalékot jelent. Békés megyében 73-ból hatnál
megfelel az új szabályozásnak a
terv, tizenhatnál viszont most
változtatnak (ez 30 százalék). E
két megye egyikében sincs olyan
település, amelynek ne legyen
valamilyen formájú rendezési
terve.
- A törvény közvetlen szankcióval nem sújtja azokat a településeket, amelyeknek nincs
rendezési terve - tudtuk meg
Kiss Lajos területi főépítésztől.
Hatályos rendezési terv hiányában azonban az építési hatóság

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Algyőnek elkészült az új rendezési terve. így 14 új bérlakás építéséhez igényelhettek állami támogatást.

és az önkormányzatok kizárólag
az országos jogszabályok alapján,
korlátozott módon, az úgynevezett illeszkedési szabályoknak
megfelelően dönthetnek. Mellőzve esetleg a helyi környezeti
sajátosságokat. További hátrány,
hogy a különféle támogatási pályázatok elbírálásánál akár kizáró ok is lehet a településrendezési terv hiánya. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy megnehezülhetnek vagy meghiúsulhatnak a különféle beruházások. Az EU-s pályázatok dokumentációjának kitöltésénél az egyik alapkérdés:
rendelkezik-e az igénylő telepü-

Fotó: Gyenes Kálmán

lési rendezési tervvel, illetve
összhangban van-e azzal a fejlesztés.
A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz (CSMTT) adhatnak be pályázatot az önkormányzatok a rendezési tervük
támogatására. A tanács a legrosszabb esetben a költségek hetven százalékát állja vissza nem
térítendő támogatás formájában.
A kisteleki és a mórhalmi kistérség települései további húsz, a
csongrádiak, szentesiek és makóiak pedig további tíz százalék
kedvezményt kapnak a tanácstól.

Öttömös még a régi rendezési tervét használja. - Pályázatot adtunk be a CSMTT-hez,
amelyben hárommillió forintot
kértünk az új elkészítéséhez mondta Bata Ferenc polgármester. Mórahalom rendezési
terve már az új jogszabálynak
is megfelel. Ennek köszönhetően igen sikeresen pályázik az
önkormányzat. - A SAPARD
hivatalától legutóbb négy pályázatunkra összesen 55,5 millió forintot kaptunk - tudtuk
meg Nógrádi Zoltán
polgármestertől.
kt.

A termőföldet pénzre váltják
Előreláthatóan
szeptemberben
folytatódik az idén elkezdődött
termőföldet életjáradékért program, a további részletekről azonban már augusztusban érdeklődni lehet a Nemzeti Földalap
(NFA) Csongrád megyei irodájában. A múlt heti kormánydöntés
nyomán ugyanis a részarány- és
az osztatlan közös tulajdonú földeket is megvásárolja az állam
idős tulajdonosaiktól. Benedek
Fülöp, a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (NFSZ) elnöke, az agrártárca címzetes államtitkára
bejelentette: az általános feltételek változatlanok, azaz a programban a 60 év felettiek vehetnek részt 1-20 hektár nagyságú
területtel, maximum 3 millió forintos értékhatárig.
Új szabály, hogy a részarány-vásárlási értéknek el kell
érnie a 100 ezer forintot. A kiterjesztésről szóló kormányrendelet
már.e hét második felében meg-

hatállyal állapítják meg - a
Csongrád megyei iroda közbenjárására.
Nyári Károly, az NFA megyei
irodájának vezetője elmondta,
520 pályázat érkezett az első határidőig, s 877 hektárt ajánlottak
fel tulajdonosaik. Közülük 321
nem felelt meg a kiírásnak - ezek
azok az osztatlan tulajdonban lévő földterületek, amelyekkel viszont a második körben már jelentkezni lehet. A megyében is
tartanak a helyszíni szemlék, az
adategyeztetések, a kifizetésekre
azonban majd csak eztán kerülhet sor. (De az életjáradékot terÉrdemes elgonolkodi az életjáradék kérdésén.
Fotó: Gyenes Kálmán mészetesen az állam július l-jétől visszamenőleg fizeti az idős
jelenik és azt követően a pályázaAz országgyűlés. június végén embereknek.)
tot a Nemzeti Földalap haladék- döntött az életjáradék adómenA Nemzeti Földalap 2,5-3 millitalanul közzéteszi. Az országban tességéről, amely visszamenőle- árd forintot fordított földvásárlás5-10 ezer pályázatra számítanak, ges hatályú. Ez azt jelenti, hogy ra, mintegy 10 ezer hektár nagyami körülbelül 20-30 ezer hektár az NFA a korábban megkötött ságban. Az évvégéig életjáradékra
föld megvásárlását teszi lehetővé szerződések alapján már levont az NFA 1,5-2 milliárd forintot kíaz NFA számára. A termőföldet adóelőleget visszafizeti. Eddig ván fordítani. Emellett mintegy 6
életjáradékért program pályáza- közel 5 ezer 500 pályázat érke- milliárd forintért szándékoznak
tait a szokásokhoz híven a föld- zett a Nemzeti Földalapkezelő még földet vásárolni, 25-30 ezer
hivatalokhoz kell benyújtani. A Szervezethez, aminek alapján 9 hektár osztatlan közös tulajdonút
pályázóknak az NFA megyei iro- ezer
földrészlet
szemlézését és 10-15 ezer hektár más formádái, valamint a körzeti földhiva- kezdték meg a szakértők. Az ban felajánlott földet szeretnének
talok testre szabott segítséget ad- életjáradék összegét minden pá- megvenni.
nak.
lyázatnál egységesen július l-jei
FEKETE KLÁRA

Meghosszabbították a határidőt

A tejkvóták még egy hónapig eladhatók
Az év elején a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) lehetővé tette a tejtermelők számára, hogy eladhassák kvótájukat. A határidő
augusztus 15-ére módosult.
Az FVM eredeti, év eleji rendelete értelmében a tejtermelők április 15-éig jelezhették a tej terméktanácsnak, hogy el kívánják
adni kvótájukat. Az agrártárca
ezt a határidőt nemrégiben mó-

dosította és augusztus 15-éig
meghosszabbította. A formanyomtatványok változatlanul a
falugazdászoktól szerezhetők be.
Mint ahogy azt Kocsis László, az
FVM megyei hivatalának osztályvezetője elmondta, aki eladásról dönt, annak a kvóta teljes mennyiségét értékesítenie
kell.
Az FVM-rendelet a felvásárlási
árat nettó 25 forint plusz áfában
állapította meg kvótaliterenként.

Kumbor ártatlannak
vallja magát
Folytatás az 1. oldalról

Az életjáradékot július 1 -jétől visszamenőleg fizeti ki az állam

A részarány tulajdonú földek
megvásárlásával mintegy 1,5
millió hektár rendezetlen tulajdonú földre terjesztik ki a
termőföldet
életjáradékért
programot.

72, 75, 79, 85, 88. Ezek nem lottó-, hanem felvételi
pontszámok,
melyekkel most nem pénzt, hanem négy vagy öt év tanulmányi
időt lehetett nyerni. Diákigazolványt, a hozzá kapcsolódó összes
kedvezménnyel.
Kollégiumot vagy albérletet, halomban álló mosatlannal és sarokba hajított koszos ruhával. Boldog egyetemi
éveket, szerény ösztöndíjat, szerelmeket, barátságokat. A képzés
végeztével pedig diplomát.
Diploma. Valaha ez a szó azt jelentette, hogy birtoklója nagy tudású, művelt ember, aki mögött számtalan áttanult
éjszaka,
sok-sok vizsga és szigorlat van, tudása értékes és hasznos - maradva a nagynak tűnő szavaknál - a társadalom számára.
Manapság egy álláskereső diplomásnak két kérdést biztosan feltesznek az állásinterjúkon: hol és milyen szakon szerezte képesítését. S egyre többször és - ami még elszomorítóbb - egyre több
végzettség esetében mosolyogják meg az illetőt. Unott arccal végighallgatják, aztán megköszönik az érdeklődést és azzal biztatják a jelentkezőt, hogy várjon türelemmel, majd értesítik.
Miután a diplomás elunja a várakozást, reménykedve
telefonál,
majd - szintén reménykedve - elindul a munkaügyi
központba.
Ahol a folyosón állva van ideje elgondolkozni azon, hogy megérte-e elpocsékolni négy vagy öt évet az életéből és miért nem tanult inkább valami másnak. Érveket és ellenérveket
sorakoztat
fel, s legvégül arra jut: úgysem vették volna fel, nem volt elég jó
tanuló a középiskolában és a felvételi vizsgán is jobban izgult volna a kelleténél.
Majd értesül az idei felvéted pontszámokról s immár arról filozofál, ki, miért és hogyan értéktelenítette el a felsőoktatást. Miért
lehet a jogi karra 85 ponttal bejutni, hogy lehet az, hogy egy leendő angol-matek szakos tanárnak 19, egy fizika-kémia
tanárnak
csak 72 pontot kellett „kiizzadnia" magából ahhoz, hogy bejusson az egyetemre.
A diplomás csendben hibáztatja a minisztériumot,
a felduzzasztottlétszámot
és sajnálja az egyetemeket a fejkvóta miatt. És
sajnálja magát is, mert tudja, diplomája egyre értéktelenebb lesz.
Csak az nem jut eszébe: nemcsak a felsőoktatást, a közoktatást
is „elrontotta " valaki.

Az üzlet lebonyolítását vevőként
a minisztérium megbízásából az
Állattenyésztési
Teljesítményvizsgáló Kft. végzi, ez a cég, valamint az FVM-hivatal ad további
tájékoztatást a témával kapcsolatban. Információin^ szerint
annak praktikus eladni kvótáját,
aki nem extraminőségű tejet termel, hiszen a jövőben a felvásárlók már csak ilyen tejet vásárolnak meg.
F.K

- Védencem határozottan kijelentette, hogy ilyen soha nem
történt. Nem ismeri a sértetteket, soha nem találkozott velük.
El sem tudja képzelni, hogyan
merült fel a neve a zsarolással
kapcsolatban
magyarázta
Kumbor ügyvédje, aki fontosnak
tartotta megjegyezni, információi szerint a két arab férfi sem érti, hogy került kapcsolatba Kumbor Tibor neve a zsarolással.
- Ez egy érdekes ügy. Nem tudom, mi fog kiderülni, de bízom
abban, tisztázódik védencem
szerepe: az, hogy nem volt részese a zsarolásnak - tette hozzá Bálint Gyula.
Értesüléseink szerint egyébként a szegedi sértett időközben
visszavonta vallomását.

Az egyik arab férfi, M. R. vallomásában elmondta, ő sem ismeri Kumbor Tibort, sosem találkoztak. - M. R. csak megbízást teljesített, amikor lecsaptak rá a kommandósok. Úgy
tudta, tartozást vesz át, amikor
elvette a vállalkozótól a tizenhatmillió forintot - mondta
Krajkó Zoltán, az arab férfi ügyvédje.
A másik gyanúsított, a Cipőkirályként elhíresült T. H., akinek
több cipőboltja és más vállalkozásai is vannak, 1997-ben Szeged
belvárosában
történt
arab-roma háború alkalmával
futólag találkozott a volt főnyomozóval.
A három gyanúsítottat harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság.
A. T. J.

Lopakodó tandíjat
emlegetnek Dobóék
Az elvonások következtében
megszorítások várhatók a felsőoktatásban - állítja a Fidelitas.
Különösen a vidéki egyetemek
versenyképessége csökkenhet,
miután a kormány 3 milliárd
400 millió forintot von el a felsőoktatástól - jelentette ki szegedi sajtótájékoztatóján Dobó
László (képünkön]. A Fidelitas
országos
alelnöke,
a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
szegedi közgyűlési frakciójának vezetője szerint a kormány
magára hagyta a felsőoktatást,
és az elvonás következtében
nem csupán a szakmai színvonal csökken, de veszélybe kerül
számos felsőoktatási dolgozó
munkahelye is. Dobó szerint a
Szegedi Tudományegyetemtől
elvont 300 millió forint ugyan
az SZTE teljes éves költségvetésének csak egy százaléka, ám
a dologi kiadásoknak már öt
százalékát teszi ki. - Az elvonások mellett a jelentős ener-

gia-áremelés is nehéz helyzetbe hozza a felsőoktatási intézményeket, amelyek a költségtérítéses képzésben tanulók
terheit kénytelenek lesznek
emelni. A lopakodó tandíj
megérkezett - fogalmazott Dobó.
A Fidelitas alelnöke szerint az
Ifjúsági és Sportminisztériumnak
nincs határozott irányvonala és
jövőképe. Bírálta a tárca vezetőit
amiatt, hogy a minisztériumot
sújtó 500 milliós költséglefaragásból mindössze 4 millió forinttal veszi ki a részét a tárca, miközben 1,7 milliárdba kerül az adminisztratív állomány fenntartása.
kb.
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Ásotthalmon
holnap fogadják a megyejáró
fesztivál résztvevőit. Az elmúlt
három évben már
gyönyörködhettek a látogatók a
külföldi néptánccsoportok
előadásaiban. A rendezvény 18
órakor kezdődik a község
főterén. Az érdeklődők dán, észt,
két izraeli és egy angol
néptánccsoport bemutatóját
tekinthetik meg, s táncaikon
keresztül megismerhetik
hagyományaikat, életüket. A
jelmezek dinamikussága és
sokszínűsége változatossá teszi
műsoraikat.
DOMASZÉK. Falunapra és sörfesztiválra várják az érdeklődőket Domaszéken. A mulatság
pénteken este hat órától veszi
kezdetét a Presszó vendéglőben.
Az élőzenét Robi és a Stone szolgáltatja. A vendégeket ínycsiklandó flekkenekkel, tárcsán sütött egyéb ételekkel várják. A
szombati zenés ébresztő után
kezdődik a Sörfeszt-kupa a sportcsarnokban. Az ünnepélyes megnyitóra tíz órakor kerül sor. A
szervezők egész napos szórakoztató programokat ajánlanak a
Köztársaság térre látogatóknak.
A falu ebédje óriási bográcsban
rotyog majd. A jó ebédhez nóta
szól és nem feledkeznek meg a
diszkó, a spanyol ritmusok és a
rock and roll szerelemeseiről
sem. Este hét órától az öttömösi
három tenor humoros produkcióval vidítja fel közönséget, utána a Dupla Kávé lép színpadra.
Az estét a tűzijáték utáni utcabál
zárja. Vasárnap este hat órától
újra a Presszó vendéglőbe várják
a mulatni vágyókat.
KISTELEK. A regi sztrált munkanélküliek száma májusban
768 fő volt Kisteleken és körzetében, ami csökkenést jelez, valószínűleg a nyár miatt. Az idénymunkák megszűnésével azonban ősszel várhatóan ismét nő az
állástalanok száma. Július l-jétől a munkanélküliek új ellátási
formája az álláskeresést ösztönző juttatás. Akinek megállapították a 180, vagy annál több napra
járó munkanélküli járadékot, az
ennek letelte után írásbeli megállapodást köthet a munkaügyi
központtal intenzív álláskeresési
támogatásról. A negyvenöt év
alattiaknak 180 nap a folyósítási
idő, a negyvenöt éven felülieknek pedig 270 nap. A támogatás
összege az öregségi nyugdíj
nyolcvanöt százaléka, ez jelenleg
18 ezer 530 forint.
SÁNDORFALVA. A megyejáró
fesztivál keretében ma érkeznek
Sándorfalvára a külföldi
néptánccsoportok. Az angol,
dán, észt és két izraeli csoportot
ebéddel várják, majd a
polgármester fogadja a
vezetőket. A nap további
részében megmutatják a
vendégeknek a települést, s ha az
idő engedi, ellátogatnak a
strandra is. A napot ismerkedési
esttel és táncházzal zárják, a
helyi népművészeti csoportok
adnak ízelítőt a magyar
hagyományőrző táncokból,
amelyeket el is sajátíthatnak a
külföldiek.
SZEGED. A Szegedi "Tudományegyetem csapata ebben az évben
is részt vesz a hagyományos IMC
nemzetközi matematikaversenyen, amely a középiskolai diákolimpia egyetemi szintű megfelelője. Az eddigi rendezvényeken
négy kontinens harminc országának nyolcvankét csapata vett
részt. Idén július 25-étől 31-éig
Kolozsváron mérik össze tudásukat a versenyzők. A szegedi egyetemisták hatodik éve képviseltetik magukat és a korábbi években
Londonban, Prágában és Varsóban is eredményesen küzdöttek.
Eddig 10 ezüst- és 4 bronzéremmel öregbítették a város és az
egyetem nemzetközi hírnevét. A
most kiutazó versenyzők: Ambrus Gergely, Kcvci Péter, Nagy
Ambrus és Varjú Péter. A csapatot Röst Gergely vezeti.

Megújul a bölcsészkar
épülete az Ady téren

A támogatott kht. másra fordította a pénzt

Az Esély 105 milliója
Az Esély a stabilitásra közalapítvány képviselői Szegeden sajtótájékoztatón számoltak be a
szervezet által kiosztott támogatásokról.
MUNKATÁRSUNKTÓL

K ö r b e á l l v á n y o z t á k az i m p o z á n s é p ü l e t e t .

Fotó: Schmidt Andrea

Háromévi spórolás, a kar áldozatvállalása árán
megújul az egyetem bölcsészettudományi karának épülete.
Az Egyetem utcai épület állaga annyira megromlott, hogy nem lehetett tovább halasztani a rekonstrukciót. Az elmúlt ötven évben egyetlen egyszer „nyúltak hozzá", tíz évvel ezelőtt, amikor részlegesen felújították az esőcsatornákat.
A közelmúltban elkezdett munkák eredményeképpen megszépül a bölcsészkari épület külső és
belső - udvarra néző - homlokzata: ahol szükséges, vakolnak, festenek, helyreállítják a kődíszeket. Javításra szorul a tető, mert helyenként beázik, és fölújítják a teljes esővíz-elvezető rendszert is. A belső udvar hepehupás, repedezett burkolatát díszburkolatra cserélik. A helyrehozott
homlokzaton a nyílászárók sem csúfoskodnak
többé. Az épület 960 ablakának 25 százaléka

olyan rossz állapotban van, hogy azokat kicserélik, egy másik 25 százaléknyit felújítanak, a felét
pedig csak újramázolják. Javul a belső komfort is:
kicserélnek vizesblokkokat, bővítenek mellékhelyiségeket. Elsősorban a kar adminisztrátorai által
- nyáron is - használt szobákat, 23 irodát klímaberendezéssel látnak el.
Mint ahogy azt a bölcsészettudományi kar dékánjától, Berta Árpád egyetemi tanártól megtudtuk, a tervek szerint október végére fejeződik be a
munka. A rekonstrukció összesen 169 millió forintba kerül, amit a bölcsészkar három évig tartó
nadrágszíj-összehúzás árán kuporgatott össze.
Azért is lehet örülni a felújításnak, mert a szomszédságban épülő egyetemi könyvtár impozáns
együttese mellett kiábrándítóan festett volna a régi,
eredetileg szép, ám mostanára rettentően leromlott bölcsészkari épület.
S. E.

Az Esély a stabilitásra közalapítvány
sajtótájékoztatóján
Mécs László, a kuratórium elnöke elmondta: a közalapítvány minden évben több mint
100 millió forint támogatást
oszt szét. - Az EU és Magyarország célja az, hogy a hátrányos
helyzetű régiókat és civil szervezeteket bekapcsolja az unió
vérkeringésébe - jelentette ki
Havránné Mohácsi Ildikó, a kuratórium titkára.
Idén 105 millió forintot osztott szét a közalapítvány, ebből
82 milliót vajdasági oktatási intézmények, kis- és középvállalkozások, valamint civil szervezetek kaptak. A legtöbb támogatást a szabadkai (18 millió fo-

Eltűnt férfit keresnek
A gyulai kórház pszichiátriai osztályáról március végén eltűnt Szabad
Bálint Gergely. A 31 éves férfi személyleírása: 176 cm magas, közepes
testalkatú, haja szökésbarna, középen elválasztott, enyhén ritkuló, szeme színe kék, bőre fehér, sápadt színű. Eltűnésekor fekete farmernadrágot, sötét színű kötött pulóvert és sötétkék orkándzsekit viselt. Május elején a család egyik ismerőse látta a férfit Szegeden, a Mars téren.
Elmondása szerint Szabad Bálint Gergely külseje elhanyagolt volt, szakállat viselt, tudati állapota zavartnak tűnt. A június végén lapunkban
megjelent cikk hatására többen is telefonáltak a rokonoknak, hogy látták a 31 éves fiatalembert. Legutóbb azt közölték a családdal, hogy a
férfit látták kiszállni egy autóból Balástyánál a Dóc felé kanyarodó
úton. Pénz nincs nála, iratait nem vitte magával, így hivatalosan munkát sem tudott vállalni. A hozzátartozók kérik, aki információval tud
szolgálni Szabad Bálint Gergely jelenlegi tartózkodási helyéről, értesítse a családot a 06-30/291 -0590 vagy 06-68/438-508-as telefonszámon.

Acker Bilket megműtötték, Ian Wheeler helyettesíti a dixie-gálán

Chris Barber klarinétosa a beugró
Váratlan műtétje miatt le kellett mondania fellépését a
szombati Dóm téri dixie-gála
sztárvendégének, Acker Bilk
klarinétművésznck. A világhírű
jazzmuzsikust beugróként honfitársa, Ian Wheeler, Chris Barber zenekarának klarinétosa helyettesíti.
A szombati Dóm téri dixie-gála
szervezői az 1929-es születésű
élő legendát, az angol Acker Bilk
klarinétművészt hívták meg
sztárvendégnek Szegedre. Bilk
Stranger On The Shore című
számával 1962-ben vált világhírűvé, és azóta is a jazz élvonalához tartozik.
E-mailben kaptuk a rossz hírt:
Acker Bilk nem tud eljönni Szegedre - mondja Molnár Gyula, az
egyik házigazda zenekar, a Molnár Dixieland Band vezetője. Négy évvel ezelőtt ugyan kigyógyították a torokrákból, és már
jól érezte magát, sokat koncertezett, a múlt héten azonban egy
kontrollvizsgálat
kimutatta,
hogy húgyhólyagrákja van. Kérte
az orvosait, hogy halasszák el a
műtétet, mert szeretett volna fellépni a tervezett európai koncertjein, így a szegedin is. A specialisták azonban sürgős műtétet
javasoltak, és hétfőn már el is végezték a beavatkozást. Hosszadalmas gyógyszeres kezelés vár
még rá, így a következő hónapokban biztosan nem koncertezhet. Szerencsére ugyanaz az ügynökség, amelyik Acker Bilk fellé'

pést megszervezte, három nap
alatt leszerződtette nekünk Ian
Wheelert, a legendás Chris Barber zenekarának klarinétosát.
A Chris Barber Jazz Band
1961-ben járt Magyarországon,
akkor a magukkal hozott hanganyagból a Hungaroton kiadott
velük egy lemezt. Talán az volt
az első dixie-korong nálunk, én
a mai napig féltve őrzöm - teszi
hozzá Molnár Gyula. - Ian
Wheeler volt az egyik távmesterem, mert erről a magyar kiadású lemezről szinte hangról
hangra megtanultam a szólóit.

