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Zsarolási történet arabokkal, álukránokkal, volt sztárnyomozóval

TÉMÁINKBÓL
KEPEK
A HUSZEIN-FIVÉREKRŐL
Fényképeket tett közzé az
amerikai hadsereg csütörtökön a
C N N hírtelevízióban Szaddám
Húszéin megbuktatott iraki
elnök két fiának holttestéről. A
képeket a hírügynökségek is
átvették. A képeken Udaj és
Kuszaj Húszéin látható, akik
kedden vesztették életüket egy
villa elleni amerikai támadás
során.
2. oldal

Újabb fordulatot vett
az elhíresült Kumbor-ügy

TRAKTORT CSEMPÉSZETT
A bank követelésének nem
tudott eleget tenni, ezért
illegálisan próbálkozott: saját
traktorát csempészte át a
határon az a francia állampolgár,
aki illegálisan jutott
Magyarországra.
5. oldal
NOYOTKI.
130 nr-es,

HOTELBEN
BEVEZETETT

bérleti joga és teljes berendezése pezsgőfürdővel. szaunával, infrakabinnal. 1 álló-. 2 fekvőszoláriummal, kialakított fodrászattal. kozmetikával, masszázzsal, műkörmössel, igényesen berendezve

8 M + afaert családi okok miatt
sürgősen r i a d ó !
Ingatlant, autót beszámítok. Az ár iránvár.

Érd.: 30-477-82-19
Az egykori főnyomozó.
UTAZIK A CSALAD!
RENDELJE MEG
MALÉV REPÜLŐJEGYEIT
CSALÁDJA RÉSZÉRE, ÉS
EGY GYERMEK INGYEN UTAZIK!
TOVÁBBI FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN .
IRODÁNKBAN.
MORTON'S Légi Utazási Iroda
|
Szeged, Petőfi sgt. 7.
62/420 088
és a Tesco Áruházban:
62/459 502
www.mortons.hu
MORTON'S

M

FELVETELIPONTHATAROK
A Szegedi Tudományegyetemre
11 ezer 559-en jelentkeztek az
idén felvételizni. A nappali
tagozatok ponthatárairól
közlünk összeállítást.
6. oldal
KÜBEK, AZ OPERETTFALU
Közel kétszázan fáradoznak
azon, hogy szombat estére
felépüljön a kübekházi
operettfalu. A helyiek mellett a
környező településekről is
érkezett segéderő. Csütörtök
reggel a község főterét lezárták a
forgalom elől, hogy a munkások
elkezdhessék a színpad, illetve a
nézőtér felépítését.
4. oldal
www.delmagyar.hu

Ahol u On pánze a legtöbb ptnzt hozza

KPHM

Ingatlanhasznosító Szövetkezet
További információért tárcsázza
HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ vonalunkat az alábbi telefonszámon,
ahol munkatársaink készséggel
állnak az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

Fotó: Karnok Csaba

Kumbor Tibor ügyvédjének híresztelésével ellentétben nem vonta
vissza a volt főnyomozóra, és annak két arab társára vonatkozó terhelő vallomását az a szegedi vállalkozó, akitől több tízmillió forintot
zsarolt ki a három férfi. A megzsarolt férfi, B. O. lapunknak részletesen beszámolt a másfél évvel ezelőtt kezdődött ügyről.

A kezdet
B. O. szegedi vállalkozót állítása
szerint másfél évvel ezelőtt,
2001 novemberében telefonon
hívták. A névtelen telefonáló azt
mondta: „Nézd meg mi van a
postaládában! Ne fordulj a rendőrséghez, mert ott van embe-

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

rünk!" B. egy levelet talált a ládában. Ebben ukránok fenyegették
meg a férfit, hogy amennyiben
nem fizet 30 millió forintot, elássák két kislányát. A vállalkozó
arab ismerőse, M. R., és társa, T.
H. felajánlotta B. O.-nak, hogy
ezért az összegért megvédik őt és

Augusztustól
kevesebbet ér a pénz
Augusztus elsejétől emelkedik a postai szolgáltatás és a villamos
energia ára. A drasztikus áremelések jelentősen megváltoztatják a
családok kiadásait.

családját. A vállalkozó pedig fizetett.
(B. O. tíz évvel ezelőtt ismerte
meg M. R.-t. Az akkor orvostanhallgató arab férfit a vállalkozó
nővére mutatta be B.-nek. A férfiak azóta jó barátságban voltak.
Társát, T. H.-t később M. R. mutatta be a szegedi férfinak vásárlás ürügyén.)
Nem sokkal később ismét ukrán levél érkezett, amelyben
megint 30 milliót kértek. A szegedi vállalkozó lakásán ekkor
géppisztolyokkal felszerelkezett
férfiak jelentek meg az arabok
társaságában, míg az utcán parkoló gépkocsikban 8-10 ember
várakozott.
- így bizonyították, hogy valóban védenek engem. Fizetni
azonban nem tudtam, mert elfogyott a pénzem. Erre T. H. felajánlotta, hogy havi tízszázalékos kamatra szerez nekem pénzt, amíg
eladom az értékeimet - folytatta
történetét a vállalkozó.

Amellett, hogy az adókedvezmények és az áfakulcsok változása
komoly többletterhet ró a hazai háztartásokra, számolni kell
néhány alapvető szolgáltatás és termékcsoport árának növekedésével is.
Augusztus első napjától - a februári 8,7 százalékos emelés után kilenc százalékkal nő a villamos energia ára. Becslések szerint ez az
áremelkedés az év hátralévő részében nyolcmilliárd forintot vesz ki a
hazai fogyasztók zsebéből. Jelenleg nappal 23,7 forintba, éjjel 11,6 forintba kerül egy kilowattóra áram, míg az augusztusi drágulás után
25,8, illetve 12,6 forintot kell fizetnünk. Előzetes számítások szerint
így az áramszámlákon átlagosan havi 5-600 forinttal nagyobb összeg
szerepel majd.
A villanyáram árának emelése egyébként jellemzően januárra
időzített, ám a kormány indokai szerint azért kellet a drágítást
előrehozni, mert a villamos energia áfakulcsa 2 0 0 4 . január elsejétől a jelenlegi 12 százalékról 23 százalékra emelkedik, s ez
az ár- és áfanövelésből adódó együttes teher sokkolná a fogyasztót.
Ugyancsak augusztus elejétől 9,7 százalékkal drágítja szolgáltatásait a Magyar Posta. A posta szerint a hatósági díjas termékkörben
elkerülhetetlen az áremelés, így az érintett minisztériumokkal
egyeztetve állapodtak meg a drágítás mértékében. A postai tarifaemelés lakosságot érintő jellemző díjai közöl a helyi szabványlevél
feladási díja 35-ről 40 forintra, a távolsági levélé pedig 40-ről 44 forintra nő. A tarifaemelésről a társaság közleményben értesíti a lakosságot, így az új árakat jövő héttől minden postahivatalban kifüggesztik.

A kapcsolat

Folytatás a 3. oldalon

B. O. elmondta, Kumbor Tiborral
2002 augusztusában találkozott.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztályának akkori vezetője a vállalkozó
szerint egy gyilkosságot próbált
meg a nyakába varrni, aminek
állítólag köze volt a zsaroláshoz.
- Kumbor felajánlotta, hogy
tízmillió forintért elintézi az
ügyet. Fizettem neki, de 2002
novemberében ismét megzsarolt. Azt mondta, az arabokkal
együtt harminc évre börtönbe
juttat bennünket gyilkosságért folytatta B. O.

JELENTŐSEBB ÁREMELKEDÉSEK AZ IDÉN
termékcsoport

az áremelés iátema

ez emelkedés erénye (%)

Gyógyszerek

2003július elejétől

9,7%

Gázárak

2003május elejétől

12,0%

Villamosenergia

2003augusztus elejétől

9,0%

Postai szolgáltatás

2003 augusztus elejétől

9,7%

Kenyér

2003 szeptember elejétől

18-20%

Forrás: DM/DV g.,,. -,

Folytatás a 3. oldalon

Bezárnák a felújított vásárhelyi laktanyát?
Bezárják a vásárhelyi laktanyát, hogy a katonák egy részét Debrecenbe csoportosítsák, a többieket szélnek eresszék - adja hírül
egy országos napilap. A döntést a Honvédelmi Minisztérium a
hónap végéig szolgálati titokként kezeli. A megbízott laktanyaparancsnok azonban úgy tudja, nincs szó a helyőrség megszüntetéséről.
Július 31 -én ismeri meg a parlament a haderőreform elkészült
koncepcióját. A Magyar Nemzet
értesülése szerint a tervek közt
szerepel - többek közt - , hogy
megszüntetik a vásárhelyi laktanyát, annak ellenére, hogy ott 4
és fél milliárd forint értékű felújítási és építési munkálatokat
végeztek.
A laktanyabezárás tervéről
szóló hírek többször is eljutottak a Bercsényi dandár katonái
fülébe, volt olyan is, hogy az
egyik, közelmúltban végzett
gyakorlat során az azon résztÜgyfélszolgálati irodáink:
Budapest
VII., Rákóczi út 42.
Győr-Méntőcsanak
Forráskút u. 27.
Kecskemét
Jókai u. 33.
Kiskőrös
Petőfi tér 2.
Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 9.
Pécs
Király u. 42.
Sopron
Baross u. 24.
Szeged
Kálvin tér 7.
Veszprém
Virág Benedek út 4.
Zalaegerszeg
Kossuth u. 7.

vevő alakulatot már nem is
Vásárhelyre
csoportosítják
vissza. Végül azonban nem így
történt.
A híresztelés miatt Lázár János
polgármester, országgyűlési képviselő - ahogy azt lapunkban
már megírtuk - áprilisban írásban kérdezte meg Juhász Ferenc
honvédelmi minisztertől, hogyan is érinti a vásárhelyi laktanyát a HM felülvizsgálati terve.
A miniszter akkor írásban adta
meg a választ.
Ha a katonáknak költözniük kell, jelentősen csökken a városi munkahelyek száma.

Folytatás az 5. oldalon

12 hónap
1/327-4588,-89
96/449-339
76/500-034
78/414-760
42/504-654
72/522-664
99/506-941
62/452-733
88/406-957
92/350-917

Nyílva tartás: héti i péntek: 9-18 óráig, szombat 9-15 óráig

6 hónap
3 hónap
A szövetkezetekről szóló törvény
módosított rendelkezése szerint
tilos a szövetkezetek által kínált
hozamokat nyilvános úton közzétenni

A szövetkezetekről szóló törvény módosított rendelkezése szerint tilos a
szövetkezetek
által kínált hozamokat nyilvános úton közzémt-

A szövetkezetekről s z ó l ó i
törvény módosított rendelkezése szerinti
tilos a szövetkezetek á l t a l i
kinált h o z a - |
mokat nyilváíos úton közzétenni.

I

Fotó: Tésik Attila

Gödörbe fulladt
Közel két méter mély locsológödörbe fulladt egy 34 éves mórahalmi férfi
egy Zákányszék melletti tanya közelében. Az áldozat és három társa, két
férfi és egy nő, mezőgazdasági munkát végzett a földeken, amikor délután két óra körül úgy döntöttek, lehűtik magukat a locsológödörben. A
mórahalmi férfi azonban hirtelen elmerült, a többiek pedig hiába próbálták kihúzni, nem sikerült nekik. - Mivel bűncselekmény gyanúja
nem merült fel, a rendőrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja
az ügyet - tájékoztatta lapunkat M. Toronykőy Márta, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

i.s»

• B E L F O L D
Az MSZP egyeztetéseket javasol minden szinten

Adó- és nyugdíjügyek
Az MSZP számára nem elfogadható, hogy a 13. havi nyugdíj
első ütemet a törvényben szereplő időponttól eltérően fizessék ki - mondta Juhász Gábor
frakcióvezető-helyettes a párt
csütörtöki, Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az MSZP elnöksége a közeli napokban rendkivüli ülésen, a párt
frakciója pedig augusztus vége felé egyeztetne a Pénzügyminisztériummal a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban megjelent elképzelésekről.
Nyakó István szóvivő a párt álláspontját képviselve rámuta-

tott, hogy korábban már konzultáltak a pénzügyminiszterrel a
2004. évi költségvetés irányelveiről, azonban „az ott vázolt és az
utóbbi napokban, a Pénzügyminisztérium gondozásában megjelent elképzelések nem minden
elemében fedik egymást".
juhász
Gábor frakcióvezető-helyettes elmondta: egyeztetést kezdeményeznek a Pénzügyminisztériummal a 13. havi
nyugdíjak első ütemének kifizetése, a lakáshitelek adókedvezményeinek, illetve az általános
forgalmi adóval kapcsolatos változások kérdésében. Az SZDSZ
szja-val összefüggő álláspontja
kapcsán azt közölte: türelemmel, nyugalommal és egyeztetésre készen állnak a kérdés elé.

Az ellenzék frontálisan támadja a kormányt

Politikai eutanázia"
BUDAPEST (MTI)
A kormány tönkretette a gazdaság fejlődését, a kárt pedig automatikusan áthárítja a lakosságra
- közölte Font Sándor. A kormány - programjával ellentétben
- új adónemeket kíván bevezetni. Nem csökkenti az adókat, növeli az elvonás és az újraelosztás
mértékét, nő az áram, a gyógyszerek és a kenyér ára - sorolta az
MDF-es képviselő. A jövő év legkritikusabb kérdése, hogy a
nyugdíjasok miként élik át az áremelkedéseket - mondta Font
Sándor.

•

A kormány megszorító intézkedéseivel „politikai eutanáziát"
követ el a nyugdíjasokkal szem-

ben - mondta a Fidesz nyugdíjas
tagozatának elnöke csütörtöki
budapesti
sajtótájékoztatóján.
„A szocialisták becsapták a
nyugdíjasokat" - jelentette ki
Aszódi Pál. Az elmúlt napokban
két kedvezőtlen hírről is értesülhettek a magyar nyugdíjasok, az
egyik, hogy az 53. heti nyugdíjat
nem idén novemberben, hanem
csak jövő januárban kaphatják
meg, a másik pedig a „Medgyessy-csomag" adónövelő intézkedése - közölte. A Fidesz nyugdíjas tagozatának vezetője a párt
nevében felszólította a kormányt, hogy még karácsony előtt
folyósítsa az 53. heti nyugdíjat.
Aszódi Pál azt is kifogásolta,
hogy a kormány nem hívja össze
az Idősügyi Tanácsot.

Nyilvános tüntetés

-

K Ü L F Ö L D *

Képek a Húszéin fivérekről
Fényképeket tett közzé az amerikai hadsereg csütörtökön a
C N N hírtelcvízióban Szaddám
Húszéin megbuktatott iraki elnök két fiának holttestéről.
BAGDAD, WASHINGTON (MTI)
A képeken Udaj és Kuszaj Húszéin, akik kedden vesztették
életüket egy villa elleni amerikai
támadás során az észak-iraki
Moszulban, szakállasait és nagyon összeroncsolt arccal látható. Az amerikai hadsereg közlése
szerint a két fivért és egy harmadik személyt - valószínűleg egy
testőrt - a rejtekhelyükként szolgáló villára kilőtt amerikai TOW
irányított páncéltörő rakéták ölték meg. A két testvért ábrázoló
két-két fotót a C N N mellett két
olyan arab műholdas tévé is közölte, amelyet Irakban sokan
tudnak fogni.
A képek közzétételével az volt
az amerikaiak célja, hogy meggyőzzék a kétkedő irakiakat a
rettegett fivérek haláláról. Sok
iraki - különösen a Szaddám Huszeint támogatók - azt hiszi
ugyanis, hogy a testvérek halálhírét csak az amerikai hadsereg
találta ki az ország megszállását
ellenzők demoralizálása céljából.
A Húszéin fiúkat a villa tulajdonosa - állítólag Szaddám rokona
- árulta el. Az Egyesült Államok
előzőleg 15 millió dollár jutalmat ajánlott fel olyan információkért, amelyek lehetővé teszik a

A Bagdadban közreadott felvételeken Udaj (balról) és Kuszaj Húszéin látható.
testvérek elfogását vagy megölését - utalt rá az AP amerikai hírügynökség.
*

Megszólaltatta a The Washington Post azt a moszuli lakost,
akit 25 nappal ezelőtt Szaddám
Húszéin fiai arra kényszerítettek, hogy szállást adjon nekik.
Navaf Zaidan Nasziri egy szomszédjának mesélte el, hogy való-

Amerika tartozik Tfeller Edének
egy hosszú életért, amelyre
mindvégig briliáns eredmények
és a hazafias szolgálat nyomta
rá bélyegét - hangsúlyozta George Bush elnök azon a fehér
házi ünnepségen, amelyen az
Egyesült Államokban élő magyar származású fizikusnak a
legmagasabb amerikai polgári
kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet adományozta.

Havel volt cseh államfőt és
Charlton Heston színészt, számos film főszereplőjét. Az ünnepségen az USA elnöke rövid
beszédben méltatta valamennyi
kitüntetett életművét, s a méltatás szövegét a Fehér Ház helyi
idő szerint szerda este tette közzé. George Bush Teller Edét méltatva a következőket mondta:
Amerika tartozik Teller Edének
egy hosszú életért, amelyre
mindvégig briliáns eredmények
és a hazafias szolgálat nyomta rá
bélyegét. Teller Ede a harmadik
magyar származású neves személyiség, aki a legmagasabb
amerikai polgári kitüntetésben
részesült. 1956-ban Neumann
János, a program elvű számítógép megalkotója, 1970-ben pedig
Ormándy Jenő karmester részesült e kiemelkedő kitüntetésben.

Hőhullám miatt szenved Horvátország

Százötven éves csúcs
ESZEK, RIJEKA, DUBROVNIK (MTI)
Eddig két halálos áldozatot követelt a horvátországi hőhullám,
elynek következtében erdőtüzek
pusztítanak és vízhiány léphet
fel az országban. A 40 fokos, 150
Vanessa 70 prostival az athéni belügyminisztérium előtt tüntet — éves rekordot megdöntő hőséga görög hatóságok a 2004-cs nyári olimpia alatt korlátozni akarják ben rengeteg a rosszullét az utcáa nyilvánosházak működését.
MTI Telefotó/AP/Petrosz Giannakurisz kon. Eszéken két idősebb ember

halt meg a forróság okozta szívrohamban. A kórházak naponta
átlagosan több mint 50 beteget
látnak el a kánikula miatt. A
horvát hatóságok felszólították a
lakosságot, hogy takarékoskodjanak az elektromos árammal és a
vízzel. A Száva, a Kupa és az Una
folyókon minden idők legalacsonyabb vízszintjét mérték.

Hosszú időbe telik Kulcsár Attila kiadatása

Friedrich Forsthuber kifejtette: a
július 17-én őrizetbe vett Kulcsár
Attila kiadatása gyorsított eljá-

rással az elfogása napjától számított 40 nap múlva lenne lehetséges, ám a kiadatási fogságban lévő bróker nem szándékozik ehhez hozzájárulni, s „ez aligha-

ték, hogy nálam lakhassanak, és
nem mondhattam nemet. Ez katasztrófa volt számomra" - idézte szavait az újság. Hétfő este
azonban egy informátor közölte
az amerikai hadsereggel, hogy a
két fiú hol tartózkodik. Másnap
a 101. légi szállítású hadosztály
200 katonája megrohamozta a
házat, és az ostromban mindketten életüket vesztették.

Amerika is tartozik Teller Edének

A San Francisco melletti Stanfordban élő, 96. évében lévő világhírű tudós idős kora miatt
nem tudott Washingtonba utazni, nevében a kitüntetést lánya
vette át. Az elnök összesen 11
személyt tüntetett ki, Teller Ede
mellett egyebek között Václav

BÉCS (MTI)

ságos rémálmot élt át, amikor
egyszer csak szólt a csengő, ajtót
nyitott, és ott állt vele szemben
Udaj és Kuszaj Húszéin. Az iraki
elnök két fia emlékeztette őt arra, hogy éveken át milyen szívességeket tettek neki. A férfi
ugyanis export-importban utazó
üzletember volt, aki a diktátor
családjával való kapcsolatoknak
köszönhette vagyonát. „Azt kér-

MTI Telefotó/AP

Sorrendben a harmadik magyar a legrangosabb polgári kitüntetés birtokosa

WASHINGTON (MTI)

Kulcsár Attila nem szándékozik hozzájárulni a gyorsított kiadatási
eljárás alkalmazásához, így hetekig, vagy akár hónapokig is eltarthat, amíg egyáltalán kiderül, hogy kiadatása megengedhető-e közölte csütörtökön délután az osztrák hírügynökséggel Eriedrich
Forsthubcr, a bécsi Tartományi Büntető Bíróság szóviyője.
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nem áthúzza a magyar igazságszolgáltatás számítását, hogy
Kulcsár Attilát mielőbb bíróság
elé állítsák Magyarországon".
Hozzátette: a hosszadalmas eljárás során előbb a magyar féltől
be kell kérni minden lényeges
aktát, amelyet az illetékes vizsgálóbírónak
tanulmányoznia,
majd a bécsi legfelső tartományi
bírósághoz továbbítania kell: ott

döntenek a kérdésről, és a döntést benyújtják a végleges jóváhagyásban illetékes igazságügyi
minisztériumnak.
Forsthuber közlése ellentétes
azzal, amit Kulcsár a hozzá bejutott újságíróknak mondott arról,
hogy hozzájárult a gyorsított kiadatási eljárás alkalmazásához.
A szóvivő a nyilatkozat után
nem volt elérhető.

Tfcllcr Ede lánya édesapja nevében átveszi George W. Bush elnöktől a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést.
MTI Telefotó/AP

RÖVIDEN
POSTASRA TAMADTAK A BUDAI VARBAN
Megtámadtak egy postást a budai várban, a Tóth Árpád sétánynál
csütörtökön; a kézbesítő súlyosan megsérült, de az elkövető nem tudta megszerezni a táskáját. A kézbesítő férfi leveleket osztott szét,
amikor egy lépcsőházban egy férfi jött vele szembe, újsággal a kezében. Az újságban feltételezhetően egy nehéz tárgy volt, amivel háromszor fejen ütötte a kézbesítőt, aki súlyos sérülést szenvedett.
HALÁLRA VERTEK EGY BARACKTOLVAJT
Belehalt sérüléseibe az a férfi, akit baracklopás közben tetten ért
Miskolcon a gyümölcsfa tulajdonosa, majd súlyosan bántalmazta.
Halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást egy
50 éves miskolci férfi ellen, aki az eddigi megállapítások szerint arra
lett figyelmes, hogy kedden a lakásuk előtti barackfáról idegenek
szedték a gyümölcsöt. Rájuk kiáltott, majd a menekülők utánuk
futott, egyiküket beérte és bántalmazta. A megvert 51 éves férfi
hazament, másnap este azonban rosszul lett és életét már nem
tudták megmenteni. Több bordája is eltörött, ez, és egyéb sérülései
vezethettek a halálához.
VÁDALKUT KÖTNÉNEK A SZÁSZ KÁROLY-ÜGYBEN
A rendőrség akár a vádalku lehetőségét is kilátásba helyezi, ha valaki
érdemi információval segíti a nyomozást Szász Károly, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elnökének június 16-i
megverésével kapcsolatban - közölte a rendőrség csütörtökön.
„Változatlanul fenntartjuk az egymillió forintos jutalmat, de a
nyomravezetőt, vagy informátort a tanúvédelmi programba is
bevonnánk, azaz megóvnánk a nyilvánosságtól" - mondta a
nyomozást vezető rendőrtiszt, Petőfi Attila.
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Határzár,

Emelkedik a búza és az energia ára

egy

Drágább lesz a kenyér

traktorral
Az aszálykár kormányzati enyhítését hiányoló észak-bácskai
gazdák, betartva fenyegetésüket,
tegnap déltől három óráig lezártak minden közutat Szabadka
környékén. A röszkei határátkelőn nem volt fennakadás.
Demonstrációt hirdettek a szerbiai gazdák csütörtök délutánra.
A szomszédos állam földműveseit az háborította fel, hogy megítélésük szerint a kormányuk
nem támogatja megfelelően az
aszálykárok enyhítését, s emiatt
a közutak és a határállomások
lezárásával akartak tiltakozni a
mezőgazdaságból élők.
A tüntetésről értesültek a magyar vámosok is - tudtuk meg
Halasyné Bacsa Ildikótól. A röszkei vámhivatal parancsnoka elmondta: fel is készültek az esetleges forgalomtorlódásra, ám
csütörtökön délutánig komoly
fennakadást nem okoztak a szerbiai tüntetők a röszkei határ közlekedési rendjében.
- Egy hozzánk érkező utastól
annyit tudtunk meg, hogy a határ túloldalán egy traktor áll keresztben az úton, de azt minden
gond nélkül ki lehet kerülni számolt be a tapasztalatokról
Halasyné. Hozzátette: a déli határon egyébként nagyon kicsi a
nyán forgalom. Míg máskor tízezernél is több személykocsi lép
ki, illetve be Röszkénél egy nap,
addig az elmúlt napokban 3-4
ezer kocsi gurult ki 24 óra alatt
ezen az országkapun, a beérkező
járművek száma pedig még a 3
ezret sem érte el4
A hírügynökségi jelentések
szerint a Szabadka környéki
közutakat közel száz traktorral
és mezőgazdasági géppel zárták
ÍC a gazuak. A szcib korntmiy
ígérete szerint még a héten választ kapnak arra, hogy miként
kívánja enyhíteni az aszálykárokat.
B.Z.

UJSZASZI ILONA

Üzlete válogatja, hol, mennyivel emelik a kenyér árát.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A szakma két alapvető befolyásoló tényező miatt kényszerül az
árak emelésére. Az egyik az
aszály, amely kevés és gyengébb
minőségű búzatermést hozott,
ami miatt drágább lett, lesz a sütőipari alapanyag. A 25-30 százalékkal növekvő árú minőségi
búza miatt - a Budapesti Árutőzsdén január óta közel negyven
százalékkal drágult a malmi búza - a malmok is kénytelenek
emelni a liszt kilónkénti árán, első lépcsőben 10-12 forinttal, má-

sodik lépcsőben pedig legkésőbb
augusztus végéig 5-6 forinttal. A
másik árfelhajtó tényező a már
bejelentetett energiaáremelés: a
12 százalékos gázár- és a 9 százalékos áramár-növekedést a pékek
szerint nem lehet kigazdálkodni,
így az ágazat kénytelen a többletet beépíteni a kenyér és más sütőipari termékek fogyasztói árába.
Egy kilogramm fehér kenyér jelenleg átlagosan 140 forintba kerül, ebből az árból 33 százalékot
tesz ki az alapanyagok ára, 24
százalékot az energiaköltségek

Fotó: Schmidt Andrea
jelentenek, 23,5 százalékos a
bérköltségek szelete, míg 10,5
százaléknyi áfa a sercli.
A hazai élelmiszer-kereskedelmi üzletláncokban, valamint a
multik polcain vélhetően nem
lesz 18-20 százalékos a kenyéráremelés mértéke, részben mert
számos szuper- és hipermarketben saját sütöde működik, részben pedig azért, mert a boltláncolatok igyekeznek ezen alapcikk árát alacsonyan tartani,
vagy esetleg más áruféleségek
csekély áremelkedésével kompenzálni.

Vékonyabb pénztárcák
Folytatás az 1. oldalról
i....tociii ci veUli ulLiilLl.
get ezekkel a változásokkal. A napokban beharangozott kenyéráremelés a jéghegy csúcsa, az élelmiszerek a következő hónapokban minden bizonnyal drágulnak majd, ami kedvezőtlenül hat az év végére 4,9
százalékosra tervezett inflációra. A pénz hígulását

leginkább az élelmiszerárak emelkedése idézi elő, a
fogyasztói kosárból ezen alapvető szükségleteink
ugyains 24,4 suazaicKos suiyl kepviselnek.
Független szakértők szerint a már bejelentett áremelések alapján az áramdíj-emelkedés 0,28-0,3
százalékkal emelheti a pénzromlás mértékét, míg a
postai szolgáltatások 0,01-0,3 százalékkal.
O. K.K.

A Mol Rt. ipartelepe a hazai ötven legveszélyesebb üzem között van

Készül Algyő új védelmi terve
Az E U szabványainak megfelelő
védelmi tervet kell kidolgozniuk a különösen veszélyes tevékenységet folytató üzemeknek. A legnagyobb kockázatot
jelentő telephelyek országos listáján öt algyői is szerepel.
Magyarországon 126, veszélyesnek minősített üzem működik.
Ezek közül 50 - jobbára üzemanyag-tárolással,
finomítással,
növényvédőszer-gyártással, energiatermeléssel foglalkozó - a kiemelten veszélyes kategóriába
tartozik. Csongrád megyében
egyedül az algyői ipartelepen találhatóak kiemelten veszélyesként nyilvántartott telephelyek.
A Mol Rt. különböző ágazatai öt
telephelyet tartanak fenn Algyőn

Sarc és piac

és a Prímagáz Rt. is működtet itt
üzemet.
A legveszélyesebb tevékenységet folytató 50 cégnek tavaly
szeptember 30-áig kellett volna
biztonsági jelentést készíteni,
hogy milyen anyagokkal dolgoznak. A dokumentumok leadási
határidejét idén július elsejére
módosították. A katasztrófavédelmi szakemberek az ezekben
foglaltakat jelenleg ellenőrzik és
ez alapján készülhet el később a
cégek belső védelmi terve, amely
a katasztrófaelhárítást szolgálja.
Még nem készítette el saját védelmi tervét az algyői önkormányzat, mert nem kapták meg
a Mol Rt. belső védelmi tervét,
amely alapján kidolgozhatnák
saját programjukat. Az önkor-

mányzatokat, illetve a veszélyes
tevékenységet folytató cégeket az
1999-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény kötelezi erre.
Szőllösi Sándor tűzoltó ezredestől, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
vezetőjétől megtudtuk, a tárolt
veszélyes anyag mennyisége
alapján két kategóriába sorolják a cégeket. Vannak olyanok,
amelyek éppen csak elérik az
alsó határt és vannak, amelyek
a
megengedett
legnagyobb
mennyiséget tárolják, azaz kiemelten veszélyes tevékenységet folytatnak. A listáról azért
maradt ki például a szegedi
Medikémia Rt. és a Florin Rt.,
mert egyszerűen a határérték
alá csökkentették az általuk tá-

Nagyon dühös vagyok.
Dühös vagyok, mert nő az adó és az ár - már megint. Dühös vagyok, mert kelet-európai őssejtjeim sejtették velem, nem lehet
az, hogy az állam szolgamód lesi, miként tudna nekem, a polgárának segíteni abban, hogy jobban érezzem magam a bőrömben,
a családomban, a hazámban, meg még Európában is. Dühös vagyok, mert elhittem, a mindennapi betevő előteremtésén túl is
nézhetek, tervezhetek akár tíz-tizenöt évre is, amibe belefér a
házépítés, a gyerek iskoláztatása, meg a tényleg csak nyolc óra
munka, nyolc óra pihenés és nyolc óra szórakozás. Dühös vagyok, mert egy pillanatig reméltem, a történelem nem ismétli önmagát. Dühös vagyok, mert az állam hatalmaskodik és sarcot vet
ki rám. Dühös vagyok
tehetetlenségemben.
Dühös vagyok, mert a fél ország bedőlt az adócsökkentésre alapozó választási ígéretnek és elhitte, hogy létezik fából vaskarika,
vagyis „az ésszerű takarékoskodás nem jelent
megszorításokat".
Dühös vagyok, mert a szocialisták kormánya másodjára húz csőbe és temet egy egész országot az adó és áremelésből álló csomagja alá, amivel egy részben önmaga által előidézett válságot kezel,
hiszen kiürítette a kasszát, július 9-én egy negyed órára tényleg
egy fillér sem tartózkodott az államháztartási hivatal által vezetett áilami készpénzszámlán.
Dühös vagyok, mert miközben az
állam engem sarcol, amúgy két kézzel szórja a pénzt: „hangulatot javít" például a 13. havi nyugdíjjal és persze eszébe se jut a
pénzpazarló szociális rendszerhez nyúlni. Dühös vagyok, mert a
kormányzók között nem akad legalább egy Bokros, aki kiáll, és
érvelve nyomja le a torkunkon a békát, hiszen két hete csak a
másodhegedűsök cincognak, igaz, bejelentéseikkel
már nagyjából húszszázalékos
áremelésnél tartanak. Dühös vagyok, hogy
demagógiára
kényszerítenek.
Dühös vagyok, mert kifelé, az Európai Unióra mutogatnak, az
évtized közepére kialakuló egységes európai energiapiacról papolnak, meg hogy az árakat a piacnak kell meghatároznia, és hogy az
állami szabályozásnak piacbarátnak kell lennie. Dühös vagyok,
mert azt látom: régen a szovjet, most meg az uniós modellt lihegik túl a kormányrudat megtagadók, ugyanis a csatlakozásnak
nem törvényszerű következménye
az áifelzárkóztatás, csak szét
kell nézni: az Európai Unió tagországaiban nem egységesek, hanem különbözőek a hatósági árak. és nem csak az adóterhek különbözősége miatt.
Dühös vagyok magamra, hogy dühös vagyok.