Óriási élmény számomra, hogy
negyvenkét év múltán a D ó m
téren most együtt játszhatunk
vele. Élőben hallottam egy fesztiválon, de sohasem találkozhattam vele személyesen. Ha
nem is akkora világsztár, mint
Acker Bilk, Wheeler is világszínvonalú dixie-klarinétos, nagy
dolog, hogy Szegeden hallhatjuk. A gálára Budapestről, Sopronból, Nyíregyházáról és Debrecenből,
sőt
Szlovákiából,
Ausztriából és Romániából is
várunk rajongókat.
A szombati koncerten a Mol-

nár Dixieland Band három-négy
saját nótát játszik indításképpen, ezúttal fontosabb számukra, hogy a vendégszólistákat, Ian
Wheeler mellett Theis Jensen
dán trombitaművészt is profin
kísérjék és közös improvizációban vegyenek részt.
A zenekar 1964-ben alakult,
azaz jövő nyáron ünnepli 40.
születésnapját. A jubileumra új
CD-t is készítenek és szeretnének egy nagyobb szabású dixie-gálát is szervezni neves külföldi szólistákkal.
H.ZS.

Szegeden nem lehet kétkerekű járművet
kölcsönözni. A nyári hónapokban, amikor
a legtöbb turista látogat Szegedre, nem ta-

A nemzeti és etnikai kisebbségi
jogok biztosához fordult a szikáncsi Sándor Józsefné.
A Kaltenbach fenő kisebbségi
ombudsmanhoz körülbelül másfél hónappal ezelőtt írt levél nyomán a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Hivatalának két munkatársa kereste meg tegnap Sándor fózsefné panaszost, hogy szóban, részletesen is meghallgassa
az írásban benyújtott panaszt.
Lapunkban május elején írtuk
meg, hogy Sándor Józsefné többször is vitába szállt Kis Irénnel, a
Szikáncsi Általános Iskola igazgatójával, mondván: az hátrányosan különböztette meg az
előző tanévben is leányunokáját.
A gyermek ugyanis nem haladt
jól matematikából. A kisebbet
pedig nem vették fel az iskolába,
ugyanis a nevelési tanácsadó a
gyermek kis létszámú osztályba
való beíratását javasolta.

de robogóval továbbra sem lehet majd furikázni a városban. Jelenleg az egyetlen biciklizéshez hasonlító lehetőség a kétszemélyes bringóhintók kölcsönzése a Belvárosi híd alatt,
ahol délutánonként várják a jelentkezőket a
mindösszesen kettő járgányra. A kerekezés
félóránként hétszáz forintba kerül.
T.Á.

B. K. A.

Nincs Szegeden kerékpárkölcsönző
lálnak alkalmi közlekedési eszközt a vendégek. Külföldön, például Görögországban,
teljes iparág épül a robogók és a kerékpárok
kölcsönzésére.
A hiányosság a Tourinform munkatársainak is feltűnt. Mint ahogy azt megtudtuk, egy
hónapon belül lehet majd kerékpárokat bérelni a Tourinform Dugonics téri kirendeltségén,

Ombudsman
vizsgált
Szikáncson

Kis Irén igazgató lapunknak elmondta: sosem érdekelte a két
gyermek származása. A kislánynyal négy pedagógus külön-külön is foglalkozott, és csak az
eredménytelenségük láttán javasolták, hogy vigyék el fejlesztő
pedagógushoz.
Sándorné és az igazgató vitája
- a jelek szerint - eldurvult,
ugyanis az utóbbi feljelentette a
nagymamát, mert az állítólag
lökdöste egy vita hevében az iskola folyosóján.
Sándorné a kisebbségi ombudsmannak írt panaszát az Oktatási Minisztériumba is elküldte. Az ombudsmani iroda két
munkatársa tegnap személyesen
tájékozódott, majd érdeklődésünkre közölte: a hivatal az ügygyei kapcsolatos iratokat bekéri,
az eset feltárásába bevonja a minisztérium munkatársait is. Azaz közösen próbálják kideríteni,
a gyerekek képességeivel vagy
származásával volt-e baj.

A vendéglátó szegedi zenekar: a Molnár Dixieland Band.

A Szegedre látogató vendégek nem kölcsönözhetnek kerékpárt vagy robogót a
városban. A Tourinform megpróbál változtatni a helyzeten.

rint), valamint a zentai (10 millió forint) gimnáziumnak ítélték. Az intézményekben szeptembertől tehetséggondozó magyar oktatás indul, amelyben
szerepet vállalnak szegedi tanárok is.
Mint azt korábban megírtuk, a
közalapítvány 2001 márciusában 45 millió forinttal támogatott egy szegedi kht.-t. A Regionális Közép-európai Környezeti
Technológia Központ Kht. négy
szerbiai városban, Szabadkán,
Zentán, Újvidéken és Belgrádban szeretett volna létrehozni és
működtetni egy-egy olyan irodát,
amely
környezetvédelemmel,
gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok kialakításával foglakozik. A kht. azonban később nem
tudott elszámolni a pénzzel.
Mécs László tegnap érdeklődésünkre elmondta, az ügyben még
folyik a vizsgálat, annyi azonban
már bizonyos, hogy a kht. vezetője más célokra fordította a
pénzt.
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A Vivaépnélnem döntöttek létszámleépítésről de előkészítik az egyesítést

Milliós kárt okozott a viharos erejű szél

Ideiglenes tető
a lakók feje fölött

Nem tudni, hányan mennek

Folytatás az 1. oldalról
Legalább tízkonténernyi romot takarítottak el - mesélte Kotlámé
foó Ibolya, a két lépcsőház közös képviselője. - A fákon azonban
még láthatók kátránymaradványok. A elgörbült vastraverzeket csak
emelőkkel tudják felemelni. A szél a tetőn a betonkoszorúig visszabontotta borítást. Őrült robajt hallottunk, minden remegett mondta Lakó Ferenc, aki a második emeletről figyelte a vihart. Szokatlan erővel sodorta a tornádó a szigetelést, aztán a két, ház előtti
fa közé csavarta be, és letette a darabokat a földre. Glumacné Andó
Mária a szomszéd lépcsőházba sietett haza gyermekeivel, amikor a
hungarocelltörmelék alázúdult. A tetőről zuhogó törmelék között
volt az öt mázsás betonlap is, másodperceken múlott, hogy nem
történt baja senkinek.
Húszéves lakóházukat négy éve újították fel. Nem az IKV dolgozott
rajta, a 3-as és az 5-ös számú lépcsőházakat más-más vállalkozó szigetelte. Most - a szomszédok esetét látva - ők is értesítették a burkolókat, nézzék át a tetőt, mennyire biztonságos.
Az IKV Rt. képviseletében Hegyközi József művezető és Kerekes Péter műszaki ellenőr mérték fel a lehetőségeket a helyszínen. A ház
ugyan nincs önkormányzati tulajdonban, de a lakók máshonnan
nem várhattak segítséget, ezért jöttek és igyekeztek megoldást találni. Szerda estére fóliával borították be a csupaszon maradt tetőt és
pallókkal rögzítették. Ezzel ideiglenesen megvédték a harminc családot az esőtől és a további törmelékzáportól. Később, valószínűleg még
a héten megtisztítják a tetőt a roncsoktól és elkezdődhet a korszerű
borítás elkészítése.
Az ingatlankezelő részvénytársaság szigetelő szakmunkásai háromrétegű gumi-bitumen borítással szigetelnék a házat és palaszórással burkolnák véglegesen. Emellett azonban a kéményeket is megkell építeni és új csatornákat kell elhelyezni. A lakók nem kötöttek
közös épületbiztosítást, sőt nincs is mindenkinek lakásbiztosítása.
Szerdán az érintett lakásbiztosítók közül csupán egy, a Generali-Providencia jelentkezett és három lakástulajdonosnak teljes körű segítséget ígért. Az IKV Rt. jelenleg árajánlatait készíti, számol, mennyibe
is kerülne a teljes javítás. A szomszédok közül Köteles Erika is segítségükre sietett, ő kedvezményes vasanyagot szállító céget ajánlott a
közös képviselőnek.
DOMBAI T Ü N D E
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N e m döntöttek a Vivaép Rt.
létszámleépítéséről a társaság
tegnapi taggyűlésén. Az SZKT
igazgatója hivatalosan is bejelentette a hármas cégösszevonás tervét.
Átfogó vizsgálatot indít a Vivaép
Rt. és a Szepark Kft. elmúlt néhány éves gazdálkodásának ellenőrzésére a cégekben ismét
többségi tulajdont szerzett Szegedi Közlekedési Társaság. Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója
kijelentette: nem egyszerű számviteli, hanem a teljes gazdálkodásra kiterjedő vizsgálatot kezdeményeznek, és amennyiben a
személyes felelősséget megállapítják, úgy akár jogi útra is terelhetik az ügyet.
Nem döntött a napirenden szereplő elbocsátásokról a Vivaép
Rt. tegnapra összehívott, rendkívüli közgyűlése. A határozathozatalt két héttel elhalasztották.
A tervek szerint 15, adminisztratív állományban lévő dolgozójától vált volna meg a cég a 90 százalékos tulajdonos SZKT kezdeményezésére.
Dózsa Gábor a tulajdonosi testület előtt bejelentette: az SZKT
elkészíti és a szeptemberi képviselő-testületi ülésen előterjeszti
a három cég fúziójáról szóló javaslatot. Az SZKT igazgatója

A kedden este tomboló vihar 3 0 0 négyzetméteren szedte föl a tető
Fotó: Schmidt Andrea

Lászlót, hogy azonnal indítson
polgári peres eljárást az Arany János utcai parkolóház építésének
fővállalkozója ellen. A tavaly augusztusi időpont helyett ugyanis
csak az idén, kora nyáron adták
át hivatalosan a komplexumot és
a cégvezetés - Dózsa álláspontja
szerint - mindeddig nem tett
semmit azért, hogy a jogos kötbérkövetelését érvényesíthesse.
Az SZKT igazgatója ígéretet tett
arra, megvizsgálják, miként költhetett a Szepark Kft. vezetése 60
millió forintot angol fontban
utazásokra és a parkolóház próbaüzemére azt követően, hogy
gyakorlatilag elkészült a beruházás.
Az SZKT megtiltotta a Szepark
Kft. vezetőjének, hogy értékesítse
a parkolóházban kialakított földszinti helyiséget, amelybe az eredeti tervek szerint gyorsétterem
költözne. Ez ugyanis a közlekedéDózsa Gábor teljes körű vizsgálatot ígér.
Fotó: Gyenes Kálmán si társaság vezetőinek véleménye
szerint rontana a felső szinten lészerint egy vezetéssel, egy admi- szeptemberben az összeolvadás vő, 170 millióért elkészült panzió
nisztrációval jóval gazdaságosab- mellett dönt, elkészülhetnek a értékesítési feltételein. Dózsa szeban működhetne a három ön- végleges gazdasági számítások és rint veszélybe került az az elképkormányzati
társaság.
Arra ezek alapján tudják kalkulálni a zelés, amely szerint a Szepark
azonban egyelőre nem tudott vá- létszámadatokat. Az igazgató nyereségéből évi 50 milliót az
laszt adni, hogy az SZKT, a Sze- úgy fogalmazott, a fúzióval lezá- SZKT működési feltételeinek japark és a Vivaép összesen 525 je- rul az elhibázott privatizációs fo- vítására költhetnénk a cégegyesílenlegi dolgozója közül hányan lyamat.
tést követően, mert a társaság
tarthatják meg állásukat. Dózsa
Az SZKT felszólította a Sze- rendkívüli módon eladósodott.
szerint amennyiben a közgyűlés park Kft. ügyvezetőjét, Nemes
K.B.

Hamarosan befejeződik a 43-as út burkolatjavítása

Bizonytalan, mikor kezdődhet a helyreálhtás

Szabad lesz a pálya

Nagyállomás: tovább
késik a felújítás

A közeljövőben befejeződik a
43-as út burkolatának javítása, így az ideiglenes sebességkorlátozásokra már nem kell
számítaniuk a román határ és
Szeged között közlekedőknek.
MUNKATÁRSUNKTÓL

burkolatát.
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Idén csaknem 10 millió forintot
fordított a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Társaság a
43-as út burkolati hibáinak javítására - tudtuk meg Kárász fózsef osztályvezetőtől. A tavaszi
állapotfelmérést követően május

végéig tartott a burkolatjavítás,
elsősorban az „ütő" kátyúk feltöltése. Megtudtuk: a nyár első
két hónapjában a padkák javítása folyt.
- A nagy súlyú tehergépkocsik, zömmel kamionok gyakran felkapnak a belső íveken
kiépített padkákra, amelyek
így megsüllyednek - fogalmazott az osztályvezető. - A mélyedésbe az esőzésekkel víz kerül, ami az út állagát jelentősen rontja és balesetveszélyt
okoz. Éppen ezért szinte az útszakasz egészén ki kellett javítani a padkákat.

Szuper a szentesi laktanyában a 11-es, csak vigyázni kell rá

Hetvenévesen született újjá

A szentesi ünnepségen részt vett Győrössy Ferenc vezérőrnagy (balról).
Több mint százötven szerződéses katona lakhatását biztosítja
majd a jövőben az az épület, amit a magyar honvédség szárazföldi
erőinek parancsnoka adott át szerdán a szentesi laktanyában. A
műszaki dandár épületeinek rekonstrukciója folytatódik, 2005-re
pedig a sorállományt szerződésesre cserélik.
Hetven év után idén kapott új arculatot és funkciót a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár
1 l-es épülete. A huszadik század
harmincas éveiben létrehozott
épületet egykor huszárok használták, később a sorkatonák el-

helyezését szolgálta, hétfőtől viszont 155 szerződéses katona
lakhatását biztosítja majd.
Az épület ünnepélyes átadása
alkalmából Szentesre látogató
Győrössy Ferenc vezérőrnagy, a
magyar honvédség szárazföldi

Fotó: TésikAttila

erőinek parancsnoka megnyitó
beszédében elmondta: a felújított épület fontos lépcsőfok a
magyar haderő, azon belül a
szentesi dandár technikai és infrastrukturális fejlesztésében. A
létesítmények és az eszközök
megújulása mellett a személyi
állomány is kicserélődik a jövőben, ugyanis a NATO-felajánlásban résztvevő szentesi alakulat
speciális műszaki képességekkel
rendelkezik,
melyeket
teljes

mértékben szerződéses katonák
biztosítanak 2005-től - fogalmazott a vezérőrnagy. A városban és
a környéken élő műszaki végzettségű fiatalok tehát az illetmény, és a külföldi szolgálat mellett tisztességes elhelyezésre is
számíthatnak, ha a terepszínű
ruhát választják.
Kovács István ezredes, a dandár megbízott parancsnoka lapunk érdeklődésére elmondta: a
2001-ben elindított rekonstrukciós program első, szentesi állomása volt ez a 423 millió forintos beruházás. A későbbiekben
tervezik a másik két, jelenleg a
sorállomány elhelyezését biztosító épület teljes felújítását, most
azonban az a legfontosabb, hogy
a 11 -es épületbe beköltözők otthonosan érezzék magukat a Hősök Erdeje szomszédságában, és
úgy vigyázzanak a körletükre,
mintha a sajátjuk lenne.
Az ünnepségen megjelenő Szirbik Imre, szentesi polgármester
elmondta: a munkanélküliségre
gondolva nem elhanyagolható,
hogy a város fiataljai angyalbőrbe
bújva, teljes ellátással a hátuk
mögött dolgozhatnak a laktanyában.
Klepács Béla őrvezető július 2.
óta tartozik a szerződéses állományhoz, véleménye szerint a
régi körülményekhez képest szuper az új épület, csak vigyázni
kell rá, hogy a jövőben is ilyen
maradhasson.
BÍRÓ DÁNIEL

Folytatás az 1. oldalról
A beruházás nem kezdődött el,
viszont novemberben megerősítették, hogy az új városvezetés is
támogatja a helyreállítást. Ekkor
úgy ítélték meg, hogy idén,
2003-ban indulhat a rekonstrukció. Bejelentették azt is, hogy a
nagyállomás épületét ideiglenesen műemlékké nyilvánították,
így többek között az épület homlokzatát, pénztárcsarnokát, díszlépcsőjét és galériáját az eredeti
állapotnak megfelelően állítják
helyre.
A felújítás közeledtét jelezte,
hogy idén februárban tizenhét
elemből összeállított konténerépületet állítottak föl a nagyállomás elé. A rekonstrukció idején
a hőszigetelt, fűtött és részben
klimatizált helyiségekben működhetnek majd a pénztárak, s

itt várakozhatnak az utasok. Azóta újabb előrelépés nem történt,
a munka kezdetének időpontját
pedig senki sem meri megjósolni. Hivatalosan meg nem erősített információink szerint a vasútnak egyelőre nincs pénze a szegedi nagyállomás helyreállítására és korszerűsítésére.
Az átadásának századik évfordulóját tavaly ünneplő nagyállomás külseje nem, belső szerkezete viszont alaposan megváltozik
majd a felújítás után. A peronra
nyíló központi váróteremben üzleteket nyitnak, a mai nemdohányzó terem kereskedelmi és
szolgáltató centrummá alakul. A
kijárati lépcsőházban mozgólépcső viszi föl a peronra igyekvőket,
a főépület melletti étkezde megjelenését a szomszédos homlokzatok stílusához igazítják.

K o n t é n e r e k e t á l l í t o t t a k az é p ü l e t e l é .

NY. P.

Fotó: Gyenes Kálmán
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Illés Antalt nem csak a barátai hallgatják szívesen
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Gálosi Jánosnak nincs pénze levédetni a találmányt

Lyukas kipufogójú Barkas Jégen sem csúszik, stabil
a pitvarosi cipőtalp
A jégen sem csúszó, tökéletes
stabilitást biztosító cipőtalpat
talált fel egy pitvarosi nyugdíjas, Gálosi János. Az egykori
lakatos most abban bízik, lesznek, akik segítenek az ötlet szabadalmaztatásában.
Gálosi János nem tartja magát
feltalálónak, bár amíg dolgozott,
jó húsz újítása megvalósult: kollégái neki szóltak, ha valamelyik
külföldi gép tönkrement a gyárban és nem lehetett a javításhoz
pótalkatrészt szerezni. Az, hogy
szükség lenne egy, a téli időben
biztonságos cipőtalpra, néhány
évvel ezelőtt egy decemberi napon jutott eszébe. A jeges-havas
járdán maga is elesett, a kórházba betérve pedig azt látta, hogy a
A szentesi Illés Antal különleges képessége ámulatba ejti azokat, akik hallhatják. Fotó: Vidovics Ferenc sebészeten még a folyosót is a töréssel ápolt betegek ágya foglalja
Illés Antal egyedi képességgel rendelkezik: tö- szüksége lesz rá, ha továbbra is eleget akar tenni a el - az ambulancián pedig valókéletesen tudja utánozni a legkülönfélébb jár- meghívásoknak: messze földön is kíváncsiak a tu- ságos tömeg várakozott. Arra
művek hangját. Mindezt úgy éri el, hogy közben dományára. Különösen motorostalálkozókra hív- gondolt, ezeket a baleseteket egynem használ segédeszközt, kizárólag saját hang- ják, a gépek szerelmesei számára Antal produkció- től egyig meg lehetett volna elózja valódi muzsika. A „streetfighterek" - vagyis az ni, ha van olyan cipő, aminek
képző szerveit.
utcai harcosok értékelik leginkább ezt a hangot, így nem csúszik a talpa.
Arról, hogy az ötlet lényege tuA lyukas kipufogójú Barkast hallgatják legszíveseb- szerzett újabb és újabb barátságokat a szentesi fiú.
ben Illés Antal barátai. De a fiú képes utánozni az
Ó maga különösebben nem tartja „nagy számnak" lajdonképpen mi, természetesen
Aprilia-motorok hangját, a Suzukiban is otthon azt, amit tud, de kedvvel csinálja, s szabadidejében nem beszél. Mint mondja, egyetvan, mindezek mellett a Rally Lada gyorsulásakor gyakorol. Illés Antalnak nincs mestere. Rajta kívül len éjszaka alatt találta ki, majd
hallható hang utánzása sem okoz számára gondot. tudomása szerint ilyet senki nem csinál, ha barátai- készítette el a különleges cipőA történet úgy kezdődött, hogy évekkel ezelőtt egy- val találkozik, a „Törpe a szájban" című produkciót talp mindmáig egyetlen példászer iskolából hazafelé menet az utcán elment mel- adja elő, mely hasbeszélésre emlékeztet, valódi mó- nyát az otthoni műhelyben, ezt
lette egy motor és neki megtetszett a berregés. Illés ka. Tanárainak is nagyon tetszik, de a kiskunfélegy- azonban azóta - óvatosságból Antal már nem is emlékszik, hogy hogyan, de sike- házi középiskolában, ahová jár, külön emiatt nem megsemmisítette. A találmány
rült utánoznia a hangot. Ehhez nem használt javulnak az érdemjegyei. Szerinte „poénnak el- tehát immár csak a fejében létemást, csak azokat a testrészeit, melyekkel egyéb- megy" ez a képessége, illetve a műsor, ami rendsze- zik; levédetéséhez nincs pénze,
ként egészségesen születik mindenki: fogak, orr, rint tizenöt perces és elég fárasztó. Szívesebben sze- de ha valaki ebben segítene neki,
nyelv, tüdő, garat, ajkak, szájpadlás... Mint mond- repel nagyon sok ember előtt, kevésbé kedveli, ha ke- örömmel venné. Címét is megja, a legfontosabb a hangképzésben a nyelv, annak vesen hallgatják, akkor még jobban zavarban van. adta az érdeklődőknek: Pitvaros,
kitartóan kell berregni, s szükségeltetik hozzá erős Az első fellépés előtt „szétizgulta magát", de ma már Dózsa György utca 38. Eddig
tüdő, hiszen a gyorsulás hatodik fokáig eljutni idő- nyilván sokkal bátrabb. Saját Pannónia típusú mo- mindenesetre csak olyan levelebe telik, de gyújtást is a kellő pillanatban kell pro- torkerékpárjának hangját nem akarja megtanulni, ket kapott, amelyekben azt tudakolják tőle, mikor lesz végre valadukálni. A negyedikes középiskolás egyelőre nem egyszerűen azért, mert nem tetszik neki.
mi az ötletből - egy mozgássáúszik és nem bit, hogy erősítse a tüdejét, de nyilván
BLAHÓ GABRIELLA

rült, amúgy is nehezen közlekedő putnoki rokkantnyugdíjas sorait meg is mutatta nekünk.
A hatvanas éveinek derekán járó Gálosi János találmányáról az
egyik országos hetilap öt évvel
ezelőtt adott hírt. A cikket egy fotó illusztrálja, melyen az ötletgazda egy fővárosi műjégpályán
áll az ominózus cipővel a lábán,
közben jobbról-balról egy-egy

korcsolyázó próbálja elhúzni mindhiába. Amikor arról kérdezem, miként lehetséges, hogy ötletét a cipógyárak mindeddig
nem hasznosították, tanácstalanul tárja szét karjait. Állítja:
olyan cipő, amellyel akár a jégen
is biztonságosan lehet járni, sem
Magyarországon, sem külföldön
nem kapható az üzletekben.
SZABÓ IMRE

A pitvarosi nyugdíjas lakatos, Gálosi János állítja: ötlete új és
egyedi.