Ujabb íordiu i a l
a Kumbor-ügyben
tf P

Folytatás az 1. oldalról
A szegedi férfi ekkor titokban elkezdett információt gyűjteni az őt
„megvédő" arab férfiakról. B. hamar rájött, végig álzsarolásról volt
szó. Az egész balhét szerinte a két
arab férfi és Kumbor találta ki.
- T. H.-ról az is kiderült, hogy
szoros kapcsolatot ápolt a rendőrséggel, besúgó volt. Szerintem
innen ismerhette Kumbort. Ekkor összeállt a kép. Először el
sem akartam hinni. M. R. tíz éve
barátom, segítettem neki, ő meg
így hálálta meg. Nem is feltételeztem, hogy ő zsarol engem.
Összejátszottak ellenem. Úgy
zsaroltak, hogy ne fogjak gyanút
- magyarázott a férfi.

rolt veszélyes anyagok mennyiségét.
Vass Gyula ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának
(OKFV) illetékese elmondta, jelenleg a benyújtott biztonsági jelentések hiánypótlása folyik. A
cégek által benyújtott jelentéseket szakhatósági szempontból a
Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
véleményezi. A szakember szerint a cégek időben eljuttatták A menekülés
hozzájuk a dokumentumokat és
B. O. ezek után egy másik meeddig egyetlen üzemet sem kel- gyében tett feljelentést. Időközlett bezáratni komoly technoló- ben T. H. 2003. június 30-i határgiai hiányosság miatt.
idővel 15 milliót követelt a vállal- Nem arról van szó, hogy ed- kozótól. B. O. három héten kedig ne lett volna védelmi terve a resztül menekült T. H. és embekiemelten veszélyes tevékenysé- rei elől.
get folytató vállalatoknak. Az- Mivel nem talált meg, ezért
1999-ben elkészült katasztrófa- Kumborhoz fordult, aki a kapvédelmi törvénybe azonban az csolatain keresztül szintén nyoországgyűlés
beépítette
az mozott utánam. Ekkor a bűnöEU-ban is hatályos Seveso Il-es zők mellett már a rendőrök is keelnevezésű
szabványrendszert, restek. Verőlegények jelentek
most ennek kell megfelelniük a
magyarországi üzemeknek is mondta Vass Gyula. Megerősítette a Mol Rt. budapesti központjából kapott információinkat, amely szerint az olajipari cég Meg nem erősített információkra
az algyői telephelyeire vonatkozó hivatkozva Kumbor Tibor ügyvédjelentéseket
eljuttatta
a je, Bálint Gyula tegnapi száOKVF-hez és jelenleg is folyik munkban azt nyilatkozta, úgy
ezek vizsgálata.
tudja, a zsarolási ügy szegedi sérAz algyői önkormányzat csak tettje visszavonta vallomását. Az
azután tudja elkészíteni saját, ügyvéd elmondta, ezt a hírt a telekülső védelmi tervét, amennyi- vízióban hallotta.
ben megkapja a Mol belső védelLőrinczy György, a megyei főmi tervét - hangsúlyozta Dubecz ügyészség vezetője ezzel kapcsoGyörgy. A település jegyzője hoz- latban nyilatkozatot juttatott el
zátette: Algyő rendelkezik saját szerkesztőségünkhöz: „A Délmavédelmi tervekkel, csupán ezeket gyarország július 24-i számában
kell kiegészíteni és összehangol- Kumbor tagadja bűnösségét címni a Mol által kidolgozottakkal.
mel megjelent cikkben nem felel
meg a valóságnak az a tájékoztaK.B.

meg a rokonaimnál, barátaimnál. H. azzal fenyegetett, ha
megtalál, fejbe lő, mondván,
megszöktem a ő pénzével. M. R.
július 7-én hívott fel. Azt mondta, ne merjek hazajönni, csak őt
értesítsem. Ha odaadom neki a
pénzt, nem lesz semmi bajom, ő
majd továbbadja T. H.-nak. Junus 10-én, a lakásomon beszéltük
meg a találkozót - fejezte be nem
mindennapi történetét a mezőgazdasági nagykereskedő.

A történet vége
Az Országos Rendőr-főkapitányság kommandósai július
10-én egy időben csaptak le
mindhárom zsarolóra. M. R.-t a
szegedi vállalkozó lakásán rohanták le, T. H.-t egy szépségszalonban, Kumbor Tibort pedig, mint
megírtuk, a Szegedi Rendőrkapitányság épülete előtt fogták el. A
nyomozó osztály volt vezetőjének felmentési ideje egyébként
július 31-én jár le, addig aktív
rendőrnek tekinthető.
- A sorstársaim érdekében vállaltam azt, hogy elmeséljem a
vesszőfutásomat. Kérem, jelentkezzenek minél többen a rendőrségen - tette hozzá B. O., a megzsarolt szegedi vállalkozó.
ARANYT. JÁNOS

Tévéből tudta meg

A biztonsági jelentésből derül majd ki, melyik telep mennyire veszélyes.

Fotó: Karnok Csaba

tás, miszerint visszavonta vallomását f z a szegedi vállalkozó, aki
korábban azt álh'totta, hogy Kumbor Tibor rendőr alezredes és két
arab társa megzsarolta őt. Az újságíró hírforrása hamis információt adott. Ezzel szemben több
hasonló tárgyú feljelentés érkezett a Csongrád Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz. Vannak adataink arra nézve is, hogy
hasonló jellegű bejelentések várhatók még az eljárás során. Sajnálatos módon a nyomozás érdekei
miatt további tájékoztatásra jelenleg nincs lehetőségünk."

• A K T U A L I S
KORKÉP
ALGYÓ. Anna-napi búcsút
tartanak július 26-án és 27-én
Algyön. Szombaton délelőtt 10
órakor az Ósgyeviek Baráti
Körének tagjai találkoznak a
község alapításának 865.
évfordulója alkalmából. A
templomban délután 5 órakor
kezdődő szentmise után
hangversenyt rendeznek.
Egyházi liturgikus textíliákból,
illetve Molnár Imréné tápai
babáiból kiállítás nyílik 19
órakor a könyvtárban. A tájház
udvarán este 8 órától mulatság
kezdődik a vásárhelyi Coco
Bongo együttessel. Vasárnap 10
órától szentmise a templomban,
17 órától pedig mencttánc indul
a könyvtártól. Ezen a helyiek
mellett dán, észt, angol, izraeli,
szerb-montenegrói, illetve
vásárhelyi és üllési csoportok
vesznek részt. A búcsú miatt
vasárnap a Tisza Volán Rt.
buszai terelőútvonalon
közlekednek. A búcsú alatt a
buszok a polgármesteri hivatal
előtt nem állnak meg.
DESZK. Az elmúlt hét végén
Zlatiborban vendégeskedett a
dcszki Bánát Néptánc Együttes.
Tizenöt éve a csoport minden
alkalommal részt vesz a szerb
zenészek és táncosok
szerbia-montenegrói
hagyományőrző találkozóján. A
dcszki együttes nagy sikerrel
szerepelt a népes közönségelőtt.
A zenészek és a táncosok
előadásán kívül az érdeklődők
megcsodálhatták a színes
hímzett népviseleteket.
DOMASZÉK. Háromnapos,
falunappal egybekötött
sörfesztivált rendeznek
Domaszéken. Ma oálután Robi
és Stone szórakoztatja a
közönséget. Szombaton délelőtt
10 órától mazsorettek és fúvósok
vonulnak végig a község utcáin.
Ezt követően a Dankó Pista
téren fogathajtó versenyre várják
az érdeklődőket. Délután három
órakor pitvarosi táncosok és
Pusztai Noémi énekes lép fel. Öt
és hét óra között pedig a helyi
Domafa, a zákányszéki Zabosfa
és kiskunhalasi Halas
táncegyüttes produkcióját
láthatja, hallhatja a
nagyérdemű. Este nyolctól a
Dupla Kávé koncertezik, majd
háromnegyed tíztől tűzijátékot
rendeznek. A hajnalig tartó
utcabálon a Drink Panthers
húzza a talpalávalót. A falunap
és sörfesztivál ideje alatt lezárják
a forgalom elől a Köztársaság
teret. Ezért a Tisza Volán Rt.
járatai kerülő útvonalon
közlekednek. A Köztársaság téri
megállóhelyet ideiglenesen
áthelyezték a Dózsa György
utcába az orvosi rendelő elé.
KISTELEK. Szeptember elsejétől
csökkent munkaképességűek
számára biztosít lehetőséget egy
vállalkozás a településen, ahol a
dolgozók részmunkaidőben
papíripari munkákat
végezhetnek. A kisteleki
önkormányzat a
foglalkoztatásukat egy épület
biztosításával támogatja. A
munkaügyi központ pedig 20-25
munkavállaló elhelyezését segíti.
ZÁKÁNYSZÉK. Vasárnap
Tiszakécskére utaznak a
zákányszéki citerások. Már kora
tavasszal jelentkezni kellett az
országos szintű rendezvényre,
ahol legalább tíz csoport lesz
jelen és ebből kettő-három
néptáncos. Az évek óta
megrendezésre kerülő
oktatótáhorba idén heten
mennek Zákányszékről. Idcn
kevesebb pénzzel tudták
támogatni a fiatalokat, mint
tavaly. A Mórakert Szövetkezet
és a mórahalmi
Takarékszövetkezet 40 ezer
forinttal finanszírozza a
zákányszéki zenészek
elutazását.

PENTEK, 2003. JULIUS 25.

A kübekházaiak már csütörtök reggel óta készülnek a szombati gálára

Folklór és színház -150 táncossal és zenésszel

Épül, szépül az operettfalu Ma ér a

szabadtérire
a Balt Orient

Ma este százötven táncos és
zenész részvételével mutatják
be a szegedi szabadtérin a Balt
Orient című produkciót.
Kétévenként, a nemzetközi néptáncfesztiválok páros éveiben
szokásos a szabadtérin a néptáncgála, úgyhogy az idei eltérés
a menetrendtől. A Balt Orient című, ma este a dómszínpadra kerülő, Diószegi László rendező-koreográfus által jegyzett produkció kétrészes. Az első felében
Kárpát-medencei eredeti, az archaikus vonásokat felmutató
táncokat látunk, a második részben pedig azt mutatják meg az
együttesek, hogyan vált az elmúlt évtizedekben a táncszínház-művészet részévé a folklór. A
tradicionális népművészet kedvelői is jól járnak, a modern
táncszínház hívei is.
A Balt Orient Express, az egykori jellegzetesen kelet-európai
vonat Bukaresttől Brassón, Bu-

A színpad már elkészült. A munkások az asztalokat teszik a helyükre.
Közel kétszázan fáradoznak
azon, hogy szombat estére felépüljön a kübekházi operettfalu. A helyiek mellett a környező településekről is érkezett
segéderő.
Csütörtök reggel hatra hívták
össze azokat, akik (elépítik a kübekházi operettfalut. A község
főterét lezárták a forgalom elől,
hogy a munkások elkezdhessék a
színpad, illetve a négyezer embernek ülőhelyet biztosító nézőtér felépítését. Ezenkívül kialakítanak egy olyan résrt ahol akár
hatezren is kényelmesen elférnek. A szervezők javasolják,
hogy aki tud, az hozzon magával
kisszéket a szombat esti gálára.
Király Imréné és Bodnár Mihályné már negyedik éve vesz
részt az előkészületekben. - Végre megmozdult a falu, van élet,
együtt dolgozunk azon, hogy
szombatra minden tökéletes legyen - mondta Király Imréné.
Miután feltakarították a nézőtér
helyét, átvették a fuvarosoktól a
teherautókon érkezett padokat,
asztalokat. - Nemcsak a környező községekből, hanem Szegedről és Tiszafüredről is hoztak padokat - vette át a szót Bodnár
Mihályné.
A Petőfi téren kialakított operettfalu színpadának felállítása-

A MŰSOR
Az operettgála este 8 órakor
Molnár Róbert polgármester,
házigazda és Újhelyi István
országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődik. A négyórás műsorban fellép Merényi
Nicolette,
Kalmár
Magda,
Andrejcsik István, Csák János, Berkes János operaénekes, valamint Szilágyi Olga,
Kállay Bori és Farkas Bálint
színművész, illetve Teremi
Taxi szubicu és BaZsó ¡ozsej
táncos-komikus. Éjféltől tűzijáték, majd utcabál szórakoztatja a közönséget.
ban deszkiek is segédkeztek.
Összesen több mint kétszázan kübekiek, deszkiek, tiszaszigetiek, újszentivániak - dolgoztak
együtt. A munkával sietni kellett,
mivel ma már a tévések veszik át
a helyüket. Ugyanis negyvenhármán gondoskodnak arról, hogy
az m 1 a későbbiekben kétszer ötven percben leadhassa a gálát.
Körösi Tibor - aki 43 évig tanított a helyi iskolában - a díszlet
összeállításában segédkezett. A
falut jelképező díszletet Molnár
Róbert polgármester tervei alapján két helyi asztalosmester,

Fotó: Schmidt Andrea

Rácz László és Horváth Tamás
készítette.
Csütörtökön egész Kübek
megmozdult. A kisközség apraja-nagyja kivette részét a munkából. A legkisebbek is már kora
reggel óta talpon voltak, hogy a
„nagyok" keze alá dolgozhassanak. Hazamenni se volt nagyon
idő, ezért a helyszínen bográcsban főtt körömpörkölttel vendégelték meg a résztvevőket.
A szervezők közel tízezer vendéget várnak holnap estére Kübekházára. Nemcsak az ország
különböző részéből, <Jr még Fr
délyből, Szlovákiából, Angliából,
Hollandiából, Francia- és Németországból, valamint az Egyesült Államokból is jönnek operettkedvelők. A fellépők az úgynevezett Sziroviczamajorban készülnek fel az előadásra. A színpadhoz tíz fiáker viszi majd a
művészeket. A színpad és a kocsik feldíszítéshez 12 ezer szál
szőregi rózsát és 700 szál kardvirágot használnak fel.
A rendezvényre a szegedi Mars
térről szombaton 18 órakor,
18.35-kor, 18.50-kor, 19-kor és
19.15-kor indulnak buszok Kübekházára. A járatok minden
helyközi megállót érintenek. A
rendőrség délután 4 órától lezárja a községbe bevezető utat.
K.T.

dapesten, Pozsonyon, Prágán át
Kelet- Berlinig „röpítette" utasait. Koszos volt és elhasznált, de
lenyűgözően érdekes és változatos, mivel együtt zötyögött rajta
a jobb időket megélt egykori Monarchia minden nációja. A rendező-koreográfus számára szimbólummá vált a Balt Orient.
A produkcióban a fényeslitkeiek mellett szegedi gyerekek is
föllépnek, s a közelmúltban lezajlott Martin György-néptáncfesztiválon részt vett tánc- és zenei
együttesek, továbbá Berecz András és Ivanovics Tünde is énekel.
A produkció zenei vezetője Kiss
Ferenc. A második részben látható táncszínházi darabok koreográfusai Diószegi László mellett
Antal Roland, Kovács László,
Merczel István, Mlinár Pál, Ratkó
Lujza, Szilágyi Zsolt, Túri Endre.
A folklór és táncszínházi est díszleteit Paseczki Zsolt, a jelmezeket
GaugÁgnes tervezte.
S. E.

Szőkefalvi-Nagy Béla
szegedi emléktáblája

A tudós matematikus emléktáblájánál koszorút helyeztek el tisztelői.

Fotó: Gyenes

Szőkefalvi-Nagy Béla matematikus emléktábláját avatták fel
tegnap Szegeden a tudós Bolyai
János utcai lakóházának falán.
Az öt éve elhunyt, világszerte elismert professzor, az MTA rendes tagja, a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora, Szeged város díszpolgára idén ünnepel-

Kálmán

hette volna kilencvenedik születésnapját. A megemlékezésen
Kozma József alpolgármester
beszédét az egykori kolléga, Hatvany László akadémikus, egyetemi tanár köszöntője követte,
ami után a családtagok és az
egybegyűltek
megkoszorúzták
az emléktáblát.

Teret neveznének el Vaszy Viktorról
A szegedi zenei élet felvirágoztatójára, a száz évvel ezelőtt született \hszy Viktorra emlékezik
ma Szeged városa.
Vaszy Viktort szülei már hétéves
korától hegedülni taníttatták, és
tudatosan készítették fel a művészi pályára. 1919-ben lett a Zeneakadémia hallgatója, ahol Kodály
Zoltán is tanára volt. 1925-től elsősorban kóruskarnagyként és
dirigensként dolgozott, 1936-ban
a Budapesti Hangversenyzenekar
vezető karmestere lett, bejárta
Európát, turnézott az Egyesült

Államokban is. 1940-ben a Kolozsvári Nemzeti Színház zeneigazgatójává nevezték ki, néhány
év alatt fellendítette a Szamos-parti opera- és hangversenyéletet. A háború után igazolóbizottság elé került, de az ellene felhozott
vádakat
elvetették.
1945-ben megbízták a szegedi
színház operatagozatának létrehozásával. Az első bemutatója
1946 márciusában a Carmen
volt - Don Jósé szerepében hatalmas sikerrel debütált Simándy
József. 1949-ben az operaegyüttest feloszlatták, ezzel véget ért

Szegeden az első Vaszy-korszak.
Ekkor Pestre költözött, Farkas Ferenccel filmzenét írt Homoki
Nagy István természetfilmjeihez,
vezényelt a Rádióban is, ahol felvette a teljes Turandotot és az Aidát. 1957-ben került vissza Szegedre, ahol a színház igazgatója
és főzeneigazgatója lett. O indította el a pályán többek között
Moldován Stefániát, Karikó Terézt, Gyimesi Kálmánt, Berdál
Valériát és Gregor Józsefet.
Vaszy a hagyományos repertoár
népszerű darabjai mellett korábban nem játszott klasszikus ope-

MEGEMLEKEZESEK A SZAZADIK EVFORDULON
Ma 14 órakor koszorúzást rendeznek Szegeden, a
Belvárosi temetőben Vaszy Viktor sírjánál (díszsírhely, X. parcella]. A város nevében Kozma József alpolgármester mond köszöntőt, valamint
Gregor József Kossuth-díjas operaénekes emlékezik a legendás karmesterre. Közreműködik: a
Vaszy Viktor Kórus Gyüdi Sándor vezényletével.
15.30-kor a Szegedi Szimfonikus Zenekar koszorúz alapítója emléktáblájánál (Somogyi utca 13.).
16 órakor Vaszy Viktor munkásságát bemutató

kiállítás nyílik a Somogyi-könyvtár I. emeleti folyóirat-olvasójában. Megemlékezést mond Meszlényi László, az SZTE Zeneművészeti Főiskolai
Kar docense, majd Vaszy-művek csendülnek fel
az ünnepi műsorban. Tóth Erika zongoraművész
kíséretével Gregor József énekli a Négyökrös szekér és Az erdőnek madara van című dalt, majd a
Preludium és allegro című kompozíciót Szecsődi
Ferenc Liszt-díjas hegedűművész és Várnagy Lajosné zongoraművész adja elő.

rákat is műsorra tűzött, és számos kortárs mű hazai bemutatóját vezényelte. A Szegedi Szabadtéri Játékok
újraindításakor,
1959 nyarán ő dirigálta a nyitóélőadást, Erkel Hunyadi Lászlóját. 1960-ban érdemes, 1972-ben
kiváló művész lett. 1969-ben
megalapította a Szegedi Szimfonikus Zenekart. Nyugdíjba vonulása után is dirigált. Vezénylés
közben, a Falstaff próbáján halt
meg 1979. március 12-én a kisszínházban.
Gregor József tavaly óta megpróbálta elérni, hogy a kerek évfordulón a város méltóképpen
megemlékezzen Vaszy Viktorról,
ám közöny fogadta, a mai programot is az utolsó pillanatban állították össze. Mint az önkormányzattól megtudtuk, azt a javaslatot, hogy a nagyszínház és a
Belvárosi mozi közötti teret
Vaszyról nevezzék el, ősszel kerülhet a közgyűlés elé. Többen javasolták: Vaszy is kapjon szobrot a
Dóm téri panteonban, ám erre azt
mondják, van már neki a színház
előcsarnokában. Lelkes operaba-

Vaszy Viktor felvirágoztatta a
szegedi operajátszást és a zenei
életet.

Fotó: Somogyi Károlyné

rátok azt is felvetették, hogy a szegedi teátrumot is róla kellene elnevezni, de ezt Kossuth-díjas
basszistánk sem támogatja, mert
a nemzeti jelző rangot jelent és
külföldön is jobban cseng.
H. ZS.

SZEGED, S O M O G Y I U. 2 0 .
Ny.: h.-p.: 9 - 1 7 , szo.: 9 - 1 3
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Kübekháza főterén bukott le a francia csempész

Traktorral lépett át
az országhatáron

5

Bezárnák a felújított vásárhelyi laktanyát ?

Helyőrség a végeken
Folytatás az 1. oldalról

A bank követelésének legálisan
nem tudott eleget tenni, ezért
illegálisan próbálkozott: saját
traktorát csempészte át a határon a francia állampolgár.
Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere kedden éjszaka bejelentést tett a Kiszombori Határőrizeti Kirendeltségre, hogy Kübekháza főterén tartózkodik egy
külföldi állampolgár John Deere
típusú külföldi rendszámú erőgéppel. Mint kiderült, az idegen
illegálisan lépte át a határt.
A vizsgálat során megállapították, hogy az idegen francia állampolgár és kedden éjjel tíz órakor a tulajdonát képező erőgéppel a magyar-román-jugoszláv
hármas határ mellől, román területről illegálisan jutott Magyarországra. A férfi elmondta:
három éve lízingelte az erőgépet,
amit még akkor munkavállalás
céljából vitt ki Romániába. Az a
mezőgazdasági cég, ahol dolgo-

zott, egy év múlva csődbe jutott,
és az erőgépet a csődeljárás keretében visszatartották.
Azóta
többször járt Romániában azzal
a céllal, hogy a traktort visszakapja, de azt a választ adták neki, a géppel az ország területén
bárhol dolgozhat, onnan viszont
nem viheti ki. A hitelt adó bank
azonban követelte tőle - mivel
elmaradt a részletfizetéssel - ,
hogy mutassa be az erőgépet.
Ezért július 17-én harmadmagával kiutazott Romániába, hogy a
traktort valahogy hazavigyék. Az
ismeretlen francia állampolgár
tudatában volt annak, hogy az
erőgépet Romániából hivatalosan nem tudja kihozni, így jutott
arra a döntésre, hogy megpróbálja átcsempészni a magyar-román-jugoszláv határon.
Az érintettet csempészés bűntette miatt átadták a Vám- és
Pénzügyőrség Csongrád Megyei
Nyomozó Hivatalának.
BALÁZS E D I T

Korrekt hozzáállást ígér a Pick Rt.

Vincze képviselő
a sertésválságról
A jobboldali összefogás és a sertésválság volt a témája annak a
sajtótájékoztatónak, amit a Kisgazda Polgári Egyesület megyei
vezetősége és Vincze László országgyűlési képviselő tartott
tegnap Csongrádon.
Vincze László, a Csongrád és Kistelek határolta térség országgyűlési képviselője tegnapi sajtótájékoztatóján elsőként a Kisgazda
Polgári Egyesület és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség között kötött szerződésről, illetve az abból
fakadó feladatokról ejtett szót. A
honatya leszögezte, az utóbbi egy
év balliberális kormányzása bebizonyította, hogy a vidék problémáit, a magyar mezőgazdaság
sanyarú helyzetét csupán egy
összefogott, a helyi viszonyokat
is figyelemmel kísérő jobboldali
szövetség tudja orvosolni.
A mezőgazdaság éppen aktuális problémájáról, a sertésválságról Vincze László elmondta:
számtalan példa akad arra, hogy
érvényes szerződéssel rendelkező gazdák sertéseit sem viszi el a
felvásárló, a késésből eredő takarmányfinanszírozás miatt pe-

dig elmarad a haszon. A képviselő szerint a megye legjelentősebb
felvásárlója, a Pick Rt. a tulajdonosváltás óta elhanyagolja a vele
szerződésben álló gazdákat, s ezzel lehetetlen helyzetbe hozza a
régió sertéstenyésztőit. Forró
Sándor, a Pick sajtótájékoztatón
jelenlévő képviselője válaszában
megfogalmazta: a világpiacon
100 forinttal esett az elmúlt egy
évben a sertéshús ára, tehát az
önköltséget sem fedezi a jószág
ellenértéke.
A szakember hangsúlyozta: a
minőségi előírásokon túl a gazdának jelen kell lennie a Vágóállat és Hústermék Tanácsban ahhoz, hogy állami támogatásokhoz juthasson. Forró Sándor szerint a gazdák integrációja, a kiszámíthatóság jó alapot nyújtana a felvásárlóknak és a tenyésztőknek egyaránt. A szakember
leszögezte: a szerződésben foglaltakat, egy kis késéssel ugyan, de
teljesíti a Pick Rt., sőt: ha minden az előzetes számítások szerint alakul, rövid időn belül
emelkedhet a sertéshús felvásárlói ára.
BÍRÓ DÁNIEL

„A tárca nem tervezi a vásárhelyi
laktanya bezárását, hiszen az elmúlt években ott több fontos, az
1800-as létszámú személyi állományt érintő, valamint a technikai kiszolgálás feltételeit biztosító beruházást folytattak és folytatnak". A honvédelmi miniszter Lázár Jánosnak adott válaszában megerősítette, hogy 2003
negyedik negyedévében megkezdődik és a tervek szerint 2005-ig
befejeződik a mintegy 1,3 milliárd forintba kerülő 200 személyes helyőrségi szálló építése és
előkészítés alatt áll 36 új lakás
építése is, melyet szintén 2005ben szeretnének átadni.
A miniszteri válasz megszületése után egy hónappal feladatszabó értekezletre a vásárhelyi
dandárhoz érkezett Nagy Tibor
dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi parancsnokságának parancsnokhelyettese
lapunk azon kérdésére, miszerint igazak-e azok a hírek, melyek szerint ezreddé olvad a dandár, nem tudott választ adni.
Mint mondta, annyi biztos,
hogy a vásárhelyi helyőrség
megmarad.
A vásárhelyi dandár parancsnoksága - hivatalosan meg nem
erősített értesülésünk szerint nem sokkal később olyan tájékoztatást kapott a Honvédelmi
Minisztériumból, melyben laktanyabezárás lehetősége is szerepel.
Kovács József ezredes, megbí-

Elhúzzák a nótájukat a vásárhelyi katonáknak?
zott parancsnok azonban tegnap
határozottan cáfolta az országos
napilap értesüléseit.
- Nem zárják be a vásárhelyi
laktanyát - fogalmazott Kovács
József, az eddigi minisztériumi
tájékoztatások alapján - és nem
is fogják.
- Még politikai egyeztetés alatt
áll a védelmi felülvizsgálat, mely
július 31-én zárul. A parlament
honvédelmi bizottságát augusztus l-jén tájékoztatják - mondta
lapunknak Bocskai István, a
Honvédelmi Minisztérium kom-

A miniszterelnök a fővédnök

Országos vadásznap
Hódmezővásárhelyen
MUNKATÁRSUNKTÓL
Országos vadásznapnak ad otthont Hódmezővásárhely augusztus utolsó előtti hétvégéjén,
23-án és 24-én.
A kétnapos rendezvény előhírnöke,
a korongvadászat
már egy héttel korábban,
Csongrádon lezajlik, a díjkiosztó azonban 23-án, Vásárhelyen lesz. Az országos vadásznap programjai
között
egyébként vadászkutya-kiállítás, trófeabírálat, szarvasbőgés, Vadászat Európában címmel egy fórum, a Korongvadász Szövetség bemutatója, és

még sok egyéb, színes, látványos program szerepel. Képzőművészeti és természetfotó kiállítás, trófeabemutató és vadászkönywásár is várja majd
az érdeklődőket, és természetesen nem maradhat el a vadételfőző-verseny sem.
A
rendezvény
fővédnöke
Medgyessy Péter miniszterelnök, de védnökként eljön majd
Vásárhelyre az országos vadásznapra Bárándy Péter igazságügyi és Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, természetesen ott
lesz Lázár János, a város polgármestere is.

A telefontársaság fellebbezett a hírközlési hivatal döntése ellen

A V-fon elindította 45 forintos akcióját
Noha a Hírközlési Területi Hivatal azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a V-fon elindítsa
45 forintos fix tarfiás hétvégi
akcióját, a telefontársaság nem
vette figyelembe a határozatot.

Akkor most mennyiért is telefonálunk?

Fotó: Gyenes

Kálmán

Ismeretes, hogy a Hírközlési Területi Hivatal (HTH) július
18-án azonnali hatállyal megtiltotta a V-fonnak, hogy július
19-én elindítsa azt a fix tarifás
akcióját, amely szerint augusztus 31 -éig hétvégenként, függetlenül a telefonálás hosszától, 45
forintot számláz hívásonként.
A telefontársaság hivatalosan
július 24-éig nem reagált megkeresésünkre. Tegnap viszont fellebbezett a döntés ellen, s mint
utólag kiderült, múlt szombaton
eündította akcióját. A V-fon azzal érvel, hogy a határozat nem
tartalmazza a 1767-es szám
használatának kezdetét, továbbá
álláspontjuk szerint a fogyasztók
széles körét érintő, különösen
nagy kárral fenyegető veszély
sem áll fenn, így annak elhárítására sincs szükség.

A fellebbezéssel a határozat a
másodfokon eljáró Hírközlési
Főfelügyelőséghez került, ahol
előreláthatólag augusztus elején
foglalkoznak az üggyel. A V-fon
akciója így a másodfokú jogerős
döntésig mindenképpen él. Azaz, aki azt szeretné, hogy az eredeti tarifák alapján számlázzon
neki a Vivendi, annak szombaton és vasárnap telefonálás előtt
a 1767-et is tárcsáznia kell.
- Nem volt jogsértő a határozatunk. Bízunk abban, hogy a főfelügyelőség gyorsan határoz a kérdésben - mondta Giday Eörs, a
HTH hatósági igazgatója. Hozzátette: piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálják, mit tehetnek
az ügyben.
A másodfokú határozat már
jogerős lesz, így az mindenképpen kötelező a V-fonra nézve. Az
esetleges elmarasztaló döntés ellen a telefontársaság immár a bíróságon emelhet panaszt, de a
határozatot akkor is végre kell
hajtania, ha a bíróságon neki lesz
igaza.
GARAI SZAKÁCS L Á S Z L Ó

Fotó: Tésik Attila

munikációs osztályának helyettes főigazgatója. Hozzátette: senki sem rendelkezhet olyan információval, mely szerint bezárnák
a vásárhelyi laktanyát.
- A honvédség átalakítását fogalmazott Matyuc Péter, a minisztérium sajtószóvivője - nagy
valószínűséggel nem a Magyar
Nemzet intenciója alapján hajtják majd végre.
- N e m csak a város, de az egész
régió számára katasztrofális hatása lenne, ha bezárnák a vásárhelyi laktanyát, mely most ezer-

nyolcszáz munkahelyet jelent nyilatkozta lapunknak Almási
István alpolgármester, aki szerint ezzel kárba vesznének a lak
tanya-felújításba, a szolgálati lakások és a telekvásárlásba fektetett adóforintok is. Ugyanakkor
a városvezetést nemrégiben arról
tájékoztatták, hogy háromezerre
növelik a katonák létszámát, s a
minisztérium segítséget kért Vásárhelytől, hogy munkahelyet teremtsenek a katonafeleségek
számára.
B.K.A.