Fotó: Szabó Imre

Végtelenül jó ajánlatok ...már 10 éve!
B.U.
Eau de Toilette
75 ml + ajándék
golyós dezodor!
50 ml

Carefree
intim mosakodógél
200 ml + ajándék
intim tör- ^ ^ ^
lökendő!
20 db

/csomag
Frosch
ecetes általános
tisztítószer
2 x 1 liter

Huggies
Freedom Jumbo csomagos nadrágpelenka (3 féle méretben)
+ ajándék
úszóL .,
.I
pelenka!

Brill
autó műszerfal
tisztítókendő
24 db + ajándék
szemüveg
tisztító kendő!
20 db

2.999,-

599,-

Sensodyne F fogkrém, 75 ml
+ ajándék Sensodyne
fogkefe!

Nivea Sun 8 faktoros
naptej, 200 ml + ajándék
Labello Sun
25 faktoros
ajakápoló! 4,8 g

^EBJSBSESSBI!^

/csomag
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/csomag

1 0 ÉV HŰSÉGES BARÁTSÁG!
Válasszon magának
dm barátnőt,
szávazzon és nyerjen!
Év végi főnyeremény:
párizsi
bevásárlókörút
2 fő részére, 2 millió
forintos bankkártyával!
www,dm-drogeriemarkt.

hu

3.249,-

1.899,-

/csomag

J ú l i u s havi n y e r e m é n y e k :
- 2 fős wellness-hétvége a N a t u r M e d
H o t e l C a r b o n a " " szállodában,
- családi hétvége a K o l p i n g hotelben,
- 1 db E l e c t r o l u x mosógép,
- 10 db 10.000,- Ft értékű Lfflréal
ajándékcsomag,
- 10 db 10.000,- Ft értékű Tesa
ajándékcsomag,
Űlfl
- 10 db 10.000,- Ft értékű
iskolakezdés-csomag

*OGV FONTOS

A rendelkezésre álló akciós készlet korlátozott mennyiségű, ezért akciónk 2003.07.24-től, csak a készlet erejéig érvényes! Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben!
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105 ezren tanulhatnak ősztől az egyetemeken és a főiskolákon

A jogi karon csökkennek a ponthatárok
Egyre kevesebb pontot kell elérnie annak, aki valamelyik
egyetemen vagy főiskolán szeretné folytatni tanulmányait. A
keddi „vonalhúzó" konferencián a szakok, szakpárok többségén a felvételi határ a tavalyi
pontszámot is jóval alulmúlta.
Nagyon sok képzésre be lehetett kerülni a 72 pontos minimális pontszámmal.
A keddi vonalhúzó konferencián
kiderült: a 160 ezer jelentkező
közül 105 ezret vettek fel az ország különböző egyetemeinek
vagy főiskoláinak valamelyikére.
A jelentkezők 52 százaléka került be államilag finanszírozott
képzésre, közülük 46 százalék
egyetemi, 54 százalék főiskolai
szinten kezdi meg szeptembertől
a tanulmányait. A tanulók 48
százaléka költségtérítéses képzésre jutott be. Azoknak a diákoknak sem kell elkeseredniük,
akik most esetleg nem kerültek
be egyik általuk megjelölt szakra
sem: ők augusztusban a pótfelvételiken újra próbálkozhatnak,
igaz, akkor már csak többnyire
költségtérítéses képzésekre lehet
bekerülni.
A Szegedi Tudományegyetem
11 karára több mint 11 ezren jelentkeztek. Arra a kérdésre, hogy
közülük hányan mondhatják
magukat keddtől szegedi egyetemi polgárnak, pontos választ
még nem tudtak adni az egyetemen. Egyelőre még csak országos
adatok vannak, a részletes, egyetemi, kari statisztikák várhatóan
a jövő hétre készülnek el - tudtuk meg az egyetem PR-irodáján.
A felvételi ponthatárok alapján
viszont kijelenthető, a szegedi
számok nem térhetnek el nagy
mértékben az országos adatoktól. Nem túlzás az a megállapítás
sem: az idei felvételi minden előzetes várakozást alulmúlt. Nagyon sok karon és szakon a 72
pontos minimummal lehetett
bejutni. Nem egy esetben történt
meg az a furcsaság, hogy egy
adott képzésen a nappali tagozaton sokkal kisebb pontszám is
elég volt a bejutáshoz, mint a levelezőn vagy a kiegészítő képzésen.
A jelentkezők egyébként nemcsak a sajtóból értesülhetnek az
eseményekről: a felsőoktatási intézményeknek a vonalhúzás utáni egy héten belül kell postázniuk a felvételi döntésről szóló értesítőket a jelentkezőknek.

Állam- és fogtudományi
Kar: nagyot zuhantak
a ponthatárok
A jogi karon évek óta folyamatosan csökken a bejutáshoz
szükséges ponthatár. Nappali tagozaton mind a jogi, mind a
munkaügyi kapcsolatok, mind a
társadalombiztosítás (tb| szak
esetében sokkal kevesebb pont is
elég volt a bekerüléshez, mint
korábban. A mostani 85 pont
négy éve még a szegedi levelező
képzésen sem lett volna elég.
1999-ben egyébként nappali tagozaton még 106 pontra volt
szükség ahhoz, hogy valaki elkezdhesse jurátusi tanulmányait. De csökkent a munkaügyi
kapcsolatok és a tb szak pontszáma is. Ezeknél a szakoknál, mint
utólag kiderült, hiábavaló volt az
izgulás, aki átlépte a 72 pontos
küszöböt az bekerült.

a bekerüléshez. Francia-orosz
szakon pedig a maximális 120
pontot kellett megkapni ahhoz,
hogy bekerüljön a felvételiző a
szakra. A főiskolán a szakpárok
többsége inkább a 72 pontos limithez közelít. Ezek közé tartozik a francia-magyar szak a maga 74 pontjával, az angol-kémia,
ahová 72 pont elég volt a bekerüléshez vagy az átlagember által
„klasszikus" szaknak gondolt fizika-matematika. Ott is elég
volt a 72 pontos „álomhatárt" átlépni.

Konzervatórium:
ahol tényleg a tehetség
számít
A Konzervatóriumban más a
mérce: ha valaki melléüt a zongorán, vagy hamisan fújja a
harsonát, akkor kicsi a valószínűsége annak, hogy bekerül.
Mégis, hangszer és hangszer
között jelentős különbségek
vannak. Aki Benkó
Sándor
nyomdokaiba akar lépni, annak 118 pontot kellett „összeklarinétoznia", de ha valaki
Tomsits Rudolfot
akarja „letrombitálni" a színpadról, akkor elég, ha 72 pontot „fúj".

MFK: elég volt
a minimumpont
A vásárhelyi Mezőgazdasági
Főiskolai Karon az idén 72 ponttal be lehetett kerülni a mezőgazdasági
mérnöki
szakra.
1998-ban még 98 pontot kellett
megszereznie a diákoknak, azóta
Itt még az írásbeli vizsgán izgultak a jelöltek. Ma sokan boldogan telefonálják körbe ismerőseiket: - Képzeld, felvettek!
Fotó: Karnok Csaba a szak pontszáma - sok más szakéhoz hasonlóan - folyamatosan
csökkent, s nem valószínű, hogy
Általános orvoskar:
ahhoz, hogy bejussanak, az álta- a mezőgazdaság jelenlegi helyzelános szociális munkás szakra tében és megbecsültségével ez a
„lassú" csökkenés
jelentkezők közül azok könnyeb- pontszám a jövőben drasztikuAz orvoskar - sportnyelven
Az idén első körben 55 ezer jelentkezőt nem vettek fel az egyetebülhettek meg, akik 78 pontot san emelkedni fog.
szólva - tartja magát a rendkívül
mekre, főiskolákra. Azonban még nekik sem kell lemondaniuk
vagy annál többet kaptak. Az
erős országos mezőnyben. Naparról, hogy bekerüljenek valamelyik felsőoktatási intézménybe: a
utóbbi évekhez viszonyítva ezen SZÉF: nincs jelentős
pali tagozaton általános orvos
pótfelvételin ugyanis még be lehet kerülni a hőn áhított szakra.
a karon is elég rapszodikusan javulás
szakra 104 ponttal lehetett bePersze ehhez az is kell, hogy az adott szak hirdessen pótfelvételit.
alakultak a pontszámok: öt éve
jutni, ez a harmadik legmagaErre általában akkor kerül sor, ha a rendes felvételi eljárás során
még 100 pont kellett ahhoz,
A Szegedi Élelmiszeripari Fősabb pontszám Debrecen és a
nem sikerült feltölteni a keretszámot megfelelő számú hallgatóhogy valaki megkezdhesse védő- iskolai Kar nappali tagozatán
Semmelweis egyetem után. Fogval. Ekkor pótfelvételit hirdetnek, amellyel be lehet kerülni a
női tanulmányait.
mindhárom mérnökképzés eseorvoskaron kevés lett volna az
szakra. Ilyenkor általában újból jelentkezni kell, ugyanakkor sok
tében rendkívül alacsonyak a
GTK: országos szinten
orvoskari pontszám, oda ugyanis
helyen a fel nem vett jelentkezők automatikusan pótfelvételizőkpontszámok. A nappali tagozatos képzések közül az élelmi105 ponttól vették fel a diákokat.
ké válnak. Ezekről a lehetőségekről minden esetben a karok taközépmezőny
szer-ipari gépészmérnöki szaAz utóbbi öt évben nappali tagonulmányi osztályai adnak pontos felvilágosítást, továbbá levezatra ezzel a két pontszámmal
lükben részletesen tájékoztatják a jelentkezőket a további lehetőAz egyetem közgazdász szaká- kon és az élelmiszer-technolócsak a fogorvoskarra lehetett volségekről. Egy biztos, a jelentkezési határidő augusztus nyolcadira idén 88 ponttal be lehetett gus mérnöki 74 pontot kellett
na bekerülni.
ka. A legtöbb esetben a pótfelvételiken költségtérítéses képzésekkerülni. A pontszám három teljesíteni, míg a vállakozómeponttal kevesebb a tavalyinál. nedzser mérnökin elég volt a 72
re lehet bekerülni. A szegedi egyetemen csak az Egészségügyi FőBölcsészkar: végletes
Nehéz megítélni, hogy mennyit pont is. Pedig hosszú éveken át
iskolai Karra és a Konzervatóriumba nem lehet másodszor próis ér ez a 88 pont, amikor Veszp- ez volt a „legerősebb" szak a
bálkozni,
a
többi
kar
viszont
hirdet
pótfelvételit.
A
felajánlott
pontszámok
rémben 111 pont kellett a beju- SZÉF-en, három éve még 110
képzések egytől egyig költségtérítésesek.
táshoz, de Pécsen a 86 is elég pont kellett ahhoz, hogy valaki
A bölcsészkaron második éve
volt.
A pesti „közgázon" 98 pon- megkezdhesse itt a tanulmákell kötelező jelleggel szakpárokEgyre rosszabbul teljesítenek a
ra jelentkezni. Ez alól idén is
106-ra volt szüksége annak, ide tot kellett teljesíteni, viszont a nyait.
csak néhány „nagy" szak volt ki- „klasszikus" szakok is: különö- jelentkezett. Ezzel a pontszám- műegyetemen, ahol szintén van
vétel - többek között a szocioló- sen a magyar esetében látványos mal az ország összes gyógysze- ilyen képzés 124 pont kell a be- TTK: a harmadik
gia, a most debütáló régészet, a a pontszámcsökkenés, de a törté- részkarára be lehetett volna jut- kerüléshez. További érdekesség, „szivárványkar"
pszichológia, valamint a nyelv- nelem szakon sem lehetnek arra ni, hiszen más egyetemeken en- hogy a kiegészítő nappali alapszakok közül az angol, a német, büszkék, hogy ha valaki egysza- nél kevesebb pont is elég volt. képzésre jelentkezőknek 4 pontA Természettudományi Karon,
kos képzésként választotta, ak- Önmagához képest is előrelépett tal többet, 92-t kellett szerezni- hasonlóan a bölcsészkarhoz és a
vagy az olasz.
A szakpárosításnak köszönhe- kor már 73 ponttal besurranha- a kar: az utóbbi öt év legmaga- ük ahhoz, hogy bekerüljenek a tanárképző főiskolához, elég
tően nem egy esetben a pont- tott. A nyelvszakok közül a leg- sabb felvételi pontszáma volt az karra.
nagy intervallumban mozogtak a
számok végletes tartományok- kevésbé az angol „szégyenkez- idei.
pontszámok. Jól példázza ezt a
ban is mozogtak. Aki nappali ta- het", bár ott sem lehet szívderítő
Tanárképző főiskola:
biológia szak. Nappali tagozagozaton kommunikáció szakja az a tény, hogy folyamatosan és Egészségügyi Főiskolai
ton, egyszakos képzés esetében
végtelen
változatosság
mellé altajisztikát, bolgárt vagy jelentősen csökkennek a pont- Kar: pici javulás
ugyanis elég volt 72 pont a bekeszerbet választott, annak elég számok a különböző szakpárosíA bölcsészkarhoz hasonlóan, a rüléshez, de földrajzzal párosítva
volt 72 pontot teljesítenie, aki tásokkal.
A főiskolai karnak jót tett a 72 tanárképző pontszámai is elég már 110 pontot kellett megszetörténelemmel vagy latinnal pápontos limit, hiszen tavaly a vé- változatosra sikeredtek. Jócskán rezni. Magára talált a matematirosította annak viszont 113 pon- Gyógyszerészkar:
dőnőket még 60, a diplomás ápo- találhatók olyan szakok, ahol kus szak is. Tavaly 60 pont is elég
tot kellett teljesítenie. További
lókat 67 ponttal vették fel. Előb- elég volt a minimális pontszám, volt a bekerüléshez, idén már
az
egyetem
főnixmadara
érdekesség, hogy az egyetemisbi szakra elég volt a minimális máshol viszont meg kellett eről- 82-t kellett szerezni. A szakok
ták körében az abszolút „büféA Gyógyszerésztudományi Ka- pontszám, utóbbi esetében 74 tetnie magát a felvételizőnek. többségén, ha nem is látványoszakpárként" emlegetett kom- ron a tavalyi év jelentette a mély- pontot kellett teljesíteni. A Utóbbi szakpárok közé tartozik san, de emelkedtek a ponthatámunikáció-pedagógiára
120 pontot: 75 ponttal be lehetett gyógytornásznak
készülőknek például a matematika-olasz, rok.
pontot kellett összeszedni.
jutni a karra. Idén legalább 99 pontot kellett megszerezniük ahol 114 pontot kellett szerezni
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

PÓTFELVÉTELI AUGUSZTUSBAN

FELVÉTELI PONTOK ALAKULÁSA AZONOS SZAKOKON
KÜLÖNBÖZŐ EGYETEMI VÁROSOKBAN
Egyetemi városok

Budapest*
Debrecen
Pécs
Szeged

Általános orvos

105
106
102
104

Jogász

96
82
89
85

Közgazdász

98
93
86
88

Angol

108
99
93
100

Matematika-fizika

78
84
88
74

FELVETELI PONTHATÁROK AZ SZTE KARAIN
Egyetemi karok

BTK
JGYTFK

I

"Orvosképzés esetében Budapesten a Semmelweis Egyetem, jogász, angol és a matematika-fizika szakpároknál
az ELTE egyetemi szakjait, a közgazdász képzést illetően a Budapesti Kőzgadzaságtudományí és Államigazgatási
Egyetemet vettük fnyelembe Angol és a matematika-fizika szakpár esetében a vidéki egyetemeknél is az egyetemi
szakok pontszámait hasonlítottuk össze. Közgazdászképzés vidékén kőzgazdász-gazdaíkodási szak néven fut.
*

Szakok

Pont Egyetemi karok

francia-pedagógia
altajisztika-magyar
francia -pedagógia
földrajz-matematika

117
72
80
86

SZÉF
TTK

•
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Szakok

Pont

vállalkozómenedzser mérnöki
élelmiszeripiari gépészmérnöki
biológia-kémia
földrajz-matematika

72
74
98
100
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Lebegj a nyeregben!
A lovaglás mellett az istállótakarítást, etetés-itatást, patapucolást is gyakorolhatják a gyerekek egy szőregi lovarda nyári táborában.

A nyári szabadság idején, amikor a munkahelyi, illetve az
óvodai és iskolai feszültségek
megszűnnek, a szülök és gyermekeik megtanulhatnak békésen egymás mellett élni.
- A szegedi gyámhatóság adatai szerint a városban egyelőre
nem változik a védelemre szoruló, veszélyeztetett gyermekek száma - mondta Ácsné
Gonda Judit, a polgármesteri
hivatal általános igazgatási
irodavezetője. - Az idén eddig
már 22 esetben rendeltek gondozót egy-egy család mellé,
mert a szakemberek a szülők
vagy a gyerek magatartása, illetve a életkörülményeik miatt
ezt tartották
tanácsosnak.
Ugyancsak 22 gyermeket - közülük 5 csecsemőkorú - ki kellett emelni a családból és az
életkoruktól függően otthonokban elhelyezni őket, mert
a védőnők nem látták biztosítottnak az egészséges fejlődésüket. És ez csupán csak a
jéghegy csúcsa. Ezekben az
esetekben ugyanis a kiskorúak
védelmét szakemberek javaslatára külső beavatkozással
kell megoldani.
- A békés egymás mellett
élést most, a nyári szünetben
kellene megtanulni - mondta
VetróÁgnes egyetemi docens, a
Szegedi
Tudományegyetem
Orvostudományi
Karának
gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályának vezetője. - Az
óvodai és iskolai feszültségforrások ilyenkor egy időre megszűnnek, nincsenek rossz jegyek és nem kell teljesíteni. Ha
a szülő is szabadságot vesz ki,
nála is megszűnnek a munkahelyi konfliktusok. Természetesen ilyenkor szünidős problémák is adódnak, mindenekelőtt abból, hogy ki kell találni,
szülők és gyerekek egész nap
mit kezdjenek egymással. A
pszichiáter szerint az a legjobb
megoldás, ha a szülők előre
megszervezik az együtt töltött

24.

Az a gyerek, akivel szülei beszélgetnek,
időt, és ennek előkészítésébe a
gyereket is bevonják. A legfontosabb azonban, hogy a közös
szabadidőt
mindenképpen
beszélgetve töltsék el. Ha a
szülők szabadsága lejár, és a
gyerek egyedül marad, akkor is
igyekezzenek előre megszervezni a teendőket. Napközben
a szülők folyamatosan tartsák
a kapcsolatot a gyerekkel,
ebédszünetben
érdeklődjenek, hogyan érzi magát és mivel telt el a délelőtt. így szinte
távfelügyeletet alakíthatnak ki.
Augusztus végén pedig a szülőknek érdemes fokozatosan
felkészíteni a gyerekeket - különösen a nehezebben alkalmazkodó és a kevésbé sikereseket - a rendszeres óvodába
vagy iskolába járásra. A nem jó
tanuló vagy nem közkedvelt
gyereket a jó képességeire hivatkozva célszerű biztatni.
Márpedig erényei mindenkinek vannak.

Bőségesen a púderrel!
Legkevesebb három oka Is van annak, hogy miért érdemes
bőségesen púdert használni: a púder megszünteti a bőr zsíros csillogását, és tompa, selymes fényt kölcsönöz. Rögzíti
az alatta levő alapozőt, így az hosszabb ideig marad tökéletes.
A púderrel könnyedén lehet korrigálni a rosszul sikerült színátmeneteket. Tompítás: a tökéletességre törekvő sminkelés elengedhetetlen része az egyenletes, matt felület; az élénken festett
ajak, vagy az erősen festett szemhéj mellett a zsíros fénnyel csillogó
bőrfelület közönségesnek, kissé ápolatlannak hat. Ezt a szép matt
hatást púderrel lehet elérni.
Rögzítés: a púdert általában az alapozó fölé használjuk. A
pamaccsal finoman belenyomkodjuk a bőrfelületbe, ezáltal az
alapozó és a púder mintegy második bőrréteggé alakul, ami nem
csupán szebb, hanem tartósabb is, mint pusztán az alapozó.
Lényegesen megkönnyíti az arcpír és a szemhéjfesték felhordását,
ha púdert viszünk az alapozó fölé. Ezáltal jobban csúszik az ecset,
a színek egyenletesebben oszlanak el. A teljesen sminkeletlen
bőrnek is biztosít egy leheletnyi tökéletességet. Kellemes mellékhatás: a púder nem csupán a bőr zsírrétegét szívja magába,
hanem az izzadságcseppeket is. Sőt, kissé hűt is.

társaival is

türelmesebb.

ILLUSZTRÁCIÓ: MISKOLCZI RÓBERT

A nehéz természetű felnőttek általában már gyermekkorukban nehezen kezelhetők. Gyakrabban sírnak, és a
legkisebb ingerre is hevesen
reagálnak. Időnként előfordul,
hogy kedvetlenek, de fordítottja, a túlzott aktivitás is jellemző lehet. Emiatt nehezen
tudnak beilleszkedni a családba. Ráadásul a tapasztalatok
azt mutatják, hogy az esetek
túlnyomó részében a szülők
közül is legalább az egyik hasonlóan nehéz természetű. A
gyerek tehát már kezdettől
fogva agresszív választ kap a
heves viselkedésére. Ezáltal ő
maga is egyre erőszakosabbá
válik, hiszen a saját konfliktusaiban az otthon látott
„megoldásokat" használja. S
ezzel az ördögi kör bezárul.

ugyanis nemcsak kiváltja, de
fenn is tartja valami, és ez
sokszor a közvetlen környezet.
A pszichiáter alapvető és mindenkire érvényes meggyőződése szerint még „egy-egy jól
irányzott" pofonra sincsen
szükség. Nem ez a siker kulcsa, hanem, hogy az apa és
anya jó kapcsolatot alakítson
ki a gyermekével, szeresse, és
egészen felnőtt koráig foglalkozzon vele. Fontos, hogy a
szülők a gyereket partnerként
kezeljék, és a lehető legtöbb
időt töltsék vele. A tapasztalat
szerint a szülők akkor bántják
a gyereket, ha úgy érzik, hogy
nincs más eszközük. Vagyis a
saját nevelői kudarcukat „rendezik le" a gyereken, akit éppen ezért gyakran n e m akkor
bántalmaznak, amikor az valami rettenetesen rossz dolgot
csinál, h a n e m amikor rossz a
szülők hangulata.

Ha egyikük viselkedését meg
akarják változtatni, akkor ebben valamennyiüknek szerepet kell vállalnia. Az erőszakot

dombai t ü n d e

A lovak és a gyerekek szeretete vezérelte Bárdos Sándort, amikor
megnyitotta lovastáborát. A foglalkozások célja az, hogy minél
több kisgyerek és fiatal tanulja meg, miként kell bánni a nemes
állatokkal. A gyerekek nem csak azt sajátíthatják el, hogyan
maradjanak fönn a lovon, de még egy kis könnyű ügetést, sőt a nagyobbak - néhány óvatos vágtát is kipróbálhatnak.
A lovak körüli teendőket is a gyerekek végzik. Reggel boxtakarítással kezdik a napot, etetik-itatják, fölnyergelik az állatokat. A nap végén pedig kipucolják a lovak patáját, megtisztogatják a lószerszámot.
A tízéves szegedi Hódi Krisztinának osztálytársai meséltek a
szőregi lovardáról, így kapott kedvet maga is a lovagláshoz. Az
állatokat régóta szereti, a Százszorszép Gyermekház egyik
programján és a mezőhegyesi lovasnapokon már közelebbről is
megismerkedett velük, ezenfelül lovas könyveket gyújt. A szőregi lovak közül kedvence a Simi nevű angol telivér.
Katona Gergely tizenkét esztendős és már saját lova is van:
Babát itt gondozzák, a nagyfiú harmadik éve lovagolja.
„Ne nyújtott karral tartsd a kantárt! Vissza a fölső testet!
Ugrásnál nyomd le a csizmád! Lebegj a nyeregben!" - hangzanak a vezető utasításai, miközben a középen fölállított,
alacsony akadály körül ügető lovak patája nyomán porzik a
kevéssel korábban belocsolt, de a rekkenő hőségben percek
alatt fölszáradó udvar. A sokmázsás állatok lépései alatt t o m p á n
döng a föld, a gyerekek alatt nyikorog a bőrnyereg.
A táborban végzett m u n k á b a n Matajsz János edző segít. A
hajdani többszörös magyar bajnok, egyéni és csapatválogatott
versenyző az ugratásban ért el szép sikereket. Mint mondja,
mindenkiben ott rejtőzik az állatszeretet, csak ki kell bontakoztatni. Hozzáteszi, hogy a lovaglás n e m csak kiváló testedzés (minden izmot megmozgat), de fegyelmezettségre is
szoktat: a lovak körül nincs helye rendetlenkedésnek. Ezenfelül
a gyerekek azt is megtapasztalhatják, hogy a lovak megérzik és
viszonozzák az embertől kapott szeretetet.
nyilas péter

A lovak megérzik

és viszonozzák

az embertől

kapott
FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

szeretetet.

Az utazók etikettje
A nyaralás, a turistautak során kínos
incidensek forrása lehet a tudatlanság. A
tájékozódás, az alkalmazkodás, a jó modor kellemesebbé teheti a nyaralást, a
világjárást.
Máig érvényes Shakespeare tanácsa,
aki utas, legyen szerény". Ha külföldre megyünk, jól tesszük, ha illedelmesek, jó m o d o r ú a k vagyunk, a vendéglátók nemzeti kultúráját, szokásait ismerjük és alkalmazkodunk hozzájuk. Útrakelés előtt ajánlott a tájékozódás - elkerülendő a későbbi kellemetlen helyzeteket. A tudatlanság n e m mentség, sokkal
inkább a turistáskodást megzavaró, kínos incidensek forrása. Mert a civilizáltak etikettje például joggal várja el, hogy
mindenki tartsa tiszteletben az ősi isz-

lám vallási szokást, hogy náluk a szent
helyekre csak zárt öltözékben és cipő
nélkül szabad belépni. Az izraeli zsinagógákba sem lehet lengén besétálni, s
fejfedő is kell. Ázsiában pedig az is vét a
vallás ellen, aki hozzáér a buddhista
szerzetesekhez. Az arab országokban illetlenség imádkozó emberek előtt elhaladni, s rossz néven veszik, ha az arab
nőket fotózzák. Az iszlám világban sértő
egy ujjal mutogatni, s elvárják, hogy
m i n d e n t a jobb kezünkkel (a „tiszta kézzel") fogjunk meg. Indiában jellemző a
jobb kézzel (eszköz nélkül) evés, a Távol-Keleten pedig nem néznek jó szemmel arra, aki az evőpálcikát a rizsbe
szúrja, vagy étkezés közben az orrát fújja. Az Öböl-országokban sértés keresztbe tett lábbal vagy összefont karral ülni,
általánosan elfogadott viszont a ráérős
magatartás, a késlekedés része az illem-

nek, s n e m szabad miatta „pattogni". Az
arab világban vásárláskor illendő alkudni, máshol (például egy angol vagy egy
francia áruházban) ellenben ez megütközést kelt.
A barátkozás Európa déli országaiban
hevesebb gesztusokat és nagyobb hangerőt enged meg, az északiak az idegenekkel tartózkodóbbak, akárcsak a britek
és a németek. Igaz, az angol nőknél az
ismeretlen kézcsókja még csak tolakodás,
a hindu nők érintése viszont tabu. Izraelben nem udvariatlan az a férfi, aki a
nőknek n e m ad kezet, csak betartja a
vallás szabályait. A vallásról kérdezősködni egyébként sehol sem illik, különösen modortalanságnak számít ez Írországban. A szomszédos Nagy-Britanniában az neveletlenség, ha étkezés közben az asztal fölött tartjuk a kezünket.
szabó m a g d o l n a

Autózó férfiagy
Eddig csak karikatúrákon rajzoltak be egy hatalmas kört
„autók" névvel a férfiak agyába, ám a legfrissebb kutatási
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FODOR ZSÓKA, A BARÁTOK KÖZT MAGDI ANYUSA TIZENHAT ÉVIG VOLT SZEGEDI SZÍNÉSZNŐ

Egy ország hordja a tenyerén

eredmények azt igazolták,
hogy tényleg létezik egy olyan
terület az agyban, mely az autótípusok felismeréséért felel.
Eddig közel 40 férfi agyát vizsgálták meg amerikai kutatók
autók szemlélése közben. Az
eredmény több mint érdekes:
az autók iránt élénk érdeklődést tanúsító alanyok mintegy 20 ember - agyának
meghatározott pontján mutatkozott aktivitás, míg a nem
kifejezetten kocsirajongó csoportnál n e m tudtak ilyet kimutatni.
A feladat abból állt, hogy
vegyesen autók és emberi arcok képeit mutatták az alanyoknak, és minél jobban memorizálniuk kellett őket. Ezután minden képet újra megmutattak nekik, és össze kellett párosítaniuk képzeletben
az először látottakkal. Az autók rajongói villámgyorsan
megoldották a feladatot, míg a
másik csoportból a személyek
beazonosítása még úgy-ahogy
sikerült, de az autóké már egyáltalán n e m . Ez n e m pusztán
azért van, mert van, aki jobban, van, aki kevésbé van tisztában az egyes autótípusokkal
- írják a kutatás vezetői a Natúré Neuroscience című szaklapban. Az autórajongó csoport agyi aktivitása ugyanis
arra az agyterúletre összpontosult, mely az arcfelismerésért felelős. Szinte mindegy
volt számukra, hogy autók
vagy személyek képeit látják.

Fodor Zsóka, a Barátok közt Magdi
anyusa korábban tizenhat évig volt
szegedi színésznő. Majd jött az országos hírnevet hozó televíziós szerep,
és gyökeresen megváltozott az élete.
Mint mondja: egy ország hordja a tenyerén őket.
- Hosszú évek után milyen
visszatérni
Szegedre?
- Érdekes volt űjra a városban sétálgatni és nosztalgiázni. Régi ismerősök toppantak elém, akikkel évek óta
nem találkoztam. Megismersz? Emlékszel rám? - kérdezték sokan. Nyolc
éve m e n t e m el, de csak most jöttem rá,
hogy annak idején n e m becsültem
meg a várost, nem fedeztem fel az
értékeit, az igazi szépségeit.
- Akik elmentek Szegedről,
inkább
azt szokták mondani: őket nem becsülte meg a város.
- Engem mindig szerettek a szegediek. A közönségről beszélek, n e m a
város és a színház vezetőiről, akik miatt annak idején elmentem. A színházban állandóan változtak a főrendezők, a kollégák, már n e m éreztem jól
magam. Nem tudtam őszintén a nézőkre mosolyogni, ezért inkább önként távoztam. Mentőövet dobott felém két pesti szinkronrendező barátnőm, akik látták a vergődésemet. Mindig annyi pénzből jöttem ki, amennyit
kerestem, nem a megalázóan alacsony
szegedi fizetés, h a n e m a sivár életforma őrjített meg. A színház és a
lepusztult lakótelep között zajlott az
életem. Elkeseredett lettem a rám váró
jövőtől, amit sajnos a legtöbb vidéki
színész nem tud elkerülni. A büfében
naponta láthattam erre példát. Úgy

Nők a csillagok alatt
Huszadik alkalommal rendezték meg Rómában a Nők a csillagok alatt című eseményt, melynek során a turisztikai látványosságnak számító Piazza di Spagna lépcsőin a legelismertebbnek számító divatházak tartottak bemutatót.
A vendégek a térre elhelyezett ülőhelyekről, valamint az
ideiglenesen felállított erkélyekről tekinthették meg a show-t. A
divatbemutatót - melyen a számos divatházon kívül hírességek
is képviseltették magukat - Tasha Vasconcelos modell nyitotta
meg. A kifutón hat divatház és kilenc divatcég modelljei
biztosították a színvonalat és a jó hangulatot, az est különleges
vendégei pedig a Chanel és a Giorgio Armani divatház voltak.
Számtalan olasz politikus és döntéshozó élvezte a bemutatót,
köztük Lamberto Dini, az olasz parlament volt házelnöke és
felesége, Donatella.
..

A divatshow

háziasszonya

lépked a híres lépcsőkön.

-

FOTÓ: MTI

- Mennyire változtatta meg az életét
tévésorozat?
- Soha nem hittem volna, hogy ekkora boldogság érhet egy embert. Gyökeresen megváltozott az életem. Budapesten élni számomra ma már
olyan, mint másnak faluhelyen lakni.
Mindenki köszön az utcán, hiszen esténként ott vagyok a tévénézők lakásában. Akármilyen híres is egy színpadi színésznő, n e m m e n n e k oda hozzá az emberek. A nézők úgy érzik,
Magdi anyust a problémáival, hétköznapjaival együtt személyesen ismerik.
Szinte családtagok lettünk, az emberek
velünk élik az életüket. Egy ország hord
a tenyerén bennünket.
- Mennyire adhatja önmagát a szerepben?
- Magdi anyus ugyan én vagyok, de
Fodor Zsóka egészen más ember. Diplomám van, elváltam, nincs gyermekem, nem főzök naponta, harminc éve
takarítónőm van. Az évek során kicsit
én is Magdi anyussá váltam, mint ahogyan a sorozat szerzői ma már az én humoromra, vitalitásomra, színes egyéniségemre írják a szerepet. Ennek ellenére
sokszor nem értek egyet Magdussal.
- Nem hiányzik a színpad?
- Az utóbbi egy-két évben álmaimban színpadon vagyok. Csodálatos
a tévés szerepléssel járó népszerűség,
boldogan fürdők az emberek szeretetében, de bevallom, kicsit már hiányzik, hogy a világot jelentő deszkákon meghajoljak, hogy a nézők dobogjanak a lábukkal és tapsoljanak,
bravózzanak, mint ahogyan régen, a
premierjeim legtöbbjén megtörtént.
Az azonnali, közvetlen visszajelzést
nem pótolhatja semmi, ezért is járjuk
sanzonokkal, kuplékkal, kabarétréfákkal az országot.
a

Fodor Zsóka álmaiban

színpadon

játsz

éreztem, több vitalitás, életszeretet lakozik b e n n e m annál, hogy megkeseredett, humortalan életet éljek. Amikor a magánfellépéseimen előbb meg
kellett innom két deci bort ahhoz,
hogy a pikáns parasztszámommal jókedvűen kiperdüljek a pódiumra,
megijedtem. Szerencsére n e m volt férjem, gyermekem, aki Szegedhez kötött
volna, anyukám pedig Pesten élt, így
könnyebben válthattam.
- Szép szerepeket kapott Szegeden.

- A legnagyobb színpadi szerelmem
özvegy Mihalics Mihályné, a Galopp a
vérmezőn hatvanéves házvezetőnője
volt. A drága Mensáros Laci azt mondta:
a szeme előtt egyik pillanatról a másikra
öregedtem meg. Imádtam azt a szerepet, pedig halálosan megsértődtem,
amikor Pethes Gyuri rám osztotta, hiszen akkor még ragyogóan szép nő tudtam lenni a színpadon. Minden szerepemet szerettem, amit Angyal Mária
rendezett, aJdnek örökké hálás leszek.

hollósi zsolt

íratlan szabályok, szülőknek
Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk
be őszintén, nem mindig könnyű tolerálnunk, amikor az étteremben egy pici
poronty keserves sírása az aláfestőzene.
Vagy amikor a strandon töltött pihenésünket egy eltévedt labda vagy homokozólapát teszi nem éppen zavartalanná.
Manapság már szerencsésebb helyzetben
vannak a szülők, hiszen a bevásárlóközpontok, éttermek és strandok nagy része
fel van készülve az apróságok fogadására
is. Célszerű tehát azokat választani, ahol
biztosítva vannak ezek a feltételek.
Bevásárláskor érdemes olyan üzletet
választani, ahol van gyermeküléses bevásárlókocsi - ami lehetőleg párnázott
így megelőzhetjük, hogy gyermekünk különutakon járva, egy óvatlan pillanatban
átrendezze az édességrészleget. Jól bevált
trükk csemeténk lekenyerezése egy kiflivel vagy Túró Rudival, így számára is
élvezetesebb lesz a vásárlás. Persze a
kasszánál ne felejtsük el kifizetni az elfogyasztottakat, nehogy kínos helyzetbe
kerüljünk az üres csokoládéspapírok láttán.
Sajnos h a z á n k b a n jórészt csak a
g y o r s é t t e r m e k b e n v a n n a k külön etetőszékek, de talán egyre t ö b b étterem
lesz felkészülve az ilyen korú gyerekek
kényelmes étkezésére. Tehát ha van lehetőségünk, ilyen helyeket válasszunk,
hiszen n e k ü n k is jobb, h a két falat között n e m kell elkószáló g y e r m e k ü n k
u t á n rohangálni vagy é p p e n a szomszédos asztal alól kiszedni. Az étel és
ital kiválasztásánál figyelembe vehetjük az étlap kínálta gyerekmenüket,
bár ezek általában csak mennyiségükb e n és díszítésükben k ü l ö n b ö z n e k a
többi ételtől.
Hogy otthonosabban érezze magát a

A kicsik kedvelik a

gyermekmenüket.

pici, érdemes a kedvenc poharát és kanalát is magunkkal vinni, így nem kell az
étterem n e m feltétlenül higiénikus evőeszközeit használnunk.
Itt a nyár, és ki ne kívánkozna ki a
strandra. De ahhoz, hogy mindenki felhőtlenül élvezhesse a pihenést, tekintettel kell lennünk másokra is. Sajnos,
voltam már tanúja annak, hogy a szülő
biztatására a gyerek a medencét használta toalettnek. Igaz, ez lényegesen ké-

nyelmesebb megoldás, de mi sem fürdünk szívesen olyan vízben, amiben vadkacsák helyett apró csomagok úszkálnak.
És persze ügyeljünk arra, hogy a gyerek
dél és három óra között keveset tartózkodjon a napon, és mindig gondoskodjunk a megfelelő fényvédő krémekről
és öltözetről. Láthatjuk hát, hogy n e m is
etikett, mint inkább jó tanácsok ezek,
amikre érdemes odafigyelnünk.
simon panka
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Kihasználja az árleszállítást ¡
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, Illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben
tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.
ALAIRASGYUJTES
N. Z. nagyon is egyetért a trágyaszag ellen lázadozókkal. Véleménye szerint aláírásgyűjtést kellene kezdeni, hogy a lakott övezetben tiltsa be az önkormányzat a
haszonállatok tartását. Ezzel
nemcsak a szaghatásoktól, de a
légyáradattól is megmenekülhetnének a szegediek.

GALFALVY ZOLTÁN NE
nyugdíjas:
Nem igazán szoktam figyelni
ezeket a dolgokat, bár most éppen vásároltam magamnak egy
papucsot. Remélem, megéri az
árát. Olcsó volt ugyan, de a minőség igazi jelei csak hosszas
használat után derülnek majd
ki.

SEBŐK GYULA
rokkantnyugdíjas:
- Ha alkalom adódik rá, mindenképpen. Leginkább ruházati termékek kapcsán szoktam figyelni
az akciókat, de ha tehetem, és a
pénztárcám is engedi, elektronikai cikkek közül szintén árengedményes termékeket vásárolok.

SZARVAS MARTA
tanuló:
- Igen, rendszerint kapok az alkalmon. Nekem legfontosabbak
a női árucikkek, és ha a szerencse is mellém áll, olcsóbban vehetem meg azokat. Szoktam figyelni a kirakatokat és a hirdetéseket, azokból ugyanis minden
kiderül.

NAGY KATALIN
tanuló:
- Természetesen kihasználom az
akciókat, de nem feltétlenül. Ha
vásárolni indulok, befolyásoló
tényező az árleszállítás. Azonban ha valami nagyon megtetszik, nem szoktam foglalkozni
az árával, hanem megveszem,
mielőtt más elviszi.

Az alkotóház védelmében

Kohézió és életminőség

Sok évvel ezelőtt - hosszú előkészület után - végre a mi megyénk is
előrukkolt alkotóházzal. Más megyék megelőztek bennünket, olyanok, amelyek körzetében ottani népművészetté alakult - egykor a
megélhetést biztosító - háziiparból nőttek ki. S ezek egyre szaporodtak, mondhatni: divatjuk, a szép termékeknek pedig keresletük lett.
Az 1970-es években Nyíregyházán a Csongrád megyei tárgyalkotók is
bemutatkozhattak, amely eseménynek nagy és jó visszhangja volt az
egész országban, így nálunk is.
Egyre szaporodtak az alkotni vágyók: hímzők és kivarrok, szövök, gyékényezők, babakészítők, szalmázók, cserepesek, bőrművesek, gobelinezők, gyöngyfűzők, s ki tudná fölsorolni hányan még, akik kézügyességük és anyaglehetöségük folytán élesztgették újjá nagyanyáink és nagyapáink által egykor sikerrel űzött mesterségeket. A csipkeverés, a falfestés, a húsvéti tojásfestés, a díszkovácsolás, a textil- ás üvegfestés és -fúvás is türelmet és tárgyszeretetet kívánt ahhoz, hogy a művek a készítőknek és a nézőknek egyaránt örömet szerezzenek. A szegedi alkotóház, mint népi ás iparművászeti műhely alakult és fejlődött. Aki csak
egyszer is megfordult benne, az vissza-visszajárt, mígnem a csodálatosságok egyiküket-másikukat végérvényesen ott tartotta: nemesen megfertőzte. Elméleti előadások hallgatásával is készültek az A, B, C kategóriás vizsgákra, s lettek mesterek a saját szakterületükön.
S most sötét felhők tornyosodnak a szegcdi, illetve a Csongrád megyei alkotóház ma is fényló egén. Most, amikor már országos a híre,
amikor a helyiségek falán függő névművészeti és iparművészeti tárgyak között megszámlálhatatlanul sok jeles oklevél ás tárgynyeremény hírcli az Árboc utcában összesereglök alkotásainak értékét. Az
egészséges és értelmes életmód csodálatos szüleményeit. Ide aki eljár,
az egy buzgalommal alkotó nagy család tagja.
Tudom, több településen működik hímző szakkör másutt mással
foglalkozó csoport. Az Árboc utca több tucatnyi alkotni vágyót fogad,
termékeikkel kiállításokra is járnak, s örülnek a rangos helyezéseknek, mert tudják, hogy Szeged hírét-ncvét csillogtatják.
Föl kell emelnünk féltő szavunkat az alkotóház védelmében! Nem
hagyhatjuk kárba veszi a sok gyönyörű alkotást, amelyek mindegyike
alkotó kezek és lelkek nyomát őrzi és mind a mai művészetünkről,
szorgalmunkról mesél.
IFI LELE JÓZSEF, SZEGED-TÁPÉ

Korunk igen jelentós társadalmi
kérdései közé tartozik a nyugdíjasok élete és életvitele.
Ha ez a társadalmi kérdés felmerül, Európa egyik legszebb fővárosának címerfelirata azonnal
eszembe jut „Hánykolódik, de el
nem süllyed" - valóban ilyen a
helyzetünk? Ezen az állapoton
csak egységes társadalmi összefogással lehet és kell változtatni,
főleg ha az európai közösségiben
akarunk magyarságunkhoz méltóan élni.
Igen fontos a sajtó, a rádió, a tv
segítő szándéka - itt főleg Csongrád megyére tudok hivatkozni elismeréssel. Nyugdíjascsoportok
tekintsék küldetésnek a nemzedékek, valamint a nemzetek közötti kapcsolat erősítését, amely
áthidalhatja és csökkentheti az
idős és fiatal generációk közötti

H0R0SZK0P
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KOS: Legyen óvatos egy túlságo
m . I san nyájas személlyel, mert nem biztos, hogy hátsó szándékok nélkül közelítette
meg önt. Mindenféle előnyös feltételekkel járó
munkát ígér, de a nehézságeket elhallgatja

MERLEG: A dohányzás önre
nézve nagyon ártalmas. Önnek, aki
annyi akaraterővel rendelkezik, nem lenne
olyan égrengető feladat leszokni róla, hiszen sokoldalúsága ehhez is erét ad.

BIKA: A vitás kérdések megoldá*
I sának képessége segíthet működőképessé tenni bármely kapcsolatot. Ha van
lehetősége némi humorra, csempéssze a
megbeszélésbe, de ezzel ne sértse partnerét.

V

SKORPIÓ: Állandó stresszben
M > l é l , mert úgy érzi, hogy az emberek
útjában van. Mindig változó, hogy éppen kivel szemben érez kisebbségi érzést, de
mindig jelen van életében.

{ % } IKREK: Ne hibáztassa magát
I párja kedvetlenségét látva. Hagyjon

NYILAS: A gyümölcsöző kapcsolatok kialakításának hete következik. Utazás, tárgyalás, az átélt élmények
megváltoztatják gondolkodását. A munkasikerek. az új lehetőségek felvillanyozzák.

¥

SZENTESI DIÁKOK
Cs. Z.-né panaszolta, hogy 16 és
18 éves gyermeke sehol sem kap

PANNON G S M
Az é l v o n a l .

TELEPHELY-ENGEDÉLYEZÉS
K. M. felháborítónak tartja a telephely-engedélyezési procedúrát, illetve azt, hogy ily módon is
kiveszik a pénzt az emberek zsebéből.
SAJTBURGER
T.-né szegedi olvasónk kifogásolta, hogy már harmadik alkalommal „felejtették el" az elvitelre
becsomagolt sült krumpli mellé
betenni a kifizetett sajtburgereket. Elvitel előtt kellene ellenőrizni? Ennyire nem lehet megbízni a kiszolgálókban? Milyen
üzletpolitika az ilyen, tette fel a
kérdéseket a bosszús telefonáló.

POSTABONTAS

E-MAIL ÜZENET

teret neki saját élete rendezgetésére, arra,
hogy visszavonuljon magányába, mert ott
próbálja (eldolgozni problémáit

NYUGDÍJ
Ábrahám Bertalan azt kérdezi,
vajon csak addig kellettek a
nyugdíjasok, amíg szavaztak,
most pedig nem kapják meg az
ígért nyugdíjemelést?

munkát. Nemcsak anyagilag
lennének ráutalva a pénzre, de a
nyári szünet is tartalmasabban
telhetne, és bizonyos gyakorlatra
is szert tehetnének gyermekei.

RÁK: Családi körülményeiben jelentés fordulat állhat elé valami
elére nem látható, váratlan feilemény, vagy
akár egy kósza ötlet nyomán Esetleg költözködés. lakásfelújítás jöhet szóba.

BAK: Erős akarattal és kömyezeT J M t e segítségével egyszerre több vonalon is látványos eredményt tud majd elérni, ám ez az önhajszolás kimerüléshez,
esetleg még betegséghez is vezethet.

A r a OROSZLÁN: Zajosan jön-megy,
* * \ így álcázza, hogy nem csinál semmit. Aztán csak csinál persze ezt-azt, de abban nincs sok köszönet. Nincs semmi, ami
felcsigázná, igy hát korán térien nyugovóra.