Változó bérek az
önkormányzatoknál
Polgármesteri és jegyzői bruttó fizetések a megyében
Település

Polgármester (Ft)

Jegyző (Ft)
eddig

ezután

Szeged

559 000

503 100

503 100
336 600

Kistelek

280 000

262 200

Mórahalom

264 000

218 460 I

255 750

Öttömös

164 000

200 000 j

237 000

Sándorfalva

260 000

218 000

255 000

Módosították a polgármesterek, alpolgármesterek, illetve
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló
törvényt.
Megnéztük, ki keres többet a
hivatalban: a jegyző vagy a polgármester?
Egy törvénymódosításnak köszönhetően emelkedhet a polgármesterek, alpolgármesterek és
önkormányzati képviselők tiszteletdíja. A béremelés szinte az
összes településen csak szeptembertől várható. Ennek oka, hogy
a változás mértékét a képviselő-testület határozza meg. A nyári szünetben azonban nem ül
össze a testület.
Szegeden Botka László polgármester fizetése bruttó 559 ezer
forint. A három alpolgármester,
Kozma József, Nagy Sándor és
Szentgyörgyi Pál fizetési papírján
havonta fejenként 503 ezer forintos bruttó összeg szerepel. A
köztisztviselői törvény módosításával változik a jegyzői illetmény megállapításához szükséges táblázatban a szorzószám. A
jegyzők tiszteletdijának kialakításában számít az iskolai végzettség, valamint az adott munkahelyen eltöltött évek száma is.
Mózes Ervin szegedi jegyző
egyelőre ugyanannyit kap, mint
elődje, Mezey Róbert, vagyis
bruttó 503 ezer forintot. A öszszeg szeptemberig változatlan
marad, majd az őszi első közgyűlésen kerül napirendre az esetleges módosítás.
Kisteleken papíron a jegyző
többet keres, mint a polgármester. Azért csak papíron, mert az

eddigi jegyző, fenei Rózsa Pálma
leköszönt és az önkormányzat
még nem töltötte be a helyét. Pályázat útján keresnek új jegyzőt,
addig ideiglenesen Tóth Tibor
látja el ezt a munkakört.
A kisteleki jegyző korábban
bruttó 262 ezer 200 forintot, most
pedig bruttó 336 ezer 600 forintot
kap, illetve kapna. A helyettesnek
a módosított összeg negyede,
vagyis bruttó 84 ezer forint jár.
Nagy Sándor polgármester fizetése bruttó 280 ezer forint. Az alpolgármester, Hajdú Imre tiszteletdíja pedig bruttó 40 ezer forint.
Mórahalom első embere, Nógrádi Zoltán fizetésénél - bruttó
264 ezer forint - alig kevesebb
Szántó Mária jegyző megváltozott, bruttó 255 ezer 750 forintos bére. Korábban a tiszteletdíja
bruttó 218 ezer 460 forint volt. A
mórahalmi alpolgármester, Csányi László bére 75 ezer forint.
Öttömösön a polgármester,
Bata Ferenc fizetése bruttó 164
ezer forint. Veres János alpolgármesternek nincs tiszteletdíja.
Gárgyán István jegyző még a változás előtt is többet keresett bruttó 200 ezer forint - , mint a
polgármester. Most pedig tovább
nőtt a fizetése, bruttó 237 ezer
forintra.
A sándorfalvi jegyző, Muhiné
Borúzs Ilona jelenlegi fizetése
bruttó 255 ezer forint, ami lassan megközelíti Darázs Sándor
polgármesteri juttatását, 260
ezer forint. A jegyző korábban
bruttó 218 ezret kapott. Szaniszló József alpolgármester fizetése
pedig bruttó 66 ezer forint.
K.T.
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Ponthatárok a szegedi egyetem nappali tagozatain
A Szegedi Tudományegyetemre az
idén 11 ezer 559-en adták be jelentkezési lapjukat. Az egyetem
ezzel a harmadik a felsőoktatási
intézmények népszerűségi listáján. A szegedi egyetemre idén többen felvételiztek, mint a tavalyi
évben.

Táblázatunkban a Szegedi Tudományegyetem valamennyi karának
és szakjának nappali tagozatos képzési formáit közöljük. A betűk az
alábbi rövidítéseket jelentik: A (első oszlop): alapképzés, N: nappali
tagozat, A (második oszlop): államilag finanszírozott, K: költségtérítéses képzés.

A N A
Általános
A NA
A N K
A N A

Jogtudományi Kar
jogász
85
jogász
73
munkaügyi
kapcsolatok
72
társadalombiztosítás
72
Orvostudományi Kar
általános orvos 104
általános orvos 78
fogorvos
105

Bölcsészettudományi Kar
A N A
altajisztikaA N A
A N K
A N A
A N K
A N A
A N K
a n a
a n a

A

NA

a n a
a n a
a n a
a n a
a n a
a n a
a n a
a n a

A N K
a n a

A N K
A N A
A N K
A N A
a n a

A N K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

N
N
N
N
N
N

A
A
A
A
K
A

A N A
A N K
A N A
A N K
a n a
a n a

A
A
A
A
A
A N A
A N A
A N A
A N K

A N A

A N A
A N A
A N K
A N K
a n a
a n a

A N K
a n a
a n a
a n a
a n a

90

alta|isztikatörténelcm
75
altajisztikavallástudomány 113
amerikanisztika 81
amerikanisztika 92
amenkanisztikaangol
83
amerikanisztika angol
78
amenkanisztikatrancia
94
amerikanisztikakommunikáeió 92
amenkanisztikamagyar
85
amerikanisztikanémet
98
amerikaniszti kanéprajz
115
amerikanisztikaolasz
96
amerikanisztikaorosz
99
amerikanisztikapedagógia
78
amerikanisztikarajz
106
amerikaniszti kaspanyol
83
amerikanisztika szerb
99
amerikanisztikaszerb
113
amerikanisztikaangol
83
amerikanisztikaangol
78
angol
100
angol
97
angol-informatikus
könyvtáros
91
an»>l-

A N A

A N A

MUNKATÁRSUNKTÓL

Állam- és
A N A
A N K
A N A

A N A

kommunikáeió 104
angolkommunikáeió 82
angol-latin
100
angpl-matematika79
angol-néprajz 103
angol-pedagógia 95
angol-pedagógia 77
angol-szerb
79
angol-ukrán
100
bolgár-német
117
bolgár-néprajz
95
bolgár-pedagógia 102
ének-zenepedagógia
97
filozófia
92
filozófia
112
filozófiakommunikáció 93
filozófiakommunikáció 86
filozófianéprajz
101
filozófiapedagógia
94
finnugor-magyar 94
finnugor-német 98
finnugortörténelem
98
francia
76
franciakommunikáció 77
franciapedagógia
117
amerikanisztikamíormatikus
könyvtáms
80
angol-informatikus
könyvtáms
91
informatikus

a n a

A

NA

a n a

A N K
a n a

A
A
A
A
A
A
A N K
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A
A
A
A

N
N
N
N

A
K
A
A

A N K
A N K
a n a
a n a
a n a

A
.

A
A
A
A
A
A
A
A

NA
..

.

N A
N K
N A
N
N
N
N
N

A N A
A N A
A N K
A N A
A N K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

A
A
K
A
K
A
A
A
A
K
A
K
A
A
K

könyvtáros
102
informatikus
könyvtároskommunikáció 91
informatikus
tóinyvtánis-magyar 76
informatikus
könyvtárosnémet
82
informatikus
könyvtárosnéprajz
89
informatikus
könyvtárostörténelem
96
informatikus
könyvtároskommunikáció 91
informatikus
könyvtároskommunikáció 91
kommunikáció 90
kommunikációlatin
113
kommunikációmagyar
114
kommunikációmagyar
78
kommunikációnémet
106
kommunikációnéprajz
96
kommunikációolasz
99
kommunikációorosz
85
kommunikációpedagógia
120
kommunikációspanyol
84
kommunikációtörténelem
113
kommunikációtörténelem
100
kommunikációvallástudomány 111
latin
95
latin-német
125
latin-olasz
117
latin-pedagógia 92
latin-történelem 104
magyar
78
magyar
72
magyarmatematika
magyar-néprajz
magyarpedagógia
magyar-szerb
matematikanémet
matematikapedagógia
matematikatörténelem
német
német
német-néprajz
németpedagógia
németpedagógia
német-szerb
néprajzpedagógia
néprajz-szerb
néprajztörténelem
néprajzvaílástudomány
olasz
olasz
olasz-pedagógia
orosz
orosz-pedagógia
orosz-ukrán
pedagógia

80
80

A N A
A N K

A
A
A
A
A
A
A

N
N
N
N
N
N
N

A
A
K
A
K
A
A

A N K
A N A
A N K
N
N
N
N
N

A
K
A
K
A

98
A N A
A N A
A N A

114

A N A
A N A

100
95

A N A
A N A
A N A

96

Egészségügyi Főiskolai Kar
A N A
általános szociális
munkás
78
diplomás ápoló 74
A N A
diplomás ápoló 114
A N K
gyógytornász
99
A N A
gyógytornász
78
A N K

a n a
a n a

NA

A N K
a n a

Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kar
A N A
angol-biológia
78
A N A
angolegészségtantanár 91
A N K
angolegészségtantanár 120
A N A
angol-ének-zene 94
A N A
angol-földrajz 108
A N K
angol-földrajz
80
A N A
angol-francia
96
A N K
angol-francia
102
A N A
angol-informatikus
könyvtáros
96
A N K
angol-informatikus
könyvtáros
108
A N A
angol-magyar
94
A N K
angol-magyar 116
A N A
angol-művelődésszervező
116
angol-művelődésA N K
szervező
96
A N A
angol-német
94
A N K
angol-német
112
A N A
angol-német

A N K

történelem
120
pedagógiavallástudomány 110
pszichológia
104
pszichológia
90
amerikanisztikarajz
106
amerikanisztikarajz
106
rajz-szerb
114
91
régészet
73
régészet
79
spanyol
100
spanyol
79
spanyol-szerb
szerb
92
szerb-történelem 99
szociológia
72
szociológia
91
történelem
73
történelen?
85
ukrán
119
vallástudomány 84
vallástudomány 116

74

A

97

102
78
81
103
84
81
82
104

A N K
88

Gyógyszerésztudományi Kar
A N A
gyógyszerész
106
A N K gyógyszerész
72

98
82

102
114

72
99
a n a

Gazdaságtudományi Kar
A N A
közgazdászgazdálkodási
A N K
közgazdászgazdálkodási

A
A
A
A
A

82
91
79
97

védőnő
védőnő

A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N K
120
A N A
A N A
A N K
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N A
A N K
A N A
A N K

nemzetiségi
94
angol-olasz
90
angol-orosz
88
angol-orosz
94
• angol-pedagógia 110
angol-pedagógia 108
angol-rajz
88
angol-román
nemzetiségi
75
angol-román
nemzetiségi
80
angolszámítástechnika 94
angolszámítástechnika
107
angol-tanító
120
angol-tanító
78
angol-történelem 106
angol-történelem 102
biológiaegészségtantanár 94
biológiaegészségtantanár
120
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Könnyű-e bejutni az egyetemre ¡

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával
oszthatják meg. aki - hétfőtől péntekig 9 és 12 óra kőzött hívható a
06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-iizeneteiket 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.

DUGONICS TÉR
M. F. szorgalmazza, hogy a hiányzó járólapokat pótolni kellene a Dugonics téren és a villanyórát ki kellene világítani.
HORVÁTH MIHÁLY UTCA
M. Á. kifogásolja, hogy Szege-

PANNON G S M

• • • • • Az é l v o n a l .

den, a Horváth Mihály utcában
az önkormányzat tulajdonában
lévő épületek előtt nem takarítják rendszercsen a járdát.
HANGPOSTA
Sarnyai István felháborodva
hangsúlyozta, hogy a vonalas
telefon gyorsan hangpostára
vált, az idős embereknek viszont idő kell, hogy odaérjenek a telefonhoz. Legalább 15
csengésnyi időt kellene adni
erre. Az egyébként is bosszantó, hogy a V-fon sorozatosan
olyan akciókat vezet be, amelyekhez nem kéri ki a fogyasztók véleményét. N e m veszi
figyelembe az ügyfelek igényeit!

AJTAI TIBOR
Phd-ösztöndíjas:
- Egyre könnyebb bekerülni az
egyetemekre, a ponthatárok évről évre alacsonyabbak lesznek.
Régen törni kellett magukat a
diákoknak, hogy felvételt nyerjenek a kiválasztott szakra. Manapság szerényebb képességekkel is be lehet jutni, viszont az
egyetemet elvégezni már sokkal
nehezebb.

•

kérdésünk:

Számított-e
ekkora áremelés
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy 8fX) !

IGEN
Az SMS sánááása normál

NEM
tadasxrinttortáú.

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1
Szavazhat az interneten i s :

www.delraagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
OSZNOV1CS BÁLINT
Július 23., 12 óra 40 perc, 3200 g. Sz.: Pető
Andrea és Osznovics Valentin (Röszke).
GYÖRGY PETRA REGINA
Július 23., 9 óra, 2700 g. Sz.: Simon Zsuzsanna és György Tibor (Szeged).
BÍRÓ BENEDEK
Július 24.. 0 óra 10 perc, 3570 g. Sz.: Bálint
Erika és Bíró András (Szeged).
SOMOGYI REBEKA
ANITA
Július 24., 4 óra 5 perc, 3040 g. Sz.: Szűcs
Erika Piroska és Somogyi István László
(Mórahalom).

SZENTES
ISBERGER BARSONYKA
ANNA
Július 23., 4 óra 20 perc. 3080 g. Sz.: lantos Andrea Beatrix és Isberger László
(Szentes).
KÜRTI-SZABÓ KIRA
Július 23., 6 óra 40 perc. 3000 g. Sz.: Dóczi
Éva és Kürti-Szabó Csaba (Fábiánsebestyén).
GÉMES KATA
Július 23., 13 óra 50 perc, 2630 g. Sz.: Galambos! Krisztina és Gémes János Zsolt
(Mindszent).
Gratulálunk!

BIKA: A Hold trigonba kerül a Ju*
I piténél, belső békénk és szeretetteljes viszonyulásunk embertársainkhoz
hasonló reakciókat vált ki belőlünk is velük
szemben.
IKREK: Gondolja át alaposan,
mit vár el hozzátartozóitól. Keresse
meg a kényes választóvonalat az egészséges javulási szándék és az erőszakos megváltoztatási akarat között.
^ ^ RÁK: Praktikus és körültekintő
^ ^ 1 turista, szeret gyalogolni, útjait alaposan, a legkisebb részletekbe menően tervezi meg. Nem tartozik a fanabkus napimádókhoz.
OROSZLÁN: Mérje fel belső erő* ' tartalékait! Figyelje meg. mit tesz,
mit érez és mi történik ön körül, így olyasmit is észrevesz magán, aminek általában
nincs is tudatában.
r m

SZÚZ: Ne csak a saját testét ké^ ^ nyeztesse a hét végén, hanem a szive választottjáét is! És csak este engedjen
meg magának némi lustálkodást mert a
munkahelyi taposómalomban pedálozni kell.

P0STAB0NTAS

MERLEG: Olyan ügyben kell
' megnyilvánulnia, melyhez nem sokat konyít. Először nem meri bevallani a tudásbeli hiányosságait, de idővel minden kiderül. Igyekezzen ezt megelőzni.

A környezetvédelemre hivatkozva zárnak be bizonyos telephelyeket.
A magángazdálkodóknál és kistermelőknél is olyan szigort próbálnak
bevezetni, ami teljesen tönkreteszi őket.
Az emberek többsége azonban rálát, hogy nem a környezetszennyezés miatt történik az egész, hanem a magyar mezőgazdaság, állattenyésztés halálra van ítélve. A magyar búza, a magyar sertés stb. volt
eddig a legjobb, most külföldről szállítják mindezeket. Elgondolkodtak már az illetékesek, hogy a magyar ember miből fog megélni? Igen,
bizonyos védelemre szükség van, de dédszüleink, nagyszüleink, szüleink életében nem volt ez a szigor és mégsem volt ennyi betegség,
mint most. Az úgymond civilizációs betegségekről olvashatunk az
Élet és Tudomány 2003/24 számában. Dr. Tulassy Tivadar orvosprofesszor írja: a természetes környezetben maradó népességek nemcsak
a civilizáció lelki ártalmaitól vannak jobban védve, hanem olyan környezeti kártételek hatása ellen is, amilyen a levegő- vagy a vízszenynyezés, illetve a testet körülvevő mesterséges sugárözön. Kimutatták,
a falusi életmódnak számos előnyös hatása van a városival szemben,
s ez bizonyos védelmet nyújt." A cikk szerint beigazolódott, hogy a
városi gyermekek között azért oly sok a légúti allergiás betegség, mert
nem érintkeznek háziállatokkal. Ugyanis az állatokkal való érintkezés során a fertőzésekkel szemben „olyan antigénekkel (védekezési
reakciót megindító anyagokkal) kerülnek kapcsolatba, amelyek hatására a fertőzésekkel szemben... bizonyos fokú oltalmat nyújtanak a
légúti allergiás betegségeket keltő antigének ellen." Mégis a tanyák,
falvak felszámolása a cél. A cél az emberek megnevelése legyen, hogy
úgy, mint régen, ismét fel lehessen akasztani a kapukra a kulcsot, a
kocsikban ott lehessen hagyni a szükségleti dolgokat. Most az internet, a marketing a fő téma. Szükség van rá, de pl. mikor a kormány
közölte, hogy az idősektől felvásárolják a földeket életjáradékért, elhangzott a közleményben, hogy az ezzel kapcsolatos információt elolvashatják az interneten. Hát nem nevetséges? A 60-70 éves ember
vegyen számítógépet, tanuljon meg internetezni, hogy meg tudja oldani a problémáját. Másra már nincs is szüksége az életben maradásához. A hirtelen oly magasra állított mérce miatt hullik darabokra ez
a csodálatos ország.
SZŐKE SÁNDORNÉ,
CSONGRÁD

A nagy francia forradalom (nemrég ünnepeltük) meg a gorbacsovi glasznoszty is gyönyörű jelszavakat fogalmazott meg. Földünkre mégis az egyenlőtlenség, a testi és szellemi nyomor a jellemző.
SKORPIÓ: Számos lehetősége Kaszálnak a nagy maffiák.
A Pannonplast-botrány tanuladódik a siker elérésére. Ne tétovázzon, ne legyen visszahúzódó, most ságokat rejt: nemhogy a nép, de
a gyors döntés és cselekvés hoz győzel- még a szakemberek sem látják át
adófillérjeink tudatosan összemet.
kuszált ügyeit. Hiába hoztak lét¿ s . \ NYILAS: A mai napon az üzleti re közpénzügyi államtitkárságot,
ír^» 1 ügyeknek kell szentelnie magát. az csak visszamenőleg kutat, és
Úgy tűnik, sokkal nagyobb fába vágta a fej- abban is többnyire eredményteszéjét, mint gondolta. Üzletfele valamilyen len.
Én most három szemléltető
okból nem hajlandó együttműködni önnel.
példát szeretnék felhozni a tényBAK: Az elmúlt napokban nem legesen uralkodó esélyegyenlőtT J t a : sok ideje volt szeretteire, de a mai lenségre, és a „kettős mércére" az
napon mindent bepótolhat. Egy nagy csalá- alapvetőek és lényegesek közül:
1. Privatizálni (köztulajdont eldi rendezvényre hivatalos, de kedvese nem
venni) csak azok tudtak, akik Káhídja elkísérni. Ne kezdjen el képzelődni!
dár alatt „megtollasodtak" és inVÍZÖNTŐ: Nem szerencsés ez az duló tőkéjüket „jó" kapcsolataik
I időszak egy házasság létrehozásá- révén bankkölcsönnel is ki tudhoz, de semmilyen más újabb partnerkap- ták egészíteni. Kíméletből nem
nevezem néven őket. Tény, hogy
csolathoz sem, hacsak nem olyan, aki kifeje1990 táján a magyarok többsége
zetten igényli az intenzív nyugtalanságot.
ki lett rekesztve az esélyegyenlő5 HALAK: Ha van karrierista b'pus, ségből.
2. Az új gazdasági mechaniz^ ^ i ön az. Ha már nem bírja a feszültséget, akkor lemondását a főnöke asztalára mus (1967) után a Balaton észateszi és a rá jellemző módon távozik. Be- ki és déli partján, kb. 140 km
hosszan ezrével épültek a vezevágja az ajtót.

MOLNÁR MIKLÓS
nyugdíjas:
- Manapság könnyű bekerülni
az egyetemekre, főiskolákra.
Nem a tudás számít, hanem
hogy kinek mennyi pénze van.
Költséges dolog egy diploma
megszerzése, és ezt sokan nem
engedhetik meg maguknak.
Akadnak olyanok is akik, százezreket képesek kifizetni egy
szemeszterért.

HERASZIKA PETRA
gyes-en lévő kismama:
- Azoknak könnyebb bekerülni, akik megfelelő anyagi háttérrel rendelkeznek, pedig a
szegényebb családokban is sok
az okos fiatal. A tehetséges diákokat magasabb ösztöndíjakkal
kellene támogatni. Az öcsém is
idén végzett, de a család segítsége nélkül nehezen boldogult
volna.

ORVOSI ÜGYELETEK

Esélyegyenlőség.

H0R0SZK0P
o é * kos: Sokan ön mellé állnak a
munkahelyén kipattant viszálykodásban. Most legalább láthatja, ki a barát.
Persze ezt ne vegye annyira szigorúan, hiszen
egyelőre csak nézetkülönbségekről van szó.

SZELPAL SZILÁRD
egyetemista:
- Az utóbbi időben egyre nehezebb felvételt nyerni a jobb szakokra. A közgáz és a jogi kar még
mindig nagyon népszerű, ide a
többszörös túljelentkezés miatt
nem egyszerű bejutni. Vannak
olyan szakok is, ahová szinte
mindenkit felvesznek, aki jelentkezik. Aztán az első félév végén a
fél évfolyam kibukik.

Magasra állított mérce

Könnyű*e bejutni
az egyetemre?
Következő
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MEGKERDEZTUK 0LVAS0INKAT

CSOROG A PANNON GSM

FAAGAK
Sz. M. véleménye szerint sürgősen le kellene vágni - többek között - a József Attila sgt.-on fák lehajló lombkoronáit, mert nem
láthatóak a jelzőlámpák. Nagyon
balesetveszélyes így a közlekedés.

K A P C S O L A T O K "

tők (kommunisták) villái, úgy,
hogy azokról egy árva szó sem
esett. Bezzeg Torgyán József (akkor még el sem készült) villáján
évekig csámcsogott a „független"
tömegtájékoztatás. Hát miféle
ország ez, ahol leplezetlen nyíltsággal érvényesülhet a „kettős
mérce"?
3. Beszélnek (egyúttal nagyokat hallgatnak is) az úgynevezett
„sajtóegyensúlyról". Hogy miféle
„egyensúly" ez, azt legkönnyebben a vezető napilapok számaránya alapján dönthetjük el. Tizenhárom éven át a 90-10%-os
számarány jellemezte a bal- és
jobboldal megszólalási lehetőségeit. A jövőben vagy javul ez az
„arány" vagy (a demokrácia szégyenére) tovább romlik. Kevesen
tudják: a fentiek - véleményem
szerint - nem kevesebbet jelentenek, mint hogy az országgyűlési
választásaink egyoldalú tájékoztatás alapján mentek végbe.
Számtalan „síkon" és „téren"
szembetűnő és égbekiáltó igazságtalanságok
között
élünk.
Mintha valaki azt mondaná:
„Fussunk versenyt, de én biciklivel megyek!" Aki ezen a cinizmuson nem háborodik föl, az
romlott.
K. K., S Z E G E D

ÜGYELETEK SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
BALESETI, SEBÉSZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel. sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig: szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). 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 Lajos
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám: 62/474-374 vagy 104.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám, mely az egész megye területéről ingyenesen hívható: 06-80-820-111

és (nem díjmentesen) 06-62-548-294.
KÖRZETI ORVOSI ÜGYELŐ SZOMBATON
VASÁRNAP
ÚJSZENTTVÁN
ÉS KIJBEKHÁZA
felnőtt betegek ellátása hétköznap du. 4
órától másnap reggel fél 8 óráig; gyermekügyelet hétköznap du. 1-től másnap reggel
fél 8 óráig szombaton, vasárnap, ünnepés munkaszüneti napokon felnőttek és gyermekek részére reggel fél 8-tól másnap reggel fél 8 óráig a szegedi ügyeleten történik,
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi
utca telől). Tel: 474-374 vagy 104.
FORRÁSKÚT, ÜLLÉS
dr. Csonka Erika, Üllés. Tel.: 282-052 és
582-417.
PUSZTAMÉRGES, ÖTTÖMÖS
dr. Hegedűs B. Zoltán, Ottömös, Béke u. 2.
Tel.: 289-570.
ÁSOTTHALOM, MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
ügyelet a mentőállomáson. Mórahalom,
Kölcsey u. 2. Telefon: 104.
SZATYMAZ ÉS ZSOMBÓ
betegeinek ellátása szombaton, vasárnap
és ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. Elérhetőségi telefonszám:
62/474-374 vagy 104.
KISTELEKEN
ügyelet a mentőállomáson, Kossuth u. 17.,
tel.: 104,597-040 és 598-610.
GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!

ALLAT0RV0SI ÜGYELETEK
SZEGEDEN ES KORNYÉKÉN
BAKS, CSENGELE, DOC,
KISÁLLATÜGYELET
KISTELEK, PUSZTASZER,
Július 26-ától augusztus 2-áig: dr. Szőke ÓPUSZTASZER
István, Újszeged, Fő fasor 56/B. Tel.: dr. Farle Csaba, Kistelek, József A. u. 31.
06-20-9-666-311.
Tel.: 258-302, 06-70-3-304-504 és
Szombaton reggel 6 órától hétfőn reggel 6 06-30-2-182-979.
óráig
BALÁSTYA, SÁNDORFALVA,
SZATYMAZ
SZEGED-FELSÖVÁROS,
ÉSZAKI VÁROSRÉSZ,
dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kukovecz
PETÖFITELEP, BAKTÓ,
Nana u. 7. Tel.: 283-180 és
ALGYÖ, TÁPÉ TERÜLETÉN
06-30-9-451-386.
dr. Komáromi János, Szeged. Dorozsmai út MÓRAHALOM,
ZÁKÁNYSZÉK
122/B. Tel.: 461-750 és 06-70-2-839-940.
SZEGED VÁROS EGYÉB
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás
KÖZIGAZGATÁSI
u. 45. Tel: 06-30-9-653-114
TERÜLETÉN
ÁSOTTHALOM, ÖTTÖMÖS,
dr. Komáromi János, Szeged, Dorozsmai út PUSZTAMÉRGES, RÚZSA
122/B. Tel.: 461-750 és 06-70-2-839-940.
dr. Papp Sándor, Pusztamérges, Jókai u. 28.
DESZK, KLÁRAFALVA,
Tel.: 06-30-4-879-805.
KÜBEKHÁZA, SZÓREG,
BORDÁNY, FORRÁSKÚT,
TISZASZIGET, ÚJSZENTTVÁN
ÜLLÉS,
dr. Pinnyey Szilárd, Szeged, Tompa M. u. ZSOMBÓ
19/B. Tel.: 06-30-3-364-440.
dr. Papp Zalán, Üllés, Vásártér u. 1. Tel.:
DOMASZÉK, RÖSZKE
06-20-9-739-149.
dr. Kovács Tibor, Mórahalom, Felszabadulás Az állatorvos kiszállításáról a híu. 45. Tel : 06-30-9-653-114.
vó fél köteles gondoskodni.

H0D ALLATPATIKA

Szeged. Bécsi krt. 5., 62/425-155. 80/825-155
Hódmezővásárhely, Andrássy út 52., 62/246-006

Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyarország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok
miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a
62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat.

SZÓRAKOZTATÁS, H U M O R , SZATÍRA

Sunday
TOP 20
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MINDEN PÉNTEKEN
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SZERKESZTI:

RÉSZE

És itt jön Moses Kiptanui, a tizenkilenc éves kenyai, aki pár hete
töltötte be huszadik életévét.
Nagy előnyt jelent neki, hogy a gátat mindkét lábával képes
átugrani.

B A L Á Z S , LÉVAY G I Z E L L A •
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A fele sem igaz

KÜLFÖLDI SPORTRIPORTEREK ARANYKÖPÉSEI

(dávid c o l e m a n i

LACZÓ

A téma az utcán hever

Szárnyasok

(dávid c o l e m a n )

És most pont ugyanaz a sorrend, mint a startnál, csak a
versenyzők mások.
(murray w a l k e r i

Esélytelen helyzetben voltam, így büszke vagyok, hogy nyertem,
ahelyett, hogy vesztettem volna.
( f r a n k bruno)

Ott van Brendan Foster egyedül, húszezer emberrel.
(dávid coleman)

Szeretném megköszönni a szüleimnek, különösen anyámnak és
apámnak.
(greg norman)

Előfordulnak sérülések és halálesetek a boxban, de egyik sem
súlyos.
( a l a n minter)

Figyeld az időt. Ez visszajelzést ad, hogy milyen gyorsan futsz.
( r o n ptckering)

Csak centikre volt attól, hogy milliméterre pontos legyen.
(ted lowe)

A Queen's Park oválpálya - mint a neve is sugallja, teljesen
kerek.

Erdei Zsolt („Madár") a szárnyas oroszlánhoz: - A bal felső
hármas menthetetlenül
kilyukadt, de ha akarod, egyetlen

(tony c rozi eri

jobbegyenessel

merkedéskor a strandon:

1. Azért napozom zokniban,
mert itt annyi mindent el lehet
kapni.
2. Te nem izzadsz a műszálas
cuccokban? Mert én hihetetlenül bepállok.
3. A gyerekek ott játszanak a
medencében, megmutassam
Akót?
4. Nagyon tetszik a tested,
úgyhogy ha nem akarsz, nem
kell beszélgetnünk.

5. Ha veszel magadnak
egy virslit, meghívlak a mustárra.
6. Anyámmal vagyok, de
bármikor elmehetek a büfébe.
7. Ne haragudj, Józsi vagyok,
vállalkozó, leejtettem a kocsikulcsom. Egy Mercedes csillag
van rajta, nem láttad véletlenül?
8. Ha akarod, végigúszom a
huszonöt méteres medencét
egy levegővel.

tőle.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

A kínai fal

Jegyezd meg!
a n y o l c l e g r o s s z a b b mondat is-

megszabadítalak

Macskássy Izolda: - Botka úr, az ön egész alakos
triptichonban

fogom

portréját

FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

megfesteni!

Rétestészta-mutatvány

-Anya, kirúzsozhatom magam?
- Hát fiam, végül is elmúltál
már tizennégy.

Tony Blair hitveséhez, Cherie-hez: - Drágám, azt hiszem, bajba
kerültünk, ez a sok kis kínai nagyon éhesnek látszik...
FOTÓ: MTI

Ilyen egyszerű

Rögtönzés

Betűéhség

- A pálinka milyen gyön y ö r ű v é varázsolt
téged,
Sophi!
- De hisz én egy cseppet sem
ittam!
- Én viszont igen!

Egy nagy áruházban egy pasas
fél fej salátát akar venni. Az
eladó m o n d j a neki, hogy nem
lehet, de a pasi addig erősködik, míg az eladó rááll, hogy
megkérdezze a managert a
dologról. Hátramegy a m a n a ger irodájába, és azt m o n d j a
neki:
- Ne haragudjon uram, hogy
zavarom, de egy tökfej egy fél
fej salátát akar venn... - ekkor
meglátja, hogy ott áll mögötte
a vevő, és így folytatja: - ... és
ez az űr itt mögöttem megvenné a másik felét!
A manager persze érti, hogy
miről van szó, lerendezik a
vevőt, majd magához hívatja
az eladót:
- Na fiam, maga igen szépen
kivágta magát a kutyaszorítóból! Honnan jött?
- Minnesotából.
- Igen? És miért jött el onnan?
- Nincs ott semmi uram,
csak kurvák meg hokijátékosok...
- Tényleg? Érdekes... a feleségem is minnesotai...
Kis csend, majd megszólal
az eladó:
- Ne m o n d j a uram!!! És melyik csapatban játszott?

o r o s z k a t o n a i kérdőív:

1. Ki a példaképe?
2. Miért pont L>enin?

- Egon, emlékszel m é g
mikor járt itt u t o l j á r a a fiunk?
- Várj egy pillanatra, mindjárt megnézem a csekkönyvemben!
•
- Miért jó a kövér nő?
Mert
ott
hajtogatsz
rajta
lyukat,
ahol
csak
akarsz...

- Mi az, üvegbúra alatt egy
széndarab?
- Zárlatos inkubátor...
•
- Mi az, szőke nő kezében
egy marék szalma?
Külső
memóriaegység.

- Milyen a falusi abortusz?
- Lelövik a gólyát.

Hátborzongató Guinness-rekordot állított be Újhelyi István
országgyűlési képviselő. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
Tisza-parton rendezett demonstráción a sérülésveszély miatt
védőfólszerelésben színre lépő médiapolitikus
másodpercek
alatt jókora rétestésztát készített, ördöngös ügyességgel forgatva
a nyújtófát, miközben az előtte elhelyezett vízhatlan
digitális
időmérő

hitelesítette

a produkciót.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Ének az esőben

«

Az Aida Dóm téri előadását félbeszakító zápor alatt rögtönzött
duettet adott elő Székhelyi József színigazgató és Bátyai Edina, a
szabadtéri ügyvezetője. Az „Ének az esőben" cím ü sláger akkora
sikert aratott, hogy a jövőben minden Aida-produkcióba
beépítik
a tragédiával végződő opera szomorú hangulatát föloldó
énekszámot.