^ f o ; VÍZÖNTŐ: Sokan titkolóznak ön
• H I előtt. Ez komoly lelki válságot okozhat, főleg akkor, ha önnel kapcsolatban
hallgatnak el fontos dolgokat. Próbálja meg
csendesen kipuhatolni a titkot.

SZŰZ: Jogosan érezheti úgy, hogy
egyszerűen megfojtiák mások, hiszen mindenki magára akar telepedni, ne
keveredjen dogmatikus ellenfeleivel parttalan vitába, mert csak felhúzza magát.

• < HALAK: Hitt abban, hogy létezé s i n e k még igaz emberek, bízott a
közvetlen környezetében lévőkben, de csalódnia kellett. Mindezek ellenére továbbra is
kitart, hogy bizalom nélkül nem lehet élni.

ellentéteket. Ha ezek a törekvések sikerrel járnának, megszűnne a társadalmi távolság és feszültség az EU-csatlakozás után.
Erre tettünk kísérletet, amikor
négy éve megalakítottuk Tömörkényen - az akkor szinte egyedülálló - fiatalok által is támogatott Nyugdíjasok Egyesületét,
ahol a nagyszülők és unokák
együtt vettek részt különböző
rendezvényeken. Az is nagyon
fontos lenne, hogy az ilyen jellegű
klubok
fenntartásukhoz
anyagi támogatást kapnának az
önkormányzatoktól, hiszen az
egyre növekvő számú nyugdíjas
életminőségét lehetne ezzel javítani. Ugyanis a mostani nyugdíjasréteg (1945-tól) teremtette
meg a lehetőségét annak, hogy az
EU-csatlakozás létrejöhessen.

Kihasználja-e
az árleszállításokat?
Következő

kérdésünk:

Könnyű-e bejutni
az egyetemre?
Küldje el válaszát
IGEN
NEM
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! AzSMSuiniizáunamáltarjauvwilörtér*.

06-30/30-30-921
Szavazhat

az

interneten

is:

www.delmagyar.hu

FAZEKAS FERENC, TÖMÖRKÉNY

MEGJÖTTÜNK

Illésről, helyesen

SZEGED

A lap július 19-i számának Isten éltesse! rovatában megemlékeznek
az Illés névnapról. A rövid ismertetésben a következő mondat olvasható: „Ady Endre első verseskötetének a címe: Illés szekerén." (sic!) A
mondatban két pontatlanság is van, melyek javítását kötelességemnek érzem. Ady életművének megismertetését ugyanis elszántan
szolgálom jó ideje és több fórumon, így időnként az önök lapjában is.
Tehát:
1. A pontos cím: Az Illés szekerén (ld. Ady háromszavas címadásait
már ebben az időben.)
2. A súlyosabb hiba: Költőnknek ez az 1908 decemberében megjelent kötete természetesen nem az első verseskönyve. Az ún. „istenes-verseket" is tartalmazó opus az ötödik a kötetek sorában. (Versek, 1899; Még egyszer, 1903; Új versek, 1906; Vér és arany, 1907.)
Tudjuk, hogy Ady első és valódi kötetének az Új verseket tartotta. Ez
esetben az aposztrofált a harmadik Ady-kötet lenne. Egyébként, általában ennek megjelenéséhez kötjük a „modern magyar irodalom"
kezdetét. Az ilyen tévedések, „elírások" egyrészt sajnos rögzülhetnek
az olvasó emlékezetében. Másrészt mutatják az Ady-műben való tájékozatlanságot, amit esetenként az idei érettségi dolgozatok (írásbeli
tétel volt!) és a felvételik (a jogi karokon) is elszomorítóan tükröztek.
PAPP ISTVÁN GÉZA
IRODALOMTÖRTÉNÉSZ, SZEGED

Megtörtént valahol
Pista gyerek újságolja az iskolában: - Tanító bácsi, nagy esemény volt minálunk. Mcgfialt a
macskánk. Kilencet. És mind
kormánypárti! Tanító: Ez igen...
Pár nap múlva szakfelügyelő jött
az iskolába. Tanító: - Mondd cl a

Mára kérdeztük:

MOSOLYGÓ MÁRKÓ
Július 19., 5 óra 40 perc, 3500 g Sz.: Hódi
Szilvia és Mosolygó Gábor (Szeged).
RADULESKU BERTRAM
Július 19., 15 óra 37 perc, 2880 g Sz.: Tóth
Vivien Zsanett és Radulesku Brainel (Szeged).
FARKAS BLANKA
Július 22., 11 óra 20 perc, 2440 g. Sz.: Pintér Márta és Farkas Dániel (Bordány).
SZABÓ ÁDÁM BENCE
Július 22., 13 óra 35 perc, 3210 g Sz.: Bánszki Hajnalka és Szabó Sándor (Szeged)
KURUCZ MÁRK ADRIÁN
Július 22., 13 óra, 3180 g. Sz.: Birke Szilvia
és Kurucz János (Hódmezővásárhely).
BAKÓ NÓRA
Július 22., 12 óra 30 perc, 3380 g Sz.: Ficsor Gabriella és Bakó Róbert (Szeged).
SZANKA VIKTÓRIA
Július 22., 16 óra 4 perc, 3550 g. Sz.: Pap
Mónika és Szanka István (Szeged).

VÁSÁRHELY
JANDSÓ NÓRA
ADÉL
Július 22., 11 óra 20 perc, 3850 g Sz.:
Hankó Judit és Jandsó János (Székkutas).
RUBI DÓRA
TAMARA
Július 22., 17 óra 40 perc, 4400 g. Sz.: Gregus Anikó és Rubi József (Hódmezővásárhely).
SZENTES
JAKAB CSENGE VIRÁG
Július 22., 9 óra, 2240 g. Sz.: Buzder-Lantos Judit és Jakab Imre (Csongrád).
SÁNTHA ROLAND
Július 22., 19 óra 5 perc, 3180 g. Sz.: Bodor
Julianna és Sántha Zoltán (Öcsöd).
FAZEKAS ANDREA
MAGDOLNA
Július 22., 4 óra, 3770 g. Sz.: Nemcsok
Andrea és Fazekas Csaba (Öcsöd).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

szakfelügyek") bácsinak, hogy mi
történt nálatok. Pisti:-Hátaz, hogy
mcgfialt a macskánk és mind a kilenc ellenzéki! Tanító: - A napokban nem így mondtad el! Pisti: - Az
igaz, de azóta kinyílt a szemük.
CARL FODOR, BAKTÓ

HETI POLLENJELENTES
Július közepe is nyugalmas időszak volt a szénanáthások számára. A
meleg, száraz időben aránylag kevés pollen szállt a levegőben, ez is főként a csalán, a vadkender és egyes pázsitfüvek virágpora volt. A veszélyes virágporé parlagfű és üröm továbbra is csak 1 -2 pollenszemmel jelentkezett. A gombaspórák száma a korábbi évek júliusi produkciójához képest alacsony volt, csak vasárnapra emelkedett meg a
spóraszám Reméljük, ez a spóra- és pollenszint marad a jövő héten
is. Aki a Budapest, Pécs, Temesvár, Újvidék és Eszék városok levegőjében található pollen mennyiségére is kíváncsi, keresse fel az interneten honlapunkat: www.aeropollen.ini.hu
DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika
(az új klinikai tömbben, Semmelweis u. 6.
szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem
baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a
II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek
ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig Helye: Szeged,
Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374, vagy 104.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig

szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel
7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
62/474-374, vagy 104.

s. o. s.

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

•
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PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
DUGONICS TÉR
Du. 5 óra: Varíonett - a Cuháiés
Bábműhely előadása.
RÉGI ZSINAGÓGA
Este 7 óra: Gyerekek - a Zentai
Színtársulat (Szerbia és Montenegrói
előadása.
RÉGI HUNGÁRIA
Este 9 óra: Cselédek - Legal Art
Centre (Bulgária) előadása.
PINCESZÍNHÁZ &
MŰVÉSZKÁVÉZÓ
Este 10 óra: Woyzeckcirkusz Theater Tetrapiloktomie
(Németország) előadása.
RÉGI ZSINAGÓGA
Este 11 óra: Verkli - Szárnyak Színháza előadása.

MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. tói 4, 5 és este tói 7 óra: Szindbad: hét tenger legendája. Színes, m.
b. amerikai rajzfilm; este 8 óra: A
vonzás szabályai. Színes amerikai
film.
BELVÁROSI MOZI
FILMTÉKA
Du. negyed 5, tói 7 és este háromnegyed 9 óra: Császárok klubja. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. 4 és este fél 9 óra: Intacto. Színes spanyol film; du. negyed 7 óra:
Egy csók és más minden. Színes
amerikai film.
PLAZA CINEMA
CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Merülés a félelembe: 13.30, 17.45, 20.15 óra.
Azonosság: 13.45, 18, 20 óra. lohnny English: 13.30 óra. Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:

15.30, 20 óra. Ki nevel a végén ?:
15.45 óra. Tulipános fanfan: 15.45
óra. Szindbad: 14, 16, 18 óra. Hulk:
15, 17.30, 20 óra. Malacka a hős: 14
óra. Álomcsapda: 20 óra. A vonzás
szabályai: 17.45 óra. Chailie angyalai: 13.30, 15.45, 18, 20.15 óra. Hajóavége: 14.15, 16.15, 18.15,20.15
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan. Színes, m. b. francia film; este 8 óra: Félix és Rose - Szerelmi
légyott. Színes francia film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: A csendes amerikai
Színes amerikai film; este 8 óra:
lohnny English. Színes, m. b. angol
vígjáték.
SZEGVÁR
Este 7 óra: Beavatás. Színes amerikai film.
k ö z f t . f t

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliáldozni,
dartsozni, csocsózni, sakkozni és társasjátékozni (diákigazolvány kell
hozzá).
A Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárában du. 2 órától:
mesélő - lemezhallgatás.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a Royal Szállóban:
Egyéni és tömegközlekedésről beszélgetés. Vendégek: Kórász László,
Magyar Autóklub területi igazgatója,
Jakab István, a Szegedi Közlekedési
Szervező Kft. ügyvezető igazgatója,
Vincze Tibor; Szeged Város Önkormányzatfejlesztésiosztályvezetője.
Házigazda: dr Tóth István Tibor
kandidátus.

KQNCERT

SZEGED
A JATE-klubban éjszaka 24 órakor:
Kiss Erzsi Zene koncert.
ktái.í.ítás

SZEGED
A Quint Galéria
(Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó kiállításával várja a látogatókat. Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18, szombaton 9-től 13 óráig.

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos képzőművészeti kiállítás átfogó képet ad a hazai szobrászat,
festészet és grafika utóbbi néhány
évének jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfó kivételével naponta 10-től
18 óráig.
A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Kortárs
fotóművészek táncképeiből megnyílt a Testből font jelbeszéd tánc a fotóművészetben című kiállítás. Megtekinthető: augusztus
22-éig naponta 10-től 18 óráig
(hétfőn szünnap).
A Somogyi-könyvtár
dorozsmai
fiókkönyvtárában
(Negyvennyolcas u. 12.)
megnyílt Dorozsma 30 év távlatában című fotókiállítás. Megtekinthető: július 31-éig a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja látogatóit.
A Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum (Felső Tisza part
10.)

keddtől péntpkig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
VÁSÁRHELY
A Képtár Galérián (Bocskai u.
1.) megnyílt
Radics Márk: Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-tól 12 és du. 1-tól 5,
szerdán 9-től 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-től 5,
pénteken 9-től 12, du. 1-től 6,
szombaton 9-től 12 óráig, hétfőn
szünnap.

m tv
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Szünidei
matiné 9.00 Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. Piroska és a farkas
9.30 Kisemberek Kanadai ifjúsági
filmsorozat, 12. 10.15 Szuperbuli
ILI. (ism.) 11.10 Családban marad
Venezuelai tévéfilmsorozat, 123.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.05 Baywatch Amerikai
akciófilm-sorozat, 78. Reménytelen
szerelem (16) 13.55 Rondó Kisebbségi magazin bolgárokkal, görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal 14.55 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László
anyanyelvi műsora 15.25 Váratlan
utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 68.
Magányos szívek (ism.) 16.20 Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Kacsa lap 16.40 Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat, 94. Az
apám, a fiam 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor
17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv és a virtus (ism.)
18.00 Híradó, gazdasági híradó,
időjárás-jelentés, körzeti híradók
18.30 TS - Úszó- és vízilabda-vb
Úszás. Közvetítés Barcelonából
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Képtelen képrabiás
Amerikai filmvígjáték [16)
21.40 Szórakoztató percek
22.00 Heti menü Terítéken
a kultúra
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.05 TS - Úszó- és vízilabda-vb
Elődöntő. Férfi vízilabdamérkőzés. Közvetítés
Barcelonából
0.05 Kárpáti krónika
t v 2
5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A
mozimagazin (ism.) (12) 6.30 Jó estét, Magyarország! (ism.) 7.15 Laza© - a Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék, extra nyereményekkel 9.30 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 73.
10.30 Teleshop 11.35 Bébilesen
Amerikai vígjátéksorozat | 1 2 |
12.35 J. W. Coop, a rodeó királya
Amerikai western [12] 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10
Providence Amerikai filmsorozat,
82. (12) 16.10 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 29. [12)
17.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 131. 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 112.
18.30 Tények Hírműsor 19.00 Ak
tív A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Bűbájos boszorkák
Amerikai filmsorozat, 6.
Halálos szerelem [12]
21.15 A klónok eljövetele
Amerikai katasztrófafilm
22.50 Jó estét, Magyarország!
23.35 Páran párban Angol
vígjátéksorozat, 12.
Megvagy! (16|
0.05 Veled is megtörténhet:
Halálos küldetés Amerikai
akciófilm [18]
2.20 Aktív A tv2 magazinja
(ism.) (12)
3.00 Mi, magyarok
k

l

u
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 116.
10.35 Top-shop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40 Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 29. Rosszkor, rossz helyen
14.35 Receptklub 14.50 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm 15.25 Játékzóna 16.20 Testpercek Fitnesz
Norbival 16.30 A bohóc Német akciófilm-sorozat, 11. A merényló
[12] 17.30 Vészhelyzet 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz
Közszolgálati magazin [12J 19.30
Barátok közt
20.10 Szupermozi: Mr. Óvó bácsi
Amerikai vígjáték
21.40 Híradó 8 percben
22.00 Vörös kommandó
Amerikai akciófilm (16)
23.30 Találkozások - este
Sztármagazin [12)
23.40 Sportklub
23.55 Stella Moziklub
Mozilhagazin (12)
0.30 Michael Hayes Amerikai
filmsorozat, 16. Rejtett
összefüggések, 1. [12)
1.25 .hu Multimédia-magazin
1.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) |12]
DUNA

TELEVÍZIÓ

4.00 Himnusz, műsorismertetés,

híradó, sport 4.30 Emlékképek Régi híradók 4.50 Jammin együttes
a Moulin Caféban 5.30 Gazdakör
5.50 Indul a nap 8.00 Híradó,
sport, meteorológia 8.15 Magyar
népmesék 8.30 Közép-európai magazin (ism.) 9.00 Pitti Katalin és
Gregor József operettdalokat énekel
9.25 Rákóczi hadnagya 11.10 Mozgókép Filmmagazin 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek,
déli harangszó, műsorismertetés,
vers 12.10 Gazdakör (ism.) ,12.30
Cimbora-barangoló 13.00 Északi
madarak 13.05 Bogáncs 14.25
Goranga! Magyar portréfilm 14.45
Magyar gyárak a millennium korában 15.10 Az utolsó paradicsomok
15.55 Hej, hej, helyes beszéd!
16.00 Talpalatnyi zöld 16.30 Ingatlaninfó 16.40 Kalendárium 18.00
Híradó, sport, meteorológia 18.15
Szívtipró gimi 19.00 Euroszkóp
19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Eltüsszentett birodalom
Magyar filmszatíra
21.50 Miért? Kérdések
a közéletről
22.20 Angyalok: végállomás
0.20 Híradó, sport
0.45 \fers
0.50 Miért? Kérdések
a közéletről
1.20 Kalendárium
2.40 Euroszkóp
3.10 Jövőnk záloga a család
3.40 Anziksz

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Panoráma Szaniszló Ferenccel |16]
9.35 Hagyományok háza Kájoni
kódex 1P.00 Záróra 11.05 „Kedves közönség" Emlékezés Kellér
Dezsőre 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 14. 12.45 Nem
csak a 20 éveseké a világ Szenes
Iván írta 13.40 Nemzeti értékeink Vácrátót 14.00 Kárpáti krónika 14.15 Károlyi Amy emlékére
XX. századi költőportrék 14.35
Chicago Hope Kórház Amerikai
tévéfilmsorozat, 54. Kihez köt a
hűség? [16( 15.25 Napnyugta
17.55 Telesport - Úszó- és vízilabda-vb Úszás. Közvetítés Barcelonából 19.50 Esti mese Kedvenc
állatom. Francia gyermekfilmsorozat. Anna és a mosómedve
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus Dombóvári
Gáborral Ablak-publikus
21.30 Tanulni érdemes
21.40 A pisztoly Amerikai
tévéfilmsorozat, 4. A lövés
22.20 A Birodalom
Dán-svéd-német-francia
tévéfilmsorozat, 4.
23.40 Záróra
0.45 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 141-142. 1.35 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral
Ablak-publikus 2.25 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 2.55 Hagyományok
háza Kájoni kódex 3.20 Keith farrett Country 3.35 Telesport - Úszóés vízilabda-vb Úszás

SZEGED
t e l e v í z i ó

6.30 Híradó |ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Sclerosis multiplex (h) 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45
Thai Chi 16.00 EUR ÓRA (h)
16.30 Dokumentum Műhely: hogyan lettem élsportoló (h) 17.00
Pénzháló - országismereti játék, élő
közvetítés (h) 17.30 Kimba. Rajzfilm (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Kisfilmek (h) 18.30 Lélektől lélekig 19.00 Híradó 19.30
Biztonsági zóna (h) 20.00 Estelő
21.00 Poirot: a másodhegedűs. Angol krimi 22.00 Híradó (ism.) 22.30
Képújság

22.30-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora 18.00 Perla Negra. Argentin
filmsorozat, 192. rész 18.55-20.00
Városi Tv Szeged műsora 20.00 Kábelrégió 20.30 Pályairány 21.00 Kábel tv. ajánló 21.30 Tudományegyetem 22.00 A Városi Tv Szeged mű-

Ö

w u u nuMHO*

7.30 Szegedi hírek (ism.) 7.45 Szemközt 8.00 Képmutatók (ism.) 18.55
Szegedi hírek 19.10 Mese 19.15
Körút 22.00 Szegedi hírek (ism.)

mm

6.00 Hatlábú birodalom. Angol is-

meretterjesztő sorozat 6.30 Sclerosis multiplex 7.00 A szerdai adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.) 8.15
Dokumentum Műhely: hogyan lettem élsportoló 8.30 Kimba 9.00
Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00
Diagnózis - a Telin Tv műsora
19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30
Biztonsági zóna 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 Sclerosis multiplex
21.00 Poirot: a másodhegedús.
Angol krimi 22.00 Egészségmagazin 22.30 Nyári élményeink 23.00
Képújság

QTV

vá&áncm vak» th'xfló

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 93,1 Mhz
és a 66,29Mhz 5.55-22.30-ig
6.00 Reggeli Krónika 6.30
Dél-Alföldi Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 7.15 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00-18.00 ig Délutáni zenés magazin 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

FM954

'¿Rádió

6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 15.00
Media Markt slágerlista 16.00
Kívánságműsor 19.00 Szonda
(Patkós Attila) 20.00 Közélet
(Zoltán Csaba) 22.00 luhász
Kund 0.00 Éjszakai zenemix

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juven tus@juventus.szeged.hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor: Tóth Péter és Keresztes Péter - telefon: 06 303030-244 és 44-22-44 20.00
Művészváró Hegyesi Sándor
és Ábrahám Zsolt 22.00
Inteam

BadiÉ7„97.S
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: vőfélytalálkozó a Rádió 7-ben. Vendégek: Puruczkai Géza, Kádasi
Zoltán, Varga János vőfélyek
12.00 Hírösszefoglaló 13.00tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Full extra 20.15 SMS
kívánságműsor, zenei válogatás
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0.05 Halálos küldetés
amerikai
akciófilm
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1991 januarjaban az Obol-háhorúban nyolc angol katonát küldenek
az iraki frontvonal mógé A cél,
hogy megtalálják
Szaddam
Húszéin raketatámaszpontját. A
szupertitkos akció nyolc embere
azonban hamarosan nehez helyzetbe kerül nem működnek a rádiók. kegyetlen hideg az idö. es
Húszéin emberei rájuk találnak

• H I R D E T É S "
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Állást

keres

Állást

kínál
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Bútor
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Egészségügy

Egyéb
Építőanyag
Gépjármuvezetó-képzés
Gép,

• EGYSZERŰ,szabadidőben végezhető munkára
keresünk
munkatársakat.
Kereset 30-40.000 Ft/hó.
Válaszborítékért
tájékoztatom!
Konkojné
Tamaskó
Anna
6440
Jánoshalma,
Béke tér 16. (24381095)

szerszám

Hagyaték

1

Haszonállat
Könyv
Növény
Közlemény

• FUVAROZÁSI vállalkozás
szegedi helyismerettel, B, C,
E
jogosítvánnyal,
BÁF
szaktanfolyammal, 2 éves
gyakorlattal, erkölcsi bizonyítvánnyal, sofőrt keres.
Saját kézzel irt önéletrajzot
a "MIAMI- 6701 Pf.: 226-ra
várjuk. (24381114)

Magánház
Szakképzés
Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek

• GYÓGYSZERÉSZ m u n katársat keres a felújított Kígyó Patika Tel.: 62-425252 (Szeged) (24280136)

Számítástechnika

n

Szolgáltatás
Téglaépítésű lakás
Termény, takarmány
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
Vállalkozás

• 23 éves lány szociális
munkás végzettséggel állási
keres.
06-30-290-1008
(Szeged) (24179561)
2

Állást kinál

• TANÁCSADÓ c é g g a z dasági felsőfokú végzettséggel rendelkező (végzős)
pályázatíró és
értékesítő
munkatársakat keres részvagy teljes munkaidőben,
önéletrajzokat
"Precíz
024380977" jeligére a Sajtóházba kérjük. ( 2 4 3 8 0 9 7 7 )
• TERÜLETI üzletkötöket
keresünk pénzügyi területre,
06-70-519-4850,
Szeged

TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számftógép-kezelöi
tanfolyamok indulnak
Szegeden július 2B-án.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel: 06-30-576-74-30

• MÜKÖKÉSZÍTÖ temetői
munkára térti segédmunkási
keres.
06-70-2509-366.
Szeged. (24381006)

(24280696)

i

• A PALLAVICINI Sándor
Általános Iskola Sándorfalva
pályázatot hirdet angol bármely szakos pedagágusi
állás betöltésére Az állás
betöltésének
Időpontja:
2003. szeptember
1-től.
Bérezés:
KJT
szerint.
Érdeklődni: 62-572-090-es
telefonszámon
2003.
augusztus 6-án, 13-án és
21-től mindennap, a délelőtti órákban. (24280277)
• ACÉLKERESKEDELMI kft
raktárvezetői
gyakorlattal
telepvezető-helyettest
keres,
06-30-9559-664.
(24381231)
• BELFÖLDI- és németországi sertés, borjú csontozására, kiemelt fizetéssel
férfi szakmunkásokat keresünk.
Azonnali
kezdés
Érdeklődni telefonon: 0 6 - 1 275-40-65, csak sms: 0630-488-27-12. (24280097)
• AZ ELEKTRO Pont Műszaki Áruházlánc a szegedi
Tesco áruházban lévő üzletébe értékesítő munkakörbe
keres
középfokú
végzettséggel
rendelkező,
műszaki érdeklődésű, tanulni és dolgozni vágyó,
lendületes
munkatársakat.
Információ: 06-30-640-6529 Fényképes, kézzel írott,
részletes
önéletrajzát
és
Iskolai eredményeit igazoló
okiratmásolatait
tartalmazó
pályázatát
július
25-ig
juttassa el az alábbi elérhetőségeink
valamelyikére:
6724
Szeged,
Rókusi krt. 42-64. Fax: 62459-045,
epszeged
0vnet.hu ( 2 4 3 8 1 1 3 2 )

• V Í Z V E Z E T É K SZERE
LÖKET (elveszünk Szeged
és környéki munkákra. KPE
szerelői vizsga és jogosítvány előnyt jelent. Jelentkezés
"Vízvezeték-szerelő
024380863" jeligére a Sajtóházba. ( 2 4 3 8 0 8 6 3 )
• ÚJ m e l l é k á l l á s f e h é r nemük értékesítésével. Kérje
színes katalógusunkat, vagy
válasszon alapkollekciónkból. Kereset: 30-50 000 Ft/
hó. Tel.: 06-25-522-885,
25-522-886. ( 2 4 2 8 0 4 8 2 )

TELEFONOS

• A legkedvezőbb f e l t é telekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű k m - m e g kötés
nélkül
bérautók
Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap
kedvezmény,
06-30-20555-22,
62-452-266.
(24078564)

• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT, Intermobil, S z e g e d .
Rákóczi tér, 62-541-410.

•

Önindító, generátor, gyújtás,

• világítás- és gyújtáskapcsolók
•

relék, jeladók, kábelek

•

benzinpumpák, lambda szondák

/

porlasztócsúcsok, izzógyertyák

/

izzftásvezértOk. adagoló

g

alkatrészek.

g

ORCSIK MŰHELY KFT. |
Szeged, Makkoserdő sor 30.
T

62-547-525

°

Kodvazö árak!

• ANTIK BÚTOROK. RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (23976764)
• A CASABELLA B ú t o r áruház aiánlata: 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.: 62-476-876. (24280678)
• ANTIK bútorok, régiségek, tollnemüt. teljes hagyaték felvásárlása, azonnali
fizetés,
vidékre
Is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(23976552)

Egészségügy
• 2004 BEN átadásra k e rülő fogászati praxisjogol
keresek megvételre,
62252-722. ( 2 4 3 8 0 9 1 3 )

ULTI

VASAK 20-400 »¡9

062/541-770
TERRAKOTTA
Csempecentrum
S z e g e d , Bérkert u. 1 2 9 .

62-439-025

Tel

• HULLAMPALA (azbesztmentes)
B
250
Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, cement,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád. OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. ( 2 4 2 8 0 6 7 5 )
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)
• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől.
Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 6 2 467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24178681)

• SAMSUNG V - 2 0 0 - a s
letiltott készülékemet visz
szavásárolnám (Plaza). 0630/370-62-44.
Szeged

a g

Ktt.

- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés

fej

- Számítógépes gyakorlás

FRISS ÉLŐ HAL
értékesítés a

FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL

A halakat térítés ellenéhen
megtisztítjuk,
filézzük.
Érdeklődni lehet
8
a 62-461-444-es
|
telefonszámon.

- Légkondicionált tantermek.

3

S z e g e d , Londoni k r t . 1 0 .

7:

Telefon: 62/428-433

I

• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a .
Szeged, Bihari 29. 62-492682.

minden pénteken és
szombaton 8-14 óra között.

NAROSD C K f O MPER

MAROSI H O M O K ,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,

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

Gép, szerszám

-15%
kedvezménnyel

július 11 -ig
Nyitva tartás: h.-p.: 8.00-17.00,
szo.-vas.: 8.00-12.00.

;

}

gyermek-

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzá ¡árul 10 Ft-tal.
É p í t s ü k együtt a falakat!

322.

• FELSŐFOKÚ és e m e l t
szintű szakképzések a Budapesti Kommunikációs Főiskola Szakmai Akadémia
szervezésében
szeptembertől nappali és levelező
formában Kérje részletes,
ingyenes tájékoztató kiadványunkat!
szki@bkf.hu;
www.bkf.hu; Telefon: 0 6 - 1 273-3091. ( 2 4 2 8 0 5 5 6 )

EEBB23H

(23976770)

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK könyveket, m a gánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel. 06
30 9457 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER ( 2 3 9 7 6 5 5 7 )

• SZEGEDI 1,5 szobás, II.
emeleti erkélyes panellakás
zöldövezetben eladó, 0620-478-2728. (24280731)

m\ P é n z ,

• HOMOKSZÓRÁS, k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0 6 30-9550-537. ( 2 4 0 7 7 5 8 5 )
•
KÉPKERETEZÉS
A Z O N N A L ! Mire elfogyasztja az általunk kínált frissítőt,
már be is keretezzük a képeit, festményeit! S Z I L Á N K *
Szeged, Teréz u. 42. Telefon:
4 2 5 - 5 5 5 . (24380626)

értékpapír

a legkedvezőbb arfolyanom,
Növény
• 3 0 0 0 DB k e c e l i f e h é r
paprikapalánta eladó. Érd.:
62-282-102, 30-3801-181,
Üllés. ( 2 4 3 8 0 7 9 6 )

A SZTE A0K Kardiológiai
Központ Hemodinamikai
Laboratóriumának
(Szeged, Pf. 464)
1. számú körbélyegzőjét
2003. 07.10-étŐI
!
ÉRVÉNYTELENNEK |
s
NYILVÁNÍTJUK.

A HÓRUKK-ra számíthat
,„„ mindennap

Nádix, Kárász u. & (I-M 1-889

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

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged. József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.

u

A

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Medvegy,
06-30-406-80-12
(24077654)

• 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)

szállítása.

E

inrinwriir
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• ÚJSZENTIVÁNI 800 nmes
zártkert
60
nm-es
lakható épülettel eladó, 0 6 20-38-39-914 (24380925)

• ÖMLESZTETT tőzeg forgalmazásához
telephellyel
és rakodógéppel rendelkező
viszonteladókat
keresünk.
Érd.: 06-20-390-49-43 és
06-20-958-06-23.
Székesfehérvár. (24381296)

I A z apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

Gratulálunk
m e s z l é v n
gyulának
á
gyuris

Szakképzés

erzsébetnek"
60. házassági

évfordulójuk

alkalmából gratulál
és további jó egészséget,

Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok

boldogságot kíván,

számára a 2003/2004-es tanévben.

az egész család

Boldog
Születésnapot

államilag elismert szakképesítés nappali tagozaton is!

üzlet.
£
M
NYITÁSI
¡
E
G KEDVEZMÉNYEK!
NY
Szeged,
í
M
a
r
ostöi u. 4.
L
T ! Telefon: 62/458-324

(24380989)

(23976952)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG,

Marostói Iparcikk

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné.
06-30-406-6012.

Üdülő, hétvégi ház

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosítok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)

Felsőfokú akkreditált

Újszegeden

• LAKÁSFELÚJÍTÁSÁT
festéstől a csempéig törmelékszállítással,
azonnali
kezdéssel,
06-30-5552998. (Szeged) (24381037)

3 9 2 4 - 3 0 8 . (24381048)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401 318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. ( 2 3 9 7 6 7 6 9 )

(23976693)

• ÉPÜLETEK b o n t á s á t
vállaljuk, vásárolunk. Gépekkel rendelkezünk. 0630-292-2275. ( 2 4 3 8 1 0 5 7 )

• UTAZASI utalvány áron
alul sürgősen eladó 30-

Tel/fox: 6 2 / 5 5 5 - 6 0 3 .
Rádiótel.: 7 0 / 3 1 1 - 7 9 0 6
20/356-7058

Régiségek

Postabank Rt
11995006-06289010-10000001

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

HÓRUKK-SPEED BT.
Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?

w m

Valitavaltas

(24179060)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 0 6 - 2 0 - 3 3 56-114, Szeged. (24078009)

(24179094)

Kiskundorozsmára,

JOGI ASSZISZTENS, 2 éves tandíjmentes
OKJ szám: 55 3452 01

„

Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány
Jelentkezés: 22 éves életkorig

I

Illés Ildikónak
25.

sziiletásnapjára
napúira

apa, anya
és testvéred,
Laci

6724 Szeged, Rigó u. 24/d. Tel.: 62-425-596
E-mail: info@miokszeged.hu Honlap: www.miokszeged.hu

e

—j

apraja-nagyja.

Ha üzenetet szeretne
küldeni, keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

kiT

Hagyaték

Megrendelhető telefonon:

62/271-407 f
HIRDETÉSFELVÉTEL BAKS0N:
Tallózó, F i u. 103.

és ifjúságpi

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

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. ( 2 3 9 7 6 5 4 8 )

07-0016-02 j Ö j r s E F NÁDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA

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

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

(23976771)

iszielí

(jlojizeíon

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

E h h e z Ö n n e k m i n d ö s s z e annyit kell t e n n i e , hogy kitölti a mellékelt a d a t l a p o t , m a j d visszaküldi c í m ü n k r e a
62/567-884-es f a x s z á m r a . Előfizetése átirányítását a l c i j e s z t e s @ d e l m a g y a r . h u e-mail c í m e n is kérheti.
E n n e k m e g f e l e l ő e n teijesztési osztályunk az a d o t t időszakra a lapot a k é r t c í m r e küldi, m a j d a megjelölt időszak
elteltével ismét a k o r á b b i c í m r e kézbesíti. K é l j ü k az átirányítási a d a t l a p o t l e g k é s ő b b 4 n a p p a l az első ú j c í m r e
k é r t D é l m a g y a r o r s z á g / D é l v i l á g m e g j e l e n é s e előtt j u t a s s a el osztályunkra, hogy k é r é s é t teljesíteni t u d j u k .

Ule!leifernes

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

•1/478-811
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NIOK

KOCSOR IVETT

Szeged,

• PULYKAVASAR a szegedi Mars téren. 06-30-85729-91. ( 2 4 2 8 0 0 7 4 )

(23976887)

TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTEL

Pacsirta u. 14.

(24077725)

KEMÍiTfifilM

(23976804)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN (Csúcsban) magánház eladó, vagy bérházi
első emeletig elcserélhető.
06-30-521-9759. ( 2 4 3 8 0 8 3 1 )

MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!

Egyéb

• SZAMARA 5 ajtós. 1991es eladó, 06-30-278-9882
(Szeged) (24380973)

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

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V I
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged

• MÓRAHALOM, Szegedi út
24. alatti ház eladó, 6 2 281-066. ( 2 4 2 8 0 6 7 7 )

Magánház

AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat

i

Szeged,
Rnstaiülltö Kollégiumi út 6
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• MAKÓ, Türr u. 25. szám
alatti ház eladó. Érdeklődni
a helyszínen. ( 2 4 3 8 0 9 7 9 )

M É R E T R E V Á G V A IS I

Elveszett

6772 DESZK. Alkotmány u. 43.

Kludi csaptelepek

• HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemüt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.

Gépjárművezető-képzés

(24381229)

• BÉRSZÁMFEJTÉSBEN.
munkaügyi
feladatokban
gyakorlott
ügyintézőt
és
adminisztrátort
keresünk.
Jelentkezés írásban, részletes szakmai
fényképes
önéletrajz csatolásával a
vásárhelyi Délvilág szerkesztőségében
Jelige:
Precíz 024381143. (24381143)

is)

b ö r z e

AUTOELEKTROés DÍZEL
Alkatrész Szaküzlet

(24077316)

• UAZ 469/B személygépkocsi friss műszakival eladó.
Irányár: 500 E Ft. Érdeklődni:
62-425-510.

(üzenetrögzítő

(24078021)

(24280251)

• ÁTÍRATÁSOK, hiztosltáskötós. szöregi COOP-ABCnél
62-4426-464,
1417.00-ig. ( 2 4 1 7 9 5 4 6 )

62/567-835

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

(24381182)

• ÁTÍRÁS, blztositáskötés.
Szeged. Gyöngyvirág u. 14/
B. Gafib Bt. 30-287-5458.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

A p r ó

• GYAKORLATTAL rendelkező
szakképzett
élelmiszer-eladót
felveszünk.
Érd.:
06-30-9994-916,
Szeged. (24381312)

Elveszett

s

NONSTOP

• AUTÓSZERELÖT k e r e sünk szakszervizbe, aki önálló munkavégzésre képes
és megfelelő gyakorlattal
rendelkezik. Érdeklődni: 0620-383-0011 ( 2 4 3 8 0 9 4 3 )

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚLIUS 24.

nyaraiast ilási

Li

t

Déltnagyarország Kiadó

ELŐFIZETÉS IDEIGLENES ÁTIRÁNYÍTÁSA * (Csak belföldre!)
. * Jelenlegi kézbesítési címe: .

felügyelő

1 éves, O K J - s képzésére.
, Jelentkezés, információ: a u g u s z t u s 27-ig a 06-30/289-3179-es
és a 62/459-563-as s z á m o k o n !
Személyesen: július 7-től m i n d e n hét s z e r d á j á n 9-12 között a Táltos
iskolában (Szeged, Pósz J. u. 2.).
A pedagógiai p á l y á k r a készülőknek ez egyben felvételi előkészítő is! |
A képzés betöltött 22 éves korig ingyenes!

llJcözíelfe/

Kivanun

. •

E-mailcíme:

Ideiglenes cím, ahová az átirányítást kéri:
m Név:

1

ú Mely időszakra kéri a lapot az ideiglenes címre?

. * Cím:.
2003

hó

napjától - 2003

hó

1

napjáig
Mris

Kéljük, küldje »issza ezt a lapot a Détmagyarország Kiadó 6701 Szeged, Ft. 153. címére, a 62/567-884-es faxszámra vagy az adatokat a terjesztesC®delmagyar.hu e-mail dime
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Gyászközlemények

GE Capital Services
A GE Capital Services, a világ egyik legnagyobb pénzügyi
szolgáltató cége a Budapest Bank Rt. fiókjába keres

SZEGED

szegedi munkahelyre
Feladata:
új ügyfelek megnyerése, valamint a meglévő vállalati ügyfelekkel való kapcsolattartás,
tanácsadás, hitelezés és a bankcsoport további termékeinek értékesítése.

" Fájó
Fi n

h-rf
szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
MAJOR ERNŐ,
Béla cigány u. 33. szám alatti lakos 69. évében, tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
július 28-án, 9 órakor a katolikus temetőben lesz.

c^o -

in

L_P 024280632

Gyászoló család n

D-T

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
PROE DR. KRASZKÓ
PÁL
2003. július 22-én, életének 68.
évében elhunyt. Temetése 2003.
július 25-én, 13 órakor a békéscsabai Ligeti temetőben lesz.
024381281
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága Édesanyám,
TAKÁCS ISTVÁNNÉ
TEINER ROZÁLIA
2003. július 19-én, életének 93.
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett Édesanyámtól
a római katolikus egyház szertartása szerint 2003. júbus 28-án,
14.00 órakor búcsúzunk a Belvárosi temető ravatalozójában.
Gyászmise 18.00 órakor a rókusi templomban.
Gyászoló lánya
».4»,
Takács Erika

Elvárásaink:
• pénzügyi vagy közgazdasági végzettség.
• kiváló kommunikációs, elemző és problémamegoldó készség,
• vállalati hitelezés területén szerzett gyakorlat,
• multinacionális környezetben szerzett értékesítési tapasztalat
és angolnyelv-tudás előnyt jelent.

%
|
%

Amit kínálunk:
• egyéni teljesítményen alapuló bónuszrendszer,
• folyamatos szakmai képzések.
• kiváló csapat és kellemes munkahelyi környezet,
• felelősségteljes, önálló munkavégzés valamint karrier lehetőségek.

Jelentkezését bizonyítvány másolatokkal és a fényképes önéletrajz csatolásával kérjük,
küldje - legkésőbb 2003. július 31-ig postára adva - az alábbi címek valamelyikére:
Budapest Bank Rt.,
Emberi Erőforrás,
1138 Budapest, Váci út 188.
Fax: (06-1) 450-6025,
e-maii:job@budapestbank.hu

©BUDAPEST BANK

Művészek • kutatók
vezetők • sportolók

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik drága szerettünket,
KOZA SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
024280690
Sándorfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak,
munkatársainknak, mindazoknak, akik drága szerettünk,
RAKUSZ PÁL
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek.
024280317
Gyászoló család

2004. február 20.
Zsolt Béla: N E M Z E T I D R O G É R I A - színmű, bemutató
R e n d e z ő : Almási-Tóth András
2004. március 6.
Erkel Ferenc: B Á N K B Á N — opera, felújítás
R e n d e z ő : Angyal Mária
2004. április 16.
0

SS

2004. április 30.
Rossini: S E V I L L A , S E B O R B É L Y - vígopera, felújítás
R e n d e z ő : Kovalik Balázs

|

I n f o r m á c i ó : j e g y i r o d a (6720 S z e g e d , K e l e m e n u . 7.)
6 2 / 5 5 4 - 7 1 3 . 554-714, 554-715, 554-716, 554-717,
Nyitva tartás: hétfőn 13-17, k e d d - p é n t e k 1 0 - 1 7 , szombat 10-12.

PROVIDENT
Lenne munkaidő után '
VSzeretné
kiegészíteni jövedelmét?

FINANCIAL
szabad órája?
•SSzeretné mindezt
lakókörnyezetében tenni?

rcc

A világsikerű

FordFocus

MUNKATARSAT KERESÜNK!

A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban Nagy-Britanniában
alapított Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.

GYÁSZHÍR

Munkatársunkként az Ön feladata az otthonához közel élő ügyfelekkel
történő kapcsolattartás lesz. továbbá Sllzpénzkölcsönök átadása,
törlesztőrészletek összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,
ÖZV BÁN JÁNOSNÉ
ZSOLDOS MÁRIA,

AMTTKÍNÁtÜNK:
• rugalmas munkaidő,
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,
• nagy múltra visszatekintő cég támogatása.

Szikáncs, Petőfi utca 28. szám
alatti lakos 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2003.
július 25-én, 13 órakor lesz a
Dilinka temetőben.
02438H31
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ÖZV BORSOS MÁTÉNÉ
BENKŐ TERÉZIA
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024381075
Gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédike,

ROSTÁS JÁNOS,
Nagymágocs, Rákóczi F. u. 25. sz. alatti lakos 97 éves korában elhunyt.
Temetése július 25-én, pénteken, 15 órakor lesz a Nagymágocsi temetőben.
A gyászoló család,
Nagymágocs, Hódmezővásárhely
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Ambrus József 6762 Sándorlalva, Alkotmány krt 24, Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Ujszerrtiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 Cs. M.-í Kegyeleti Kft.. 6791 Szeged. Széksósi út 6. Tel.: 62/4610 3 9 6900 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. H / f a x 62/534-985,62/534-986 Márvány Kit. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel: 62/597-360 Égisz 90 Temetkezési Kft, 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162
6640 Csongrád, Fő u. 17-19, Tel.: 63/483-975 Fkára Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.:
62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. I Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8, pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged,
Pulz u. 2/A Tel.: 62/425-864 6722 Szeged, Törők u. 9/8. Tel.: 62/420-414 Rekviurn Temetkezés, 6900
Makó, Kórház u. 13, Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Attila u. Tel,: 62/543-747
Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servío Temetkezési Szelgélat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.:
62/246-605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31.
Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9

° / o kezdő befizetéssel,
vagyakár650

O

O

O

F

t

árelőnnyel megvásárolható.
El
IVJOST!
El CSAK

N Á L U N K !

El CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!
Vegyes átlagfogyasztás: 5,4-9,41/100 km. CC^-kibocsátás: 142-222 g/km.
Kecskemét, Szt. László krt. 20. TeL: 76/487-300
Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: 66/520-300
www.fordhovany.hu

024380910

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
BACSA SÁNDOR
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024380893
Gyászoló család

G.A.

M E S É L A B É C S I E R D Ő — színmű, b e m u t a t ó
R e n d e z ő : Bal József

Hódmezővásáthdy, Székkutas, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagyit*,
Kövegy, Csanádpalota, Zákányszék és kornyékére.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, felejthetetlen nagymama, anyós,
ÖZV HŐS LAJOSNÉ
ZSÁMBOKI A N N A ,
Hódmezővásárhely, Jókai u. 53.
szám alatti lakos életének 84.
évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2003. júbus 28án, 10.30 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Gyászoló család

Folyamatos jelentkezés
és adatfrissítés ,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
SZASZKÓ
LÁSZLÓNÉT
utolsó útjára elkísérték.
024380961
Gyászoló család

MAGAZIN

2004. január 13.
Tibor: A M U M U S - zenés mesejáték, bemutató
R e n d e z ő : Horváth Péter
2004. február 6.
P. I. Csajkovszkij:
A N Y E G I N —opera, bemutató
R e n d e z ő : Angyal Mária

Ödön von Horváth:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
SZEGI JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
024381063
Gyászoló család

INFORMÁCIÓS

Rákos Péter-Bornai

Mindenki[ aki Szegeden számít

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZÍNHÁZI

2003. november 7.
Lehár Ferenc: A V Í G Ö Z V E G Y - operett, bemutató
R e n d e z ő : Angyal Mária
2003. november 27.
C. Collodi—Litvai N.: P I N O K K I Ó - zenés mesejáték, bemutató
R e n d e z ő : Galkó Bence
2 0 0 3 . december 12.
G . Puccini: T O S C A - opera, felújítás
R e n d e z ő : Angyal Mária

Az Ön pénze, az Ön szabadsága

Délmagyarország

ON-LINE

SZlNHAZ

2003. október 3.
L. Pirandello: H A T S Z E R E P S Z E R Z Ő T K E R E S - színmű, bemutató
R e n d e z ő : Almási-Tóth András
2003. október 17.
G . Verdi: D O N C A R L O S - opera, bemutató
R e n d e z ő : Gregor József

GE Capital Services

www.budapestbank.hu

NEMZETI

Kedves
Közönségünk!
Kéljük a tavalyi bérlettulajdonosainkat,
ha m é g nem adták le bérleteiket, faradjanak be a Kelemen utcai jegyirodába.
Tájékoztatásul az alábbiakban ismertetjük
a S z e g e d i N e m z e t i S z í n h á z 2 0 0 3 / 2 0 0 4 . évi m ű s o r t e r v é t :

vállalati hitelezési munkatársat

GYÁSZHÍR

SZEGEDI

194 0 0 0

olvasó naponta!
Napi eladott példány:
2003. január:
52 560 db

Forrrás: Szonda Ipsos: 2002. II. félév
Nobilis '62 Kft.
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Rawlins és a szerelem
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Kialakult a Szeviép-Szeged nemzetközi

Európába készülnek
A hatodik helyen végzett Szeviép-Szeged NB I A csoportos
női kosárlabdacsapata az ősszel
az Európa-kupában is rajthoz
áll. A Tisza-partiaknak már
majdnem teljes a menetrendje.
A játékosok pihennek, a szabadságukat töltik. Igaz, Újhelyi Gábor, a Szeviép-Szeged NB IA csoportos női kosárlabdacsapatának
a trénere minden kosarasának
edzéstervet írt elő, így a teljes lazítás elképzelhetetlen. Hárman
különösen jó ha kondiban tartják magukat, hiszen Kajdacsi Judit a felnőtt, Fűrész Diána és
Roczkov Viktória - téves információ látott napvilágot, hogy Bajára igazol - az Universiade-válogatottal edzőtáborozik majd, s
készül a dél-koreai eseményre.
A hét végén Münchenben tartották meg a nemzetközi kupák
sorsolását. Hosszú hosszú idő
után képviselte magát Szeged
magát az eseményen. A Szeviép
jóvoltából ismét nemzetközi
meccseket láthatnak a kosárlabdabarátok. Keresztes György - a
totókirály - is jelen volt a sorsoláson. Kialakult-e már a verseny-

Darecko Rawlins (jobbra) a szegedi közönség nagy kedvencének számított.