SZÖVEGEK: ASER, FOTÓ: SCHMIDT ANDREA

Erőszakkal elégítette ki olvasásigényét egy rendőr a
Celtic-Porto labdarúgó UEFA-döntö előtt rendezett
avantgarde
színházi bemutatón. A közeg arra volt kíváncsi, hogy az
irodalmi szöveget rendhagyó módon, pucér testén viselő
előadónak a mellső felén is van-e egy kis betűznivaló, ezért
hátsó madárfogással a gerincére vágta a meglepett színészt,
akinek túloldalán viszont csak egy pontosvesszőt talált, FOTÓ: MTI
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Csak pontosan
a baleset

A miniszterelnök vidékre megy és egyszer csak elüt egy disznót
a sofőrje.
- Most mit csináljak elnök úr?
- Itt van a közelben a falu. Menjen be, kérdezze meg, hogy
mivel tartozunk! - utasítja a miniszterelnök.
A sofőr bemegy a faluba. Kis idő múlva hatalmas éljenző
tömeg jön, a vállukon hozzák a sofőrt.
- Mi az? Mit csinál maga? - kérdezi az elnök a sofőrt.
- Esküszöm, nem tehetek róla, én sem értem. Csak azt
m o n d t a m , hogy én vagyok a miniszterelnök sofőrje és elütöttem a disznót...

Vérfagyasztó

krimi

a l l a h b1n l a d e n h e z :

- Te barom!!! Nem azt m o n d t a m , hogy térítsd el a gépet,
h a n e m azt, hogy térítsd meg a népet!
üzenet

Az 1980-as moszkvai olimpián a magyarok megverik a szovjeteket. Másnap távirat érkezik a Kremlből: Gratulálunk győzelmükhöz stop. Egyenrangú ellenfelek voltak stop. Kőolaj stop.
Földgáz stop.
o l c s ó benzin

Amerikában hatalmas dugó van. Egy ember ül a kocsijában és
szentségei, amikor kintről megkopogtatják az üveget. - Elnézést
uram, de Bush elnököt elrabolták arab terroristák és 100 milliót
kérnek váltságdíjként, vagy leöntik benzinnel és meggyújtják.
- És eddig mennyit adtak a többiek?
- Fejenként 5 litert.
agysebészek

Három agysebész beszélget. Azt m o n d j a az angol: - Az
orvostudomány nálunk annyira fejlett, hogy képesek vagyunk
kivenni az egyik beteg agyát, átoperálni egy másik páciens
fejébe, és ez a páciens hat hét múlva már kereshet is állást
magának! Erre a német: Ez semmi! Mi képesek vagyunk kivenni
az egyik beteg agyát, átoperálni egy másik fejébe, és a páciens
négy hét múlva már készülhet is a háborúra!
Az amerikai orvos csendesen mondja: - Önök sehol sincsenek
hozzánk képest. Mi fogtunk egy fickót Texasból, akinek egy
csepp agya sincsen, aztán mostanra a fél ország már munkát
keres, a másik pedig azóta háborúzik.

"» gyűlölködés kis szigete..."

LJ
Ellenzéki

Sül

A halász hazatér és találkozik
egy külföldi piackutató szakemberrel. A piackutató megkérdezi a halásztól, hogy miért
jött haza olyan korán. A halász
azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat
fogott ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról. - Mivel
tölti az idejét? - kérdezi a szakember.

provokáció...

(\ P6RL6GFÜMENTESSÉQ f?Z ÖN ÉRDEKE IS!
Egyre több ember szenved
allergiás megbetegedésben.
Segítsen a megelőzésben!

Mentesítse Ön is
környezetét a parlagfűtől!
ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete

A Tisza Volán Rt. tájékoztatja az utazóközönséget, hogy

2003. július 26-án (esőnap 27-én)
Kübekházán

Magyar Operett Ünnepe
rendezvényre

cél járatokat indít a Mars térről
minden helyközi megállóhely érintésével
18.00 és 19.15 óra között,
az igények nagyságrendjének figyelembevételével.

A járatok az előadások végét követően
indulnak vissza a Mars térre.
A meghirdetett céljáratokon a menetjegyek ára:
Felnőtt: 400 Ft/fő
Tanuló/nyugdíjas: 200 Ft/fő
A MENETJEGYET ŐRIZZÉK MEG,
VISSZAUTAZÁSKOR ENNEK FELMUTATÁSÁVAL
UTAZHATNAK.
c j ^ ^ x s i z

vmó.)

A szórakozott professzorhoz
így szól a felesége m u n k á b a
indulás előtt:
- Ne felejtsd el, hogy
elköltözünk az ú j lakásba. Délután gyere egyből
oda, m e r t a régi lakás üres
lesz.
A szórakozott professzor
persze hogy elfelejti, és
megérkezvén, t ű n ő d v e dörm ö g a bajsza alatt az üres lakásban:
- Aha, t e h á t n e m jó helyen járok. De mit is m o n -

A halász és a ...

||P|BjBHl

megrendezésre kerülő

Hova költöztünk?

:

- Hát, például halászgatok.
Játszom a gyerekeimmel. Amikor nagy a forróság, lepihenünk. Este együtt vacsorázunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk.
A piackutató itt közbevág: Nézze, hosszabb ideig kellene
halásznia. Akkor több pénzt
keresne, és h a m a r o s a n egy nagyobb csónakot tudna vásárolni és még több pénzt tudna
keresni.
- És azután? - kérdezi a halász.
- Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná
a halait, közvetlenül a gyárnak
t u d n á eladni, amit fogott, vagy
beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. Akkor el tudna menni ebből a porfészekből Cotonouba, Párizsba vagy
New Yorkba, és o n n a n irányíthatná a vállalkozást.
- Mennyi idő alatt t u d n á m
ezt elérni? - érdeklődik a halász.
- Úgy 15-20 év alatt - válaszolja a piackutató.
- És azután? - folytatja a
kérdezősködést a halász.
- Ekkor kezd érdekessé válni
az élet - magyarázza a szakember. - Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatna a városi roh a n ó életformát, és egy távoleső faluba költözhetne.
- És azután mi lenne? - kérdezi a halász.
- Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel,
együtt vacsorázni a családjával.

Főnök és beosztott

dott az asszony, hova fog u n k költözni?
Mivel n e m jut e s z é b e az ú j
cím, kimegy az utcára, ahol
meglát egy kislányt. Megszólítja.
- Kislány! Nem láttál erre egy
teherautót sok bútorral megpakolva?
- De igen! - válaszolja a kislány.
- És n e m tudod véletlenül,
merre ment?
- Dehogynem, apa. Gyere,
megmutatom!

Főnök: - Ezen a héten már negyedszer késik! Mire következtet ebből?
Beosztott: - Arra, hogy m a csütörtök van!
Főnök: - Müller, miért jön ilyen későn?
Beosztott: - Mert tegnap azt mondta, hogy az újságot otthon
olvassam el!
Főnök: - Mi nem tudjuk magát alkalmazni, nincsen a maga
számára munkánk!
Beosztott: - Oh, az alapjában véve e n g e m n e m zavar!
A főnök tombol a titkárnőjének:
Főnök: - Ki m o n d t a magának, hogy itt lustálkodhat, mert én
egypárszor megcsókoltam?
Titkárnő: - Az ügyvédem!

Belami Balatonja
Na, akkor valljon csak, kedves Belami! Például
arról tartson nekünk rövidebb értekezést, hány
bankot is rabolt ki annak érdekében, hogy megteremtse balatoni nyaralásának anyagi fedezetét szögezte indulatoktól nem mentes kérdéseivel, no
meg egy darab ácskapoccsal a külváros nyugalmazott szépfiúját a Zsibbadt brigádvezető nevezetű kocsma félreeső asztalához Snájdig Pepi. S
mivel a válaszra nem akart túl sokáig várni, még
egy vaskalapáccsal is ütögette Pepi Belami lábujjait nagy felháborodásában. Belami pedig kinyúlt pólóban, s persze kínjában feszengett egy
keveset, majd afféle választ kínált, miszerint a
magyar tenger korántsem olyan drága, mint állítják, és igenis béréből és fizetéséből tudott annyit
félrerakni, hogy akár egy hétig is lubickolhat a
magyar tenger összes vizében. így aztán jobb lesz,
ha Snájdig nem keménykedik, hanem útjára
engedi, mielőtt még egyik bokájával jól megüti a
másikat.

partjára. Ott aztán fél óra alatt föltérképezhette: a
Zsibiben maradtak véleménye éppen annyit ér,
mint a likas leveseskanál. Kiadó szobánál csak
eladó házat találtak többet, s bizony az árakra egy
fél panaszkodó szót sem kellett pazarolni. Ami
meg a tömeget illeti: a szántódi révnél vacsorára
várva azt láthatták: rajtuk kívül éppen két unatkozó
büfés, s az azoknak hevesen udvarló kerti szomszéd tartózkodott a pavilonsoron, no meg egy
Robinson nevű úr, aki éppen bele akart halni a
magányba.

- Az egész nem több kettőezer forintnál nyújtotta át a számlát Fröccs Bella vendéglátó ipari
magánalkalmazott, amikor a Belami család telefalta magát gulyáslevessel, de még echte balatoni hekket is majszolt hozzá, és bizony a
háromgombócos fagyiért sem kellett kifizetni egy
fillérrel sem többet, mint az alföldi rónákon.
- De hát ez csodás! - ujjongott Belami, és vett is
gyorsan egy „ezt aztán nem lehet kihagyni"
A Zsibiben ülők ekkor felhorkantak, mint tette műanyag kínai géppisztolyt Kisrambónak, hadd
egykoron nagy bánatában a kocsi elé fogott lássa a gyerek: ha nem is milliárdos az apja, de
muraközi ló, s ezernyi példát soroltak arról, ho- igazán nem szegény családba született bele.
gyan is sarcolták meg őket még évekkel ezelőtt
- De hol itt a baj? - rikkantott ekkor már
Balaton partjára kitelepült lángossütők, fagyifa- Belaminé (szül: Görcs Jolán) is, amikor a boltokat
gyasztók, vendéglősök, ringlispílforgatók, nem járva kiderült: a nagy választékhoz otthon megis beszélve szállodásokról, meg nyaralókat kí- szokott árak tapadnak, a környék gondozott, hogy
nálókról.
azt ne mondjuk, teljességgel ápolt, s a villa
- így aztán a magyar manapság inkább a horvát kinézetű nyaralók jó része több kacsalábon is forog
tengerpartra jár, hogy megkímélje házi kasszáját - egyszerre.
összegezte a díszes kompánia véleményét Smúz
- Baj? Hát az nincs - legyintett az örömködést
apu, aki persze még életében nem járt egyetlen látva egy tóparton ácsorgó helybéli. - De mint
tenger mellett sem, de mit számít ez, ha Belamit láthatják, víz sincs - mutatott a Balatonra. És
lehet cikizni.
Belamiék ekkor csodát láttak. A környéken ugyanis
A vénülő széplegény ezt követően kapott még éppen kétezer-hétszáztizenkilenc turista bizonykét pofont, és sok intelmet, ha már egyszer gatta, ő bizony tud vízen járni. S hogy nem volt
nyaralási tervérői nem tudták lebeszélni. Plüss közülük egy sem tehetségtelen, mi sem bizonyítja
Eta például arra hívta fel a figyelmet, hány ton- jobban - ötszáz méterre a parttól is csak bokájuk
na konzervet is vigyen magával, mert hogy a merült a hűs habokba.
Balatonnál ma már két tehén ára egy ebéd,
Ámult is Belami, mint aki csodát lát. Ám ekkor
Cink Enikő pedig arról beszélt, hogyan is lehet- megnyugtatták: nem csoda ez, hanem inkább
ne az egész Belami családnak egyetlen Trabant tragédia. Miként a víz (jaj, de kevés víz?) mellett
Combiban átaludni a hetet, mert hogy szállást kesergő ordibálta bele a világba: ha így megy
úgyse kapnak, s ha mégis, hát többet kell majd tovább, kiszárad nemzeti kincsünk.
kifizetniük egy tenyérnyi szobáért, mint ameny- Miért baj ez? Legfeljebb a Balaton átúszása
nyibe egy tunéziai szálloda hetvenhét apart- helyett Balaton átfutási versenyt szerveznek manja kerülne. Bika Jenő pedig azért aggódott, próbálta a hangulatot javítani Pocak Ármin, közmert a Belami família összes tagjának csonkig vetlen Belami szomszédságában. Nos, ő az az úr,
kopik majd a lába a nagy sorban állásban a aki azóta is saját tengelye körül forog az iszapban,
büfék ablaka előtt.
és fogalma sincs, miért kapott akkora pofont
Mi tagadás, Belamit padlóra is küldte a ha- Belamitól, amekkorával már egy panelházat is be
talmas kétségbeesés. S ez a fájdalma nem is múlt lehetne vakolni.
addig, míg kocsijuk be nem gördült a Balaton
bátyi zoltán

•
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A l b é r l e t e t kínál
Állást keres
Állást kínál
Bélyeg
Bútor

satsógOgy
b
szett
Épltéel telek
Építőanyag
Garázs

munkatársat keres.
Elvárások:
• autószerelő vagy
autóvillamossági szerelói
végzettség
• középiskolai érettségi
§
• felhasználói szintű
8
számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány
• jó kommunikációs készség
• ónálló munkavégzés

Bugyi Pál és fiai Kft.
6900 Makó, Aradi u. 128.

Gépjárművezető-képzés

Telefon: 62-211-431

Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonjármű

2 fő pályakezdő,
vagy 1-2 éves
g
berendezésgyártó *
szakmai tapasztalattal Fi
rendelkező

Háztartási g é p
Hölgyet keres
Irodaszer
Kert

villanyszerelőt.

Könyv
Közlemény
Lakásfelszerelés

Magánház
Mezőgazdaságigép

„ Berendezésgyártás
24179686"
jeligére kérjük a Sajtóházba.

Motorkerékpár

Növény
O k t a t á s t vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír

PÉNZTÁROST

ségofc
Ruházat

könyvelői
és számítógép-kezelői

Sport, hobbi

ismeretekkel.
Kézzel írott önéletrajzokat
„Pénztáros
3
024381390"
|
jeligére a Sajtóházba
kérjük a u g u s z t u s l - i g .

Kereskedelmi kft.

keres gyakorlattal
rendelkező

Számítástechnika
Szolgáltatás
Szakképzés

Tanfolyam
Társközvetítés

TégtaépWésfl lakás
Tüzelőanyag
Üdülés
Üzlethelyiség

Vállalkozás
1

Albérletet kinél

• SZEGED, Közép lasori.
löbórlö nélküli, 2 szobás,
bútorozott (háztartási gépekkel),
téglablokkos,
egyedi gázfűtéses, vlzórás
lakás hosszú távra kiadó
Ár: 35 E FI + rezsi + 1
hónap kaució 06-30-32077-87 (74381336)
• SZEGEDI kétszobás társasházi lakás a nagyállomás
és az egyetemek löiskolák
szomszédságában hosszú
távra kiadó 62-429-130,
06-30-604-8382. (24381040)
2

Állást k e r e s

• ENERGETIKUS á l l á s t
változtatna 06-20-945-4580. Szeged (24279851)

A Gt-int-rali-Providencia
Brzmslrrt Rt.
pályázatot hirtkt

GKPJÁRMlI
KÁRSZAKÉRTŐI
munkakör betöltésén:.
Felvételi követelmény:
- felsőfokú gépészmérnöki
végzettség
3
- számilögépcs ismcrcl
:::
- sajál gépjármű
I
vezetői engedély
idegen nyelv ismerete előny.
Jelentkezés: szakmai ünéletni,z
Ráez Zoltán úgy vilcli igazgató
úrhoz lörténő benyújtásával
Cím: < tenernli- Prnvédeneia
Hiztnsiló KI.
6742 Szeged. Szrrhrny i lér 6.

• DUNÁNTÚLI l.iipari cég
szakterületen
gyakorlattal
rendelkező
műhelyés
csoportvezetőt keres Kiemelt bérezés. Munkás,
szállás biztosított Érdeklődni telefonon: 96-577-310
munkaidőben 8-tól 16-ig.
(24381076)

f

(24380743)

• BÚTORGYÁRTÓ c é g
asztalosokat és betanított
munkásokai keres 06-2039-29-205
(Szeged)

munkakör betöltésére
pályázatot hirdet

szakirányú felsőfokú
és mérlegképes könyvelői
végzettséggel, legalább
5 éves szakmai gyakorlattal
rendelkező munkavállaló
részére.
Szakmai önéletrajzot

.Siker 024280434"

|

jeligére kérjük
S
a szerkesztőségbe leadni, 8

2003. augusztus S-ig.