KOSÁRLABDA
Darecko Rawlins. Az amerikai
kosaras egy éve igazolt Magyarországra. Az előző idényben remekelt a Szedeák színeiben.
Bármily meglepő, továbbra is
Szegeden él a színes bőrű játékos, és hazánkban képzeli el
az életét.
„Rugóláb seriff." Közkedvelt
amerikai rajzfilm volt a gyerekek
körében. „Pam, pam, pam seriff"
hatalmasakat emelkedett. Darecko Rawlins, a Szedeák bedobója
is „brutálisakat" tudott ugrani,
néha-néha félő volt, hogy beveri a
fejét a sportcsarnok „tetejébe".
Az amerikai játékos remek
idényt produkált, a statisztikákat

böngészve megállapítható: hazánk legjobb kosarasai közé verekedte be magát. Az amerikai fiú
döntő érdemeket szerzett abban,
hogy a kilencedik helyet szerezze
meg a szegedi gárda. Bármily
meglepó, a mindenki által csak
„Rickónak" szólított sportolóval
rendszeresen
találkozhatunk
Szegeden. Streetballozik a ligetben, kávézik a Kárász utcán, sétál
a Belvárosban és természetesen
néha-néha azért bulizik is. Az
egyik délelőtt egy kávézóban beszélgettünk, a tolmács szerepét
Nyilas István töltötte be.
- Nagyon megszerettem a várost - kezdte a mondandóját Darecko Rawlins -, imádok itt élni.
Hónapokkal ezelőtt megismerkedtem egy lánnyal, azóta együtt
élünk. A jövónket is közösen
képzeljük el, szeptemberre ter-

Fotó: Gyenes Kálmán

vezzük az esküvőt. Mit szólnak
otthon ehhez a szüleim? Örülnek neki, anyukám és nagymamám hamarosan meglátogat
bennünket. Sajnos, édesapám
nagyon elfoglalt, sokat dolgozik,
így ó nem biztos, hogy el tud jönni Szegedre. Szerettem volna a
Szedeákban maradni, sajnálom,
hogy így alakultak a dolgok, bizonytalanná vált a helyzet. Kiváló csapatot alkotott a gárda, ennek volt főként köszönhető,
hogy jó idényt zártam. Társak
nélkül ez nem jöhetett volna öszsze. Mi lesz velem? A jövő héten
minden eldől. A Finnországban
éló menedzserem több csapattal
is tárgyalásban áll. Az is benne
van a pakliban, hogy maradok
Magyarországon, mert imádok
ebben az országban élni.
SÜLI RÓBERT

MUNKATÁRSUNKTÓL
A motokrossz barátai már valószínűleg hiányolták, hogy
semmilyen információt nem
olvashattak a szegedi versenynyel kapcsolatban. A viadal
természetesen az idén sem marad el, a várható eseményekről
Farkas Jánostól, a Motor-Art
SME elnökétől kértünk tájékoztatást.
- Az idén egynapos lesz a verseny, és szeptember 7-én rendezzük meg az Öthalmi úti pályán mondta a klub első embere - ,
125 és 250 köbcentiméteres első
osztályú országos bajnokság, illetve ugyanebben a két géposztályban amatőr meghívásos derbi lesz. Előtte szeptember 6-án,

A Magyar Labdarúgó Liga - másik 17 csapat társaságában - az
NB I/B-s nevezéskor az F C Szeged indulására is rábólintott. A
kék-fehér-feketék a nyitányon a
Balassagyarmatot fogadják.
Tegnap délben pont került minden nyitott kérdésre. Ekkor jelentette be dr. Szieben László, az
MLL ügyvezető igazgatója, hogy
mely csapatok vehetnek részt az

- Hosszú, kitartó munka gyümölcse érett be a mai napon -

közölte a ligaértekezlet után dr.
Kovács Gábor, az FC Szeged
klubigazgatója. - Boldogsággal
tölt el, hogy sziszifuszi munkával három év alatt sikerült viszszakapaszkodnunk az NB I/B-s
mezőnybe. Ha visszagondolok,
hogy honnan indultunk, nagy
eredménynek tartom, amit elértünk. Köszönet a városi önkormányzatnak, hogy felismerte a
másodosztályban rejlő lehetőséget és segítő kezet nyújtott. Azon
leszünk, hogy ezt minél jobb szerepléssel megháláljuk.

ben rajtol: Turjánék augusztus
9-én (szombaton) 17.30-kor a
Balassagyarmat együttesét fogadják. A 2. fordulóban (aug. 23.)
Diósgyőrbe látogat a csapat, aztán augusztus 30-án (szombaton) 17.30-kor a Kaposvárt látja
vendégül.
- A Balassagyarmat erős,
masszív gárda, kellemetlen ellenfél - folytatta a sportvezető. Talán jobb lett volna egy nagyobb
hírű riválist kifogni a nyitányon,
de bízom benne, így is sokan
lesznek kíváncsiak a fiúkra.

Az FC Szeged hazai környezet-

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Előfordulnak még hiányosságok
Az elmúlt bajnokságot lezárta,
az újra indulót pedig a nevezések áttekintésével megkezdte
a legutóbbi ülésén a Csongrád
Megyei Labdarúgó-szövetség.
Több klub is adósa maradt a
CSLSZ-nek az előző idényben. A
szövetség ezt megunva különböző szankciókat - például kizárásokat is - tervezett. Az egyesületek azonban értettek a szép szóból, és nagyobb része rendezte a
tartozását. A megye három osztálya közül az elsőben és a másodikban is egy-egy, míg a harmadikban öt csapat nem teljesítette
a befizetési kötelezettségeit. Erre
a CSLSZ-től augusztus 10-éig

kaptak haladékot a sportszerve- tályban ettől a szezontól kezdve
zetek. A hírek szerint időközben UEFA B licences személyeknek
a hétből már jó pár tiszta lappal kell irányítania a csapatot. Ez hat
kezdheti a szezont, lévén rendez- együttesnél még hiányzik, ám
ték az elmúlt szezonbeli hátralé- van lehetőség a megszerzésére:
kukat.
július 25-én, 9 órától Algyőn, a
pótfelvételit
A nevezések megtörténte és ér- sportcentrumban
tékelése után kiderült, azokban ' tartanak az augusztus 4-én induakadnak hiányosságok. Ilyen ló B tanfolyamra. A jelentkezés
például, hogy a klub elfelejtette érdekében Lóczi Istvánnál kell érmellékelni a köztartozásokról deklődni a 06-30-850-7227-es teszóló, APEH- vagy VPOP-igazo- lefonszámon.
lásokat. Ezek pótlására szintén
A pályahitelesítések megkezadott időt a szövetség, csakúgy, dődtek, azokat a héten be is fejemint ahogy a nevezéskor előírt zik. Az biztos, hogy a korábbiakkötelezettségek teljesítését is au- kal ellentétben a problémákat a
gusztus 10-éig eltolták.
bajnokság első hazai meccséig
A Magyar Labdarúgó-szövetség pótolni kell minden együttesnek.
határozata szerint a megyei I. oszÉs megint augusztus 10. A

is biztos, hogy a megszokott a
csapatokkal, a Vojvodinával, a
Szpartak Szabadkával és az Araddal is játszunk edzőmeccset, hiszen Újhelyi Gábor vezetőedző
szeretne legalább 10-12 ilyen találkozott vívni a bajnoki rajt
előtt. A keretünk (Donkó Orsolya, Fűrész Diána, Mészáros Kornélia, Andra Mandache, Kajdacsi
Judit, Russai Petra, Roczkov Viktória, Szopkó Eszter, ¡ex Anna,
Pungor Krisztina) már majd nem
teljes, egy jó nevű, külföldi centerrel közel állunk a megállapodáshoz. Az biztosnak látszik,
hogy a következő idényben két légióssal szerepelünk, hódinak és
Vardának lejárt a szerződése,
előbbi az új néven szereplő Foton-Sopron csapatába igazolt.
Az Európa-kupa
menetrendje,
közép-európai régió, C csoport,
október 22., 18 óra: Szeviép-Szeged-Marburg. Október 30.: Sibenik-Szeviép-Szeged.
November
5., 18 óra: Szeviép-Szeged-Kassa.
November 13.: Marburg-Szeviép-Szeged .November 19., 18 óra:
Szeviép-Szeged-Sibenik. November 27.: Kassa-Szeviép-Szeged.
S. R.

17 órától még egy bemutatót, felvonulást is tartunk a rakparton.
Visszatérve a versenyre: az edzések 9, a futamok pedig 13 órakor
kezdődnek, s lesz ugróshow, valamint a különböző technikai
sportágak is bemutatkoznak.
Nagyon sok indulóra számítunk.
Az optimizmusunkat az támasztja alá, hogy szinte állandóan érdeklődnek az ismerőseink,
a barátaink, a mezőny tagjai,
köztük a listavezető, i f j . Borka
Jánossal: ugye lesz verseny Szegeden?
Ez utóbbi kérdést az indokolta, hogy a Motor-Art SME a
2003-as
megmérettetéseken
nemigen állt rajthoz. Farkas
Márk kvalifikálta magát a 125
kem-es első osztályba, de az

idén még csak barátkozik ezzel
a kategóriával, nem szállt be teljes intenzitással a küzdelembe.
Mostanában inkább az ugróshow-jellcgű gyakorlatokat részesítik előnyben édesapjával, legutóbb a gyorsasági roncsderbi
országos bajnokság tápéi futamán kápráztatta el a publikumot Márk hat autó átugratásával - a rekordja tizenkettő.
- Az lenne a nagy vágyammondta Farkas János - , hogy a
szegedi, a Csongrád megyei
technikai sportok képviselői,
gyakorlói összefogjanak, egy célért együtt dolgozzanak. Az autó
is csak akkor halad, ha mind a
négy kereke ép, ha az egyik defektes - akkor az egyik oldalra
húz...

Csapatbajnok lett
a Hard Enduro Team

A liga rábólintott a nevezésre
LABDARUGAS

naptár és mikor kezdi a felkészülést az együttes? - többek között
erre is válaszolt a sportvezető.
- Kicsit lehetett volna nagyobb
szerencsénk a sorsoláson, azonban ezzel már nincs értelme foglalkozni. Mindhárom ellenfelünk, a Delta HMS Kosice (honlapja: www.deldabasket.sk), a BC
inuVersa Marburg (www.bc-inu
versa.de) és a ZKK Sibenik Jolly
JBS (www.jolly.hr) remek játékerőt képvisel, utóbbi kettő megnyerte hazája bajnokságát. Az
biztos, hogy október 22-én 18
órakor az újszegedi sportcsarnokban a Marburg ellen kezdünk,
majd a következő fordulóban Sibenikbe utazunk, majd az első
kör zárásaként a Kassát itthon fogadjuk. A játékosok egyelőre szabadságon vannak, a felkészülést
augusztus 14-én kezdjük el az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban. Augusztus 25-től 31-ig
Mátraházán edzőtáborozik az
együttes. Az biztos, hogy ismét
résztveszünk a bonyhádi Bogép-kupán. Van még három torna
ajánlatunk, még azt nem döntöttük el, hogy Szekszárdon, vagy
Zalaegerszegen vegyünk részt. Az

Szeptemberben motokrossz ob

A Balassagyarmat ellen hazai pályán kezd a Szeged az NB í/B-ben

augusztus 9-én kezdődő NB I/B-s
pontvadászatban. A Csongrád
megyei labdarúgóbarátok megnyugodhatnak, ugyanis az FC
Szeged indulása is biztossá vált.
Szalai István vezetőedző legénysége a Balassagyarmat, a BKV
Előre, a Bodajk, a Dabas, a Dunaújvárosi FC, a Hévíz, a Kaposvár,
a Nyíregyházi Kertváros, a Pápa,
a REAC, a Tatabánya, a Szolnok,
a Kispest, a Kecskeméti TE, a Vasas, a Diósgyőr és a Vác társaságában vesz részt a bajnokságban.

menetrendje

rasszizmus és a diszkrimináció
elleni kampány jegyében több országos szervezet összefogásával
az említett napon 10.45-től Budapesten, a Puskás-stadionban
egész napos sport- és kulturális
eseményt szervez az MLSZ.
Ezen a 10-12 éves korosztályban
nyolc csapat részvételével tornát
rendeznek, majd nemzetközi ifjúsági meccset játszik a magyar
és a szlovák cigány válogatott. A
rendőr és a cigány öregfiúk válogatottak találkozói után kezdődik a magyar cigány és az angol
kisebbségi válogatottak összecsapása. A rendezvény megtekintése ingyenes.
M.J.

MUNKATÁRSUNKTÓL
Nagy szegedi sikerrel zárult a közelmúltban az osztrák-magyar
Enduro-kupa
motorosverseny,
amely tizenkét fordulóból állt. A
sorozatot hat „dupla hétvégén"
bonyolították le. Az egyáltalán
nem alföldi versenyzőknek kitalált szakág csapatversenyét a Tisza-parti székhelyű Hard Enduro
Team (HET) nyerte meg, ami óriási bravúrnak számít. A pontvadászatban hét-hét osztrák és magyar riválisuk volt, de akadt induló Romániából is. Az utolsó
kört éppen Erdélyben bonyolították le, ahol a nagy szintkülönbség, a sziklás, saras terep várta a

mezőnyt, köztük a szegedieket
is.
A Hard Enduro Team nagy fölénnyel hódította el az aranyérmet, hiszen versenyzői 211 pontot szereztek a sorozat során, míg
a második helyezett Pécs mindössze 168-ig jutott. A bajnok
együttes tagjai: Csorba
Ákos
(KTM LC4), Csizmazia Botond
(KTM EXC) Ördögh Dániel (KTM
LC4), Varga László (Yamaha WRL
50). A röszkei Molnár Csaba által
támogatott szegedi klub még egy B
csapatot (Bogdán László, Ördögh
Tamás, Papp József, Reisz Csongor) is működtetett, s ez a kvartett
is értékes pontokat szerzett az
igen erős mezőnyben.

A bajnok csapat tagjai (balról): Csizmazia Botond, Varga László és
Csorba Ákos. A képről hiányzik: Ördögh Dániel.

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚLIUS 24.

Primász triplája
VÍZILABDA
BARCELONA (MTI)
Háromgólos győzelmet aratott a
magyar női vízilabda-válogatott a
szerdai összecsapáson az olimpiai
bajnok ausztrál csapat ellen, s a
6-3-as siker azt jelenti, hogy pénteken az 5. helyért játszhat a spanyol-holland párharc nyertesével.
MAGYARORSZÁG-AUSZTRÁLIA 6 - 3
(0-1, 3 - 1 , 1 - 0 , 2 - 1 )
Gólszerzők: Primász 3, Valkay Á., Szremkó, Pelle, illetve Gynther, Stuhmcke, Fox.
Aki netán öt perc késéssel jött ki
a mérkőzésre, az sem maradt le
semmiről, hiszen a nyitó játékrésznek csaknem a végéig O-O-át
mutatott az eredményjelző. A táb-

Mégis lesz
Sas-torna
Korábban lemondtak a szervezők
a Sas-torna megrendezéséről: az
uszodát üzemeltető sportközpont vezetői féltették az új létesítményt. A napokban azonban a
felek tárgyalóasztalhoz ültek, s
körvonalazódtak a megegyezés
feltételei.
A Sas-torna egyedülálló jelenség az országban: minden év augusztus közepén versenyeznek
egymás ellen a profi és amatőr vízilabdások, egyenrangú felekként
a szentesi uszodában. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján Szirbik
Imre polgármester azt várja el a
szervezőktől, hogy sportbaráti
keretek között, a létesítmény épségének megóvása mellett rendezzék meg a találkozót. Ezért
kérte Tomcsányi Ferenc, a sportközpont igazgatója, hogy a rendezők kössenek alkalmi biztosítást
az uszodára, illetve kellő számú
biztonsági őr aszisztálása mellett
versenyezzenek.
Bertók Gyula, az Amatőr Sasok
csapatkapitánya elmondta: a tornát augusztus 15-16-17-én rendezik meg, melyre máris több csapat jelentkezett. Újra vízbe száll
Dornyi Tamás, itt lesznek az Istenek, a nagykanizsai Bakterok, a
Lámák, az Apafiúk, az Édesvízi
Planktonok és külföldi, főként
német csapatok. A résztvevők a
tárgyalásokon született megegyezés szerint ezer forintos mágneskártyát kapnak a három napra. A
létesítményt fenntartók engedélyezték, hogy a büfék uszodazárás
után is nyitva legyenek, szólhat a
zene is. Az augusztus visszatérő
eseménye, a Sas-torna, mint
egyedülálló szentesi hagyomány,
tehát idén sem marad el.
B. G .

Athéni késés
Biztos, hogy késik négy athéni
olimpiai helyszín átadása. Több
helyen csak kisebb simításokra
van még szükség, vagyis nincsenek veszélyben a tesztversenyek.
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Risztov Éva a harmadik idővel finalista 200 méter pillangón

lafclirat későbbi változása sem
kelthetett örömöt, ha magyar volt
a pontatlanul érkező, hiszen még az első negyedben - előbb a
vezetést szerezték meg az ausztrálok, majd kettőzték előnyüket.
Mielőtt nagyobb lett volna a baj,
rákapcsolt a magyar csapat is, még
pontosabban Primász Ágnes, aki
kétszer is eredményes volt, a második találata - amely pazar ejtés
formájában ért célt - férfimeccsen
is elismerést kiváltó megoldásnak
minősült volna. Ezzel együtt nem
a gólböség jellemezte a találkozót,
a befejező hét percre 4-2-es magyar vezetéssel fordulhattak a csapatok. Szerencsére a folytatás izgalmakat már nem tartogatott.
Az is eldőlt, hogy az ötödik helyért hollandiával játszanak a
magyar nők.

Flaskay harmadik helye
ÚSZÁS
BARCELONA (MTI)
A szerda esti világbajnoki úszóprogram első fináléjában, 50 m
férfi mellen harmadik lett Flaskay Mihály, a tavalyi berlini Európa-bajnokság ezüstérmese, aki
most 27.79 másodperc alatt teljesítette a távot. Övé a barcelonai
vb második magyar érme, az elsőt Risztov Eva nyerte 400 m
gyorson.
A 200 m férfi mellen a középdöntős úszóleckét kellett „felmondania" a következő évek re-

ménybeli
nagy
bajnokának,
Gyúrta Dánielnek, akinek ezúttal - a 2:14.84 perces ideje fejében - a hetedik hely jutott.
És még nem volt vége: a 200 m
női pillangó első középdöntőjét
tudniillik Risztov Éva nyerte nagyon jónak mondható, 2:08.88
perces idővel, így harmadik legjobbként lehet ott a csütörtök esti fináléban.
Szerdán négy aranyérmet osztottak ki a vb-n: 50 m férfi mellen a brit James Gibson, 200 m
férfi pillangón az amerikai Michael Phelps, 200 m női gyorson a
fehérorosz Alena
Popcsanka,
míg a 4x200 m férfi gyors váltóban az ausztrál csapat (Grant

Hackett, Craig Stevens, Nicholas
Sprenger, Ian Thorpe) győzött az
Egyesült Államok és Németország előtt.
Magyar szempontból egyébként rosszul indult az úszóversenyek negyedik napja: az 50 m
férfi gyorson Zubor Attila 50.28
másodperccel, futamában hetedikként végezve, kiesett a további küzdelmekből. Az 1979-es
születésű Bodor Richárd a 200 m
férfi mellúszásban összesítésben
a csak 19. lett.
Az éremtáblázaton az oroszok
már nyolc aranyéremmel állnak
az élen, megelőzve a hat elsőséggel rendelkező ausztrálokat és az
öt első helynél járó kínaiakat.

Szegeden gyökeret eresztett a női vízilabda

Már a bajnokságra edzenek
Két évvel ezelőtt tömegsportjelleggel Szegeden elindult egy
új sportág, ami a férfiaknál már
rég kiforrta magát: ez a női póló.
Eddig több-kevesebb sikerrel
működött, viszont az új edzőgárda nagy sikereket remél!
Szegeden a női vízilabdát már tíz
éve próbálják meghonosítani.
Egy-két szezon után mindig abbamaradt a lelkesedés.
- A kilencvenes évek elején
nemzetközi szintre emelték ezt a
kiváló sportot a nőknél - kezdte
mondandóját Kuczora
Gyula
edző - , hiszen csak így tudták a
férfi pólót is az olimpiai sportágak között tartani.
A szegedi női csapat jelenleg a
Beton VE védőszárnyai alatt működik, de teljesen önálló szakágként, külön elnökséggel, dr. Róvó
Zoltán vezetésével. A tömegsportból remélhetőleg augusztus
közepétől női szakág lesz, ez azt
jelenti, hogy az augusztus
23-ától kezdődő bajnokságokban
három csapattal vesznek részt.
- Mindig is nagy álmom volt
egy igazi csapat létrehozása kapcsolódott a beszélgetésbe
Leffler Gyula, aki igaz, hogy hét
hete edzi a lányokat, de a csapat
összetartása és a játékosok lendülete megragadta. - Kanadai
tartózkodásom alatt, majd Hollandiában több kiemelkedő mérkőzést láttam egyetemi csapatoktól. Fantasztikus volt a lelkesedés, gondoltam, városi szinten
hasonlót lehetne elérni a nőknél.

Minden bizonnyal pályára lép a
dél-koreai
válogatott
elleni
szombati (kezdés 18 órakor) felkészülési mérkőzésen Radulovics Bojána, a Dunaferr női kézilabdacsapatának
játékosa,
a
2000-ben a világ legjobbjává vá-

Veszelinov Annamária, az elnökség egyik tagja, a lányok
munkáját szponzorok keresésével segíti, így a női csapat fizikai
képességét erősítvén délelőttönként konditerembe jár edzeni. A
vizes foglalkozás az uszodában
van minden este, amit ingyen
kapnak a várostól, nem kis pénzt
megtakarítva.
- Leginkább a '90 után születettekre figyelünk, de edzéseinken nincsen korhatár - vette
vissza a szót Kuczora Gyula - ,

lasztott, szülését követően viszszatért átlövő.
Emellett először szerepel új
csapatában Pavlikné Lovász Zsuzsa, a Győrből érkezett szélső.
A decemberi, horvátországi
olimpiai kvalifikációs vb-re készülő dél-koreai együttes Magyarországon edzőtáborozik.

IMEflTIPPJEIK
Alllansi (4.)—Perugia (8.)
Bremen (6J-Nice (10.)
Brescia (9.)—Villareal (15.)

X2
1
X2

Az utóbbi hetek legmagabizto- 1 2
Brno (9.)-Guingamp (7.)
IX
sabb sikerét aratta totópárba- 1
Cibalia (5.)—Tampere (3.)
1
junkban Keresztes György. A 1
Koper (5.)—Egaleo (10.)
1
Szeviép-Szeged NB I A csopor- I X
Liberec (4.)—Santander (16.)
12
tos női kosárlabdacsapatának I X
Lierse(5.)-Heerenveen(7.)
X2
ügyvezetője ugyanis tizenegy 1
Pasching (5.)—Kosztanaj (5.)
1
találatot ért el dr. Bohács Zsolt 1
Schalke O K h l s i n a u (4.)
1
nyolcasával szemben. Az új X 2
Wil (7.)—Nantes (9.)
12
tipposzlopon a találkozók zö- 1
Wolfsburg (8.)—Synot (8.)
1
mén hazai sikert vár, ez alól ki- X
Stabaek (5.)-Sogndal (4.)
1
vétel a Perugia, a Nantes és a 2
Valeranga (10.)—Rosenborg (1.)
1
Rosenborg idegenbeli szereplése, valamint a norvég bajnokElőző heti tippelőink közül Keságból a Stabaek-Sogndal ösz- resztes György tizenegy, dr. Bohács
szecsapás.
Zsolt pedig nyolc találatot ért el.

EDZŐMECCSEK
A labdarúgó NB II rajtjára készülő Makó FC előkészületi találkozón kétgólos győzelmet aratott
az NB III-as Algyő otthonában.
Algyő-Makó 0 - 2 (0-1). Algyő:
Dénes - Rau, Pécsek, Kothencz,
Krucsó - Podonyi, Krajczár, Kiszner, Daróczi - Terhes, Krisztin B.
Csereként játszott: Krisztin T.,
Horváth, Szabados, Pataki, Tóth
Á., Szabó Zs. Edző: Lóczi István.
Makó: Kovács K. - Bagi, Sümeghy, Magyar, Kis K. - Gyenes,
Brakszatórisz, Bány, Fábián - Pálinkó, Patkós. Csereként játszott:
Czirbus (kapus), Hadár, Varga,
Zakar, Miklós. Edző: Kolozsvári
János. Gólszerzők: Patkós, Varga.
A Makó FC ma 18 órakor a romániai Nagyszentmiklóson folytatja az edzőmeccsek sorozatát,
majd szombat 9 órakor az Erdei
Ferenc téri sporttelepen az Algyőt látja vendégül. Ezt a mecscset megelőzően az algyőiek ma
17.30-kor a Felső Tisza parti stadionban az FC Szegeddel csapnak össze. A megyei II. osztályba
jutott Zenner Csongrád is megkezdi a felkészülési meccsek sorozatát.
A
Kurucz-legénység
szombaton 9.30-kor a Mindszent együttesét, július 30-án
(szerdán) 17.30-kor pedig a Kiskunfélegyházát fogadja.

FESZTIVÁL-KUPA
Fotó: Schmidt Andrea Nyílt egyéni asztali labdarúgó-bajnokságot rendeznek FeszVeszelinov Annamária például szárnyaikat, mint Molnár László tivál-kupa néven a szegedi Első
ugyanolyan aktívan játszik, mint elnökségi tag lányai és fuhász Magyar Kenderfonó Rt. Irondoni
kislánya, Tiszai Rebeka. Igaz, György szakosztályvezető Nóri ne- körúti termében. Az eseményt
nincsenek a játékosok között vű csemetéje. Szívesen látnák Sze- július 26-27-én tartják, a megprofik, de munka és iskola mel- ged színeiben Dalmádi Szandrát és nyitóra 26-án 10 órától kerül sor.
lett is igen kiemelkedő az ifi és Petrát, akik jelen pillanatban a
felnőtt korosztályban: Bükk Zsa- Szentesben játszó kiválóságok.
KUPASORSOLÁS
nett, lakab Timi, Fabó Uli, Rea
- A sportág hazai vérkeringésé- Elkészült a Magyar Kupa megyei
Barbara, Kuczora Imola.
be be kell kapcsolódni, fel kell selejtezőjében az 1. forduló sorMeg kell még említeni Szeles Ni- venni a versenyt a nagyokkal, és solása. Az összecsapásokon auki válogatott kapust és nem utolsó- nemsokára sínen leszünk - fog- gusztus 3-án, 18 órától a követsorban Demeter Nikit, aki orvos- lalta össze a jövőre vonatkozó el- kező párosításban lépnek pályára
a csapatok: Forráskút-Sándorfaltanhallgató. A csapatban volt vízi- képzeléseket Leffler edző.
va, Károlyi DSE-USE-Tanárképlabdázók gyermekei is bontogatják
T O K O D I MARGARÉTA
ző, Kübekháza-Szőreg, Nagymágocs-Csanytelek, ÓpusztaszerSZVSE, Pitvaros-Makói SpartaRangos verseny a Gellértben
cus, Pusztamérges-Mórahalom,
Székkutas-Fábiánsebestyén, Üllés-Tápé,
Szentesi
KinizsiMindszent,
Szegvár-Tömörkény,
Újszentiván-KiskundoSzatymaz-Bordány,
A teljes súlya a térdére neheze- rozsma,
dett, ekkor tört ketté a térdkalá- Csongrád-Röszke.
csa. Nagyon csúnya volt a lába.
Vásárhelyen
megröntgenezték, MANCHESTERI NÉGYES
A Hód TC férfi teniszcsapata ma majd rögzítették a sérült test- A Manchester United labdarúgóutolsó csoportmeccsét játssza a részt. Kora este pedig Budapestre, csapata fölényes győzelmet araSzuperligában. A Malév elleni a sportkórházba szállították, míg tott a Celtic Glasgow felett egy
tegnap megműtötték. Az biztos, Seattle-ben rendezett bemutató
összecsapáson a tét az elsőség.
hogy legalább féléves kihagyás vár mérkőzésen.
Ma délután egy órakor utolsó cso- a játékosra.
Manchester
United
(anportmeccsét játssza a Hód TC férA Hód TC együttese ma dél- gol)-Celtic Glasgow (skót) 4 - 0
fi teniszcsapata a Szuperligában. után egy órakor a Malév csapatát (3-0), gólszerzők: van Nistelrooy
A vásárhelyiek eddig mindkét fogadja a vásárhelyi teniszcent- (7.), Giggs (28.), Solskjaer (39.),
meccsüket megnyerték, így biztos rumban. Mivel a fővárosiak meg- Bellion (77.).
résztvevői a budapesti négyes nyerték mindkét összecsapásuA találkozót nagy érdeklődés
döntőnek. A második összecsapá- kat, így ma a csoportelsőség a tét.
övezte, 66 ezer 772 néző kísérte
son, a Hód TC teniszcentrumá•.
figyelemmel a Seahawk-stadionban a Fehérgyarmat elleni összeHolnaptól rangos utánpótlás ban. A jövő vasárnapig európai
csapáson György Tamás súlyos teniszverseny házigazdája lesz az és latin-amerikai
élcsapatok
sérülést szenvedett. A hazai csa- újszegedi Gellért Szabadidőköz- részvételével további - a sportág
pat egyik vezéregyéniségének a pont. A fiatalok több korosztály- népszerűsítését célzó - mérkőzétérde sérült meg. Mi történt a te- ban csatáznak majd a Head- sekre kerül sor az Egyesült Állaniszezővel? - erre az elnökségi tag Penn-kupáért. A 14 éves fiúk ve- mok nagyvárosaiban.
Hernádi Gyula válaszolt:
télkedése kiemelt viadalnak szá- Tamásnak a télen volt egy au- mít, így ebben a kategóriában VAS DALLASBAN
tóbalesete, ekkor sérült meg a tér- lesz a legerősebb a mezőny, kül- A térdműtéte után lábadozó Vas
de. Műteni is kellett, ezért több földi és hazai játékosok is nevez- János szerdától vasárnapig részt
hónapra harcképtelenné vált. He- tek.
vesz az észak-amerikai profi jégtek óta keményen tréningezett,
Pénteken délután öt órakor korongligában (NHL) szereplő
egyre jobb formában volt. A Ma- startol a verseny, a döntőket Dallas Stars fiataloknak tartanzány elleni meccsen 2-2-nél ka- (F10, L10, FI2, L12, F14 és L14) dó edzőtáborában. A csatár a tüpott „testre" egy labdát, amelyet vasárnap rendezik majd.
zetes orvosi vizsgálatot követően
fonákkal próbált meg visszaadni.
S.R. gyakorol a csapattársaival

Leffler edző a gyakorlás közben többször kielemzi tanítványai teljesítményét.

Totópárbaj
2
12
IX

NYOMOZNAK
Megérkezett a soproni rendőrkapitányságra a Matáv Sopron FC
volt ügyvezetője, Bognár György
ellen sikkasztás miatt tett feljelentés. Hidcgh Tamás bűnügyi
osztályvezető elmondta: az ügyben már elrendelték a nyomozást, amelyet a soproni rendőrkapitányság folytat le.

SZAK-KÖZGYŰLÉS
Július 25-én (pénteken) tartja
közgyűlését a Szegedi AK női labdarúgócsapata. A klub az újszegedi Petrol Szállóban 19 órától
rendezi az összejövetelt.

Radulovics játszhat
DUNAUJVAROS (MTI)

REFLEKTOR

Első osztályú sportlövői minősítéssel rendelkezett Keresztes ellenfele, Korom Róbert. Kilenc évig
űzte ezt a sportágat, manapság
azonban már inkább a tenisznek
hódol. Egy ritka címmel is büszkélkedhet: a Szegeden tartott
szervabajnokságot
megnyerte,
mégpedig 152 km/h-s adogatási
sebességgel. A négy európai labdarúgó-sorozatból mindig másik az
adott kedvenc, most az angolt, az
olaszt és a németet megelőzve a
spanyol, valamint a hispán címvédő Real Madrid a favorit.

György térde eltört
TENISZ
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Viagrapótló
gyógygáz

Sár
BAKOS ANDRAS

Csapadékos idö
Kerítette

KOVASZNA (MTI)

Mindig eszembe jut, ha egy fél pór cipőt látok az
útszélen...
A test akkor már nem volt ott. A tragádiát csak
egy sáros kerekű, fekvő bicikli, egy narancsszínű
rafiából csomózott szatyor, néhány széttört üveg
őrizte, és az a jobb lábra való fekete cipő. De ez
épp elég volt: egy szatyor, körülötte törött üvegek,
régi. literes, zöld üvegek, dugó a törött nyakban,
körülöttük kifolyva valami, talán bor. Aztán, ami
egy szétdurrant
szódásüvegből
megmaradhat;
alumínium fej a műanyag csővel, egy szilánkokkal teli tócsa közepén. Megrentlitó, ahogy az
ilyenkor látható gazdátlan és jórészt használhatatlan tárgyak a gazdájukra vallanak. És milyen
beszédesek.
Az út közepén láthattuk a sáros kerekű bicikli
nyomát, és ebből a rövid nyomból is kiolvasható
volt, hogy a hetvenéves bácsi nyilván ittas lehetett, amikor a sáros földútról rákanyarodott a műútra, anélkül, hogy legalább jobbra nézett volna,
mert akkor látja a személykocsit, amelynek vezetője száraz úton talán meg is tudott volna állni.
De az út nedves volt. és a bácsi előtt már egy sáros
kerekű traktor vagy teherautó is ráfordult arra az
útra. Egyáltalán, az is csodának tűnt, hogy a bácsi
biciklizni tudott azon a sáros, összevágott, mély
pocsolyákkal teli úton, a kereszteződésig,
anélkül, hogy beragadt volna a kerék.
Az autót fiatal, alig húszéves, törékeny alkatú,
fekete hajú lány vezette. A motorháztetőnek
tá-

maszkodva válaszolt a rendőr kérdéseire, de nem
figyelt, csak bámulta a sarat. Bólogatott, amikora
rendőr azt mondta neki, hogy próbáljon megnyugodni, hiszen ami történt, azon már nem lehet
változtatni, viszont tanulni kell belőle, mindenképpen. A másik rendőr, aki elmagyarázta nekünk, mi történt, azt mondta, a lány nemsokára
jó kezekben lesz, hiszen az előbb telefonáltak a
családjának, elmondták, mi történt, valaki nemsokára eljön érte, hiszen nyilvánvaló, hogy ilyen
állapotban nem tudna vezetni.
Elkészültek a fényképek; az előtérben, élesen a
bicildi, a cipő, a szatyor és az üvegtörmelék látszott, és a sár. A háttérben, messze, az autó, a
rendőrrel és a lánnyal. Beültünk a kocsinkba, és
már indultunk volna tovább, amikor meghallottuk a dübörgést. A monoton dobszó hamarabb
ideért, mint az autó, amelyből idáig elhallatszott.
Reméltük, hogy ha a sofőr ideér, és meglátja, mi
történt itt, lelassít, és lehalkítja a muzsikát is, úgy
megy tovább. Legalábbis úgy illene. A kanyarban
felbukkanó autó aztán tényleg lelassított. Meg is
állt, a rendőrkocsi mögött. A borotvált fejű férfi lehalkította a zenét, kikászálódott a kocsiból, becsukta az ajtót, odaballagott a lányhoz, és kelletlenül hagyta, hogy a barátnője a vállára boruljon
és sírjon. Aztán megfogta a lány csuklóját, lefejtette magáról, és elindultak az autója felé. A rendőr elkísérte őket. Hallottuk, hogy búcsúzóul azt
mondja a lánynak: idővel minden jóra fordul.

Viagra helyett vulkáni gázzal orvosolják a férfiúi merevedési
problémákat Erdélyben. A hatás
az utóvulkáni kigőzölgéseknek,
az ún. mofettáknak köszönhető,
és Kovászna, a híres erdélyi
gyógyfürdőhely szolgál vele. A
még pislákoló vulkáni tevékenység eredményeként felszínre törő, szén-dioxidban gazdag gázok
javítják a vér áramlását a perifériás véredényekben, az izmokban és az agyban, csillapítva ezáltal a vérnyomás- és szívbántalmakat, erősítve az erekciós képességet is. A gyógyulni vágyók
gázzal teli helyiségekben, úgynevezett gőzlőkben állva kapják a
kezelést. A külsőleg gyógyhatású
gáz mintegy vállmagasságig ér,
belégzése veszélyes. A kovásznai
fürdőorvosok szerint a mofettakezelés csak később, ámde hoszszabb ideig érezteti hatását, mint
a híres-neves kék tabletta, ráadásul lényegesen olcsóbb annál, sőt
kiapadhatatlan forrása a „fickósságnak". A 600 m magasban fekvő erdélyi fürdővárost évente turisták ezrei keresik fel a gőzlők
gyógy- és merevítőhatása végett.

Az örömlány vágyai
FRANKFURT, BERLIN (MTI)
Suszter maradjon a kaptafánál vallhatja Németország leghíresebb expornósztárja, Gina Wild,
aki a filmezés után jelenleg egy
bordélyházban dolgozik örömlányként. Teszi mindezt a szakma iránti szeretetből. Wild két
éve hagyta abba a pornófilmezést, ám annyira hiányzott neki
a szex, hogy hetente többször eljár egy frankfurti örömtanyára. Nem a pénzért, hanem hogy
megkönnyebbüljön a lelkem.

ISTEN ELTESSE!

Ő r s z e m e k az ásotthalmi Gátsoron.

Fotó.Gyenes

Kálmán

Potyázok önsegélye
HELSINKI (MTI)
Immár egyéves fenállását ünnepelheti a Helsinkiben potyautazók önsegélyző szervezete. A tagok havonta 15 eurót fizetnek,
cserében viszont semennyit sem,
ha az ellenőr elcsípi óket a jár-

művön: a szervezet fizeti ki helyettük a büntetést, amely általában 50 euró. Helsinkiben kétheti
tömegközlekedés
általában
19-34 euróba kerül. A szervezet
ugyan már egyéves, mégis csak
nemrégiben ítélték el Helsinki
tömegközlekedési illetékesei.

KINGA, KINCSŐ
Kinga a Kunigunda régi magyar
becézőjéből önállósult. Az eredeti
név
jelentése:
nemzetség+harc. IV Béla magyar király
gyermeke
volt
Kinga,
aki
1238-ban Boleszláv krakkói herceg jegyese lett. Mindketten örök
szüzességet fogadtak, majd Kinga férje halála után a szandeci
zárdába vonult vissza. Sírjánál a
legendák szerint vakok és betegek gyógyultak meg. A közelmúltban szentté avatták. IV. Béla
unokája is ezt a nevet kapta, a
korabeli leírások szerint a hölgy
rendkívüli szépségével általános
feltűnést keltett 1261-ben, Bécsben. II. Ottokár cseh király vette
feleségül, és még 18 év múlva is
azt jegyezték fel róla, hogy tekintetével a halottat is feltámasztaná. Kincső Jókai Mór alkotása,
egyik regényében adta szereplőjének, arra utalva, hogy ő kincs.
Egyéb névnap: Bernát, Dániel,
Kaplony, Krisztina.

Annyira szükségem van a kielégülésre, mint másnak az ennivalóra, szexfüggő vagyok - idézte a
Bild című német lap a 32 éves,
őszinte szavakkal kitárulkozó
hölgyet.
Gina Wild amúgy férjezett.
Párja feltehetően nem bírja az
emberfeletti, rendkívüli megterhelést. Hogy mit szól felesége
önkéntes örömlánykodásához,
arra nem tért ki a hír. Gina Wild
amúgy komoly filmszerepekre is - vágyik, és ráadásul modellkedni szeretne.

Lottószámok
SKANPINÁVLOTTÓ
A: 6 , 7 , 1 2 , 1 6 , 1 8 , 3 2 , 3 3
B: 9 , 1 5 , 1 6 , 2 1 , 2 5 , 3 1 , 3 4

A NAP VICCE
A bősz apa a megszeppent udvarlóhoz fordul:
- Kedves fiatalember! Megmondtam, s úgy vettem, megegyeztünk, hogy csak úgy engedem el a lányom önnel, ha éjfélre
hazahozza. Most hajnali négy
van! És ráadásul ez nem is az én
lányom...

Gyakran les/erősen felhős a/ég. Többfelé várható esó, zápor, helyenként zrvatar. A z
északi, északnyugati szél Klónként megélénkül.
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VÍZSZINTES: 1. Janus Pannonius egyik bölcsességének első része. 10. Marcus...; római császár és filozófus. 11. Megkülönböz10
tetésre szolgáló dolog. 12. Mitológiai titán, Zeusz apja. 13.... Ha"
ná; cseh síkság. 14. Belül sima! 15. G. M. Z. 16. Részemre. 17.
12
Biztos, végleges. 19. Haza. 20. Üres nap! 21. Békés...; színművésznő. 24. A két Morse-hang. 26. Női név (dec. 13). 28. Iskoláit
most kezdte. 30. Kettősbetű fordítottja. 31. Újság. 33. Római 4.
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35. Edzőtáborunk jelzője. 37. Koreai autómárka. 39. Lavór része!
41. Kenőanyag.42. Ruhakészítő üzem. 44. Latin tagadás. 45. A
2J
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vallásgyakorláshoz tartozó.
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FÜGGŐLEGES: 1. A finn „csodafutó" (Paavo). 2. Román kisteherX
27
autó. 3. Gitárhúr hangot ad. 4. Fogtömés. 5. Fél hanggal felemelt
*
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»
zenei „A" hang. 6. Zsaluzás része! 7. Gyöngyös határai! 8. Még
fl
használatlanok. 9. Elöljárónak hivatalosan beszámol. 10. A böl36
«
csesség második része. 13. Betegeket és sérülteket szállító ro1
hamkocsi. 16. Angol tagadás. 18. Római számok. 19. Vízi állat.
«1
« 1
22. A tornasport egyik „szere". 23. Borít. 25, Suli, másképpen.
•
44
27. Egyhangúság, szürkeség. 29. Ilyen sas is van. 32. Indiai légicég. 34. Liechtenstein fővárosa. 36. Aki látta az esetet. 37. Hideg, németül. 38. Száraz (időjárás)
L
mazik. 42. V. U. A. 43. Rendben! 4 ? naie:..
. —
-ac^]
SZERDAI rejtvényünk helyes megfejtése: Ha rövid a kanócod, legyen hosszú a lábad!
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További kilátások
A következő napokban meleg, fülledt, de ugyanakkor kissé változékony időre
számíthatunk Többszőr erősen megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal
várható záporok, zivatarok kialakulása. A hétvégén fordul ismét naposabbra az idő.
Vasárnap
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Változó

Hétfő

O
Max:34°
Mki:19°
Derült

Vízállás:
A Tisza Szegednél 104 cm (liőíoka 26.5 C°), Csongrádnál - 1 0 9 cm,
Mindszentnél 2 cm. A Maros Makónál - 7 4 cm.
A Nap kel: 5.10, nyugszik: 20.30, Hold kel: 2.50, nyugszik: 15.13

T O S H I B A klíma
Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel

akció!
értékesítése

A TOSHIBA Magyar-

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

országi képviselete:

Szeged, Római krt. 23. Tel : 62/421-533

Villámgyors költözés
ZRANCSA (MTI)
Villámcsapás-sorozat miatt költözött el házából egy bolgár család, és annyira elege lett a feszültségből, hogy egy 17 méter
magas villámhárítóval sem lehet
visszacsalogatni őket. A 14 tagú
família - és parasztházuk amúgy elég jól bírta a villámokat,
csak a kilencedik „telitalálat"
után, májusban döntött úgy a
család, hogy most már aztán ideje távozni. Azóta áram és víz nél-

küli szükségszálláson élnek, és
annak ellenére sem hajlandók
visszaköltözni villámok számára
rendkívül vonzó házukba, hogy a.
bolgár hatóságok 17 méter magas villámhárítót állítottak fel az
épület mellett. A faluban keringő
legenda szerint a parasztház alatt
elásott kincs vonzza magához a
villámokat. A szakértő geológusok ezzel szemben úgy vélik: a vidék különleges talaja és a közelben lévő uránbánya az igazi
„csáberő".

VISSZAJARO TOLVAJ
Tolvajt fogtak a hódmezővásárhelyi rendőrök. A 48 éves vásárhelyi férfi társával hatolt be egy
lakóházba, ahonnan 60 ezer forint értékben vittek magukkal tévét és bútorokat. A férfi korábban paprikavásárlás ürügyén jutott be egy másik lakásba. Akkor
egy 50 ezer forint értékű porcelánvázát nyúlt le. Másnap
ugyaninnen 90 ezer forint készpénzt lopott el. A férfit, aki már
tíz alkalommal volt büntetve,
őrizetbe vették.

Egy magyar humanista naplója
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hogy meglovagolja m cicamicát. Azért lehet, hogy egyszer
Fotó: Gyenes

Kálmán

MEGSÉRÜLTEK
A szegedi Boldogasszony sugárúton egy Ford Transit vezetője
későn vette észre, hogy az előtte
haladó VW Vento megállt. A fordos hiába fékezett, megcsúszott,
a Ventónak ütközött, amit nekilökött az előtte álló Golfnak. A
Vento 36 éves sofőrje könnyű sérülést szenvedett. Súlyosan sérült viszont az a 75 éves szegedi
asszony, aki a járművek takarásából, a tilosban akart átkelni a
Római körúton. Egy kisteherautó gázolta el.