(24381346)

• A RÓKUSI Túzép Casabelta Kft. területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Érd.:
Szeged, Szalymazi u. 2.

• ORSZÁGOSAN b e d o l gozókat keresünk otthon
végezhető valós munkára.
Felbélyegzett
válaszboritékért ingyen tájékoztatjuk1
Gil Bt 8800 Nagykanizsa.
Miklósfa U. 11. (24078300)

• ELEKTROMŰSZERÉSZEKET, betanított munkásokat keresünk
dunántúli
elektronikai gyárba Érdeklődni: 30-247-3242 telefonszámon. (24381381)
M EURÓPA egyik legnagyobb modell-, művész-,
és rendezvény ügynöksége
közvetítő osztályának bővítésére keres modelleket
korosztálytól
függetlenül
művészeket különböző területekről, énekeseket, zenészeket. kísérő személyekel.
hoszteszeket stb. 62 407994 (Szeged) (24381293)

(24279754)

TERÜLET KÉPVISELŐT
keres Csongrád megye
területére.

ELVÁRASAINK ken-iedelmi
és/vagy épitöyun végzettség
gyakorta!. B kategóriás jogosítvány,
|ó kapsoianeremtó készség.
A munkavégzéshez gépkocsit g
(etetont. korrekt béiezést S
biztosítunk.
§
Pályázatokat: .UépváseW*
jebgére a következő dmre kérjük:
• A PALLAVICINI Sándor
Általános Iskola Sándoríalva
pályázatot hirdet angol bármely szakos pedagógusi
állás betöltésére Az állás
betöltésének
időpontja:
2003. szeptember
1-töl
Bérezés:
KJT
szerint.
Érdeklődni: 62-572-090-es
teleionszámon
2003
augusztus 6-án, 13-án és
21-től mindennap, a délelőtti órákban (24280277)
• BIZTOSÍTÁSI üzletkötök
figyelem I Nálunk nincs visz
szalrás! 62-451-743, 62421-418 20 órától (24078199)
• CIPŐIPARI kézi szabászt
alkalmaznék
62-430-260
(Szeged) (24381 ió3)

FELSZOLGÁLÓT .
I
S

Éfdéklödni 10-0168-880.

Gratulálunk

H a ü z e n e t e t s z e r e t n e k ü l d e n i , k e r e s s e fel s z e m é l y e s e n

(24280475)

(24280645)

M GYÓGYSZERÉSZT k e resek Pécsre, lakás megoldott
06-70-2480-634

Szolnoki székhelyű,
építőanyagnagykereskedelemmel
foglalkozó cég.

M KFT. képzett ácsokat,
ácsbrigádokat felvesz hoszszú távra
Téli munka
biztosítva, a kiemelt bér
sem kizárt. Érdeklődni: 62552-007. hétköznap 9-13ig vagy 06-30-9430-418

• DOROZSMAI vendéglőbe
szakképzett felszolgálót felveszek
06-20-9506-556

ig. (24381078)

FŐKÖNYVELŐI

M ITALAUTOMATAKAT
üzemeltető
cég
autóval
rendelkező
munkatársakai
keres Szegeden és Hódmezővásárhelyen. Érd.: 30205-31-09 (24381308)

M MOST MÉG LEHET! Németországi egyéni munkavállalók nyugdíjjárulékának
visszatérítése:
COHSUL
TATIO KFT. 96-516-416
munkanapokon 8-16 óráig

• DUNÁNTÚLI faipari cég
szak- és betanított munkára
azonnali belépéssel térti
munkaerőt keres. Bérezés
tel|esítmény alapján Munkásszállás biztosított. Érdeklődni teleionon: 96-577310. munkaidőben 8-tól 16-

Mezőgazdasági kereskedelmi
jellegű középvállalkozás

ügyfélszolgálati irodáinkat vagy hirdetöirodáinkat!

• CIPÖALJA készítőt és
cipőfelsőrész tűzőt keresünk 62-405-674 (Szeged)

(24381310)

>

t s P0LT0ST
h u l l á m i frlrttrirt.

• BÉKÉSCSABAI középiskola keres angol - bár-mely
és
számitástechnika-malematika szakos taná-rokat
Szolgálati lakás van Érdeklődni lehet 30-488-6218

(24380802)

Az önéletrajzokat

(ízenetrigzítí

is)

M OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder
hullámpala, járdalap stb
kapható Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171
Szeged. (24077772)
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M GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keres a lelújitott Kígyó Palika Tel : 62-425252 (Szeged) (24280136)
M GYÓGYSZER NAGYKE
RESKEDELMI cég pályakezdő gyógyszerész munkatársai keres, minőségbiztosító
gyógyszerész
munkakörbe Bérezés megegyezés szerint Jelentkezni
lehet a 62/440-348-as vagy
62/440-330-as
telefonszámon (Szeged) (24381125)
M HORIZONT é t t e r e m
szakácsot keres azonnali
kezdéssel. 62-517-479. 0630-289-69-20.
Szeged
(24280359)

M IRODATECHNIKAI b e rendezésekel
forgalmazó
üzletünkbe üj (érti munkatársat keresünk max. 28
éves korig Feltétel: elektrotechnikai műszerészi végzettség. jogosítvány. Jelentkezni szakmai önéletrajz és
a bizonyítványok másolatával
"Szerviztechnikus
24381335' jeligére a Sajtóházba (24381335)
M IRODATECHNIKAI b e rendezésekel
forgalmazó
üzletünkbe új munkatársat
keresünk max 28 éves
korig
Feltétel: érettségi,
számitógép kezelés és telepítés felhasználói szintű
ismerete, jogosítvány, szakmai gyakorlat Jelentkezni
szakmai önéletrajz és a
bizonyítványok másolatával
'Értékesítő 24381337' jeligére a Sajtóházba. (2438(337)

• OTTHONRÓL dolgozhat.
Wellness iparágban, azonnali fizetés! 06-30-2180985,
06-30-239-0556.
(23976491)

M SZEGEDI c é g ( I m o s
Sped Bt.) B. C. E. PÁV II.
és nemzetközi vezetői engedellyel rendelkező gépkocsivezetőt
keres.
Fényképpel ellátott, kézzel írt
önéletrajzot
"Fuvarozás
024380930" |eligére a szerkesztőségbe kérjük leadni.
(24380930)

M SZEGEDI m e g b í z h a t ó
nyugdíjast keresünk telepöri
munkára 62-460-150. 8-17
óráig.(24381260)
M SZOLGÁLTATÓ kit mérlegképes oklevéllel, számviteli gyakorlattal rendelkező,
adóügyekben jártas fökönyvi
könyvelöt
keres. "Önálló
munka 024280219' jeligére
a Sajtóházba. (24280219)
M SZÁMÍTÓGÉPPEL vezérelt faipari lapszabász géphez
szabászt
keresünk
kiemelt bérezéssel. 06-30279-74-37,
Szeged

M NATÚR f e n y ö k e r e t e s
franciaágy. 2 éves, nagyon
jó állapotban és egy gyermek heverő eladó 06-2099-77-122,
Szeged.

AUTOKLIMA
O r c s i k Műhely K f t .

Szeged, Ősz u. 51.
Tel.: 62-543-777

M LADA Niva 1.6 (1992es), kitúnö állapotban friss
műszakival eladó. 62-405526,
06-70-523-3834.
(24280667)

M SKODA F E L I C I A LX
(1999) 1300-as első tulajdonostól eladó. 06-30-26202-31. (24381042)
M VW POLO COMFORT 1.4
1999 08 háromajtós, fehér,
60000 km-rel eladó. 06-20374-49-86. (24380827)
Bélyeg

036. (24279920)

M TAKARÍTÓ cég szegedi
munkahelyre délutáni mellékállásban. helyi lakosú
takarítónőkéi keres. Tel.:
06-20-221-30-24 Szeged
(24381371)

alapfokú
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden.
Tel.:
06-30-576-74-30
(24280418)

M TEJIVÓBA főzni tudó.
ügyes hölgyet felveszek
06-20-944-5535 (Szeged)
(24381071)

m VÍZVEZETÉK SZERE
LÖKET felveszünk Szeged
és környéki munkákra. KPE
szerelói vizsga és jogosítvány elónyt jelent. Jelentkezés
"Vízvezeték-szerelő
024380863' |ellgére a Sajtóházba. (24380863)
M ÜZLETKÖTŐT vagy áruteritöt keresek tehergépkocsi-, mezőgazdasági gépalkatrész terítéséhez. 62443-730, Szeged (24381188)

M ANTIK BÚTOROK, RÉ
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979.
Szeged (23976764)
MA CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata rattan fotel
11 690 Ft-tól. szék fából
3400 Ft-tól. la étkezőasztal
11.390 Ft-tól, alumínium
szék 11 900 Ft-tól. alumínium asztal 26.900 Ft-tól.
Szeged. Szalymazi u. 2/B.
Tel.: 62-476-876. (24280678)
M ANTIK bútorok, régiségek, tollnemüt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324.
30-3837116, Szeged. (23976800)
M KORREKT áron vásárolunk régi bútort, tollat,
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79. Szeged (24380658)

BŐRGARNITÚRÁK
1 0 % OS

arensedmennyel!

M KREATÍV építész szerkesztő munkatársat keresek
azonnali belépéssel Válaszokat önéletrajzzal "Archicad 024381524' jeligére a
Sajtóházba várjuk. (24381524)

(24078564)

M KERESKEDELMI k f t
igényes termék értékesítési
hálózatának kialakításához
kereskedelmi
gyakorlattal
rendelkező térti kollégát
keres, sok utazással járó,
szegedi központú munkahelyre. Fényképes önéletrajzokat 'Selling 024279724'
leligére a Sajtóházba várjuk

M FIAT Panda 30. 1985-ös.
lejárt műszakival eladó. 0620/430-0090
(Szeged)

(24381286)

(24380915)

M FIAT Panda (1989-es)
felújítva, friss műszakival
eladó Ár: 380 E FI. Érd.:
20-322-1536,
Szeged.
(24381164)

(24381255)

M LADA 1200S. 1986-os
évjáratú.
felújított.
2004
végéig érvényes műszakival
150.000 Ft-ért eladó. Tel.:
06-70-210-6804 (Szeged)

Bútordiszkont
Felső Tisza-part IS.
Telefon: 6 1 / 4 1 5 - 7 1 4 .
Hyttn:
h.-p.: 9 - 1 7 .

szo.: 9 - 1 1 .

-"SS

küüikbifktukn

• FOGADJA őrökbe a Tap
pancstól Flamónl. aki egy
10 hónapos rottweiler keverék kan kutyus. Kedves,
energikus, nagy mozgásigényű Érd.: 70-380-22-

*4UU1 CSIPÖZETT. HULLÁMOS 86. (24381303)
VAGY AKAR FAMINTÁS M FOGADJA örökbe a TapM É R E T R E VÁGVA I S !

0621541-770
M FAIPARI hulladék tüzelőnek ingyen elvihető 0630-279-74-37,
Szeged.
H HORDOZHATÓ és b e építhető
cserépkályhák
kompletten, beépítéssel eladók
Hódmezővásárhely.
Gyöngy u. 11 62-232-039.
(24381154)

M SZIKSÓSI nyaralómhoz
állandó ottlakással 50 év
feletti
házaspárt
(józan,
tiszta, becsületes) keresek
Érdeklődni: 62 497 782-es
telefonon. (24381408)
M VEGYES tüzelésű kazán
eladó 62-474-346. Szeg e d (24179574)

9

Elveszett

pancstól Alizt, aki egy 2
éves. kis termetű, nagyon
aktiv. eleven, de nem
ugatós
szuka
Kedves,
gyerekek mellé is ajánljuk
Erd.:
70-380-22-86

M NYOLC hetesek vagyunk
és az anyutól elszakítottak,
utcára tettek bennünket.
Egy kedves ember elvitt
minket a Tappancshoz ak k
most
otthont
keresnek
nekünk Segíts Te is. és
legyél a gazdink! Ahol meg
találsz
70-241-64-61)
(24381X1)

m

Gepjármuvezeto-kepiéí

rn A JAKAB Csaba Autós iskolában gyorsított tanh>lyam indul július 31-én és
aug 14-én. Szeged. Vitéz
u
13-15
62-422-336
M CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt 10.
62-426-433 (24077775)

M CÉZÁR névre hallgató
fekete német juhász kutyám
elveszett.
Nyomravezető
magas jutalomban részesül.
06-30-566-4885
vagy
Püspök u 11/A. Dalmádi
(Szeged). (24381513)

EEE32E2EII

M ÚJSZEGEDEN 1063 m ' es telek sürgősen eladó
25 000.000 Ft-ért. Medvegy
06-30-406-8012(24381170)

M HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzéd. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged (23976771)

M EXCENTER p r é s g é p
eladó Megegyezünk' 0630-9-552-728,
Szeged
(24179663)

16

1 1

Építőanyag

M ALAPBA való tégla ingyen elvihető. 06-30-2751149 (Szeged) (24381295)

• HULLÁMPALA {azbesztmentes) B 250 Ft-tól.
hullámlemez, faanyag, cement.
homok,
sóder,
samottáru. dekornád. OSB
lap. ajtó. ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag Rókusi
Tüzép Szeged, Szalymazi u.
2 62-476-876. (24280675)

JB

FAIPARI ES SZ0LBALTAT0 KFT.
Szeged. Dorozsmai ét 35.
Tel.t/Fa* 62-464-021

XLAKTURxV.
DUO

C

I

Ó

!

Néhány közkedvelt fautánzatú
és fehér bútorlapra
2 0 — 2 5 %

kedvezmény!"

—* Nyitva: h.-p.: 8-16, szo.: 9-12-ig

Napilapjainkban
(eladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
II99S0M-M2SMIŐ-IH
18

Haszonjármű

M VOLKSWAGEN LT 35-ös
m.o.-i, 1998-as, 109 E kmrel megkíméli állapotban
eladó Tel.. 06-30-9384926, Szeged (24381X7)
1 9

Háztartási gép

M "HELIA* Műszaki B i zományi azonnali készpénzfizetéssel vásárol korszerű,
megkíméli, tiszta hűtőket, fagyasztókat. villanyvarrógépeket,
mosóautomatákal,
kávéfőzőket,
mikrosütöket,
villanyrezsókat.
vasalókat,
robotgépekel. vízszivattyúkat, motoros permetezőket,
rotátorokat, fűnyírókat. Kirészgépeket,
terményda
rálókat,
kompresszorokat,
hegesztötrafókat, elektromos
kéziszerszámokat, kertépítési felszerelési anyagokat,
kerti szerszámokat, villanybojlereket. gázkészülékeket,
vizesszerelvényeket,
tévékel, videókat, kamerákat,
rádiós magnókat, hifiket,
erősítőket, turisztikai cikkeket. Szeged. Rókusi krt.
9. (hétfőtől péntekig 8-12,
14-17-ig,
szombatonként
9-13-ig) Telefontájékoztatás: 62-481-646. 06-20460-7132. "Hélia" Bizományi
(24179152)

(24381304)

Hagyaték

M HAGYATÉKOT felszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiségei, tollnemüt
a legmagasabban vásárolok. azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged
(23976804)

17

Haszonállat

• PULYKAVÁSÁR a szeg :
di Mars téren. 06-30-85729-91. (24280074)
M TOJÓTYÚKOK (1 évesek.
vörösek) 450 Ft/db áron
eladók Röszke, II. ker 86.
(Kisistók (éle tanya) 06-309531-020,
62-315-068
(24078013)

wp

K

M FOGADJA örökbe a Tap
pancstól Dalmit. aki 3 éves,
dalmata-vizsla keverék kan
kutyus Vidám, örökmozgó
70-241-64-60. (24381299)

ZMTSZEV
IEHYEK

6 i Bútor

A

494 (24380855)

M A TAPPANCS közvetíté
sével gazdit keres egy 1
éves husky-kuvasz keverék
kutyus, aki rendkívül barátságos.
gyermekszerelC,
ugyanakkor
jó
házörzí
Továbbá gazdit keres 3 db
3 hónapos foxi keverék kölyökkutya Érd.: 19 óra után
62-415-306. (24381300)

Egyéb

M ELADÓ k o v á c s o l t v a s
kapu. vasszín. modulbarak.
öntöttvas oszlop, vascső,
faház,
üvegház,
egyéb
anyagok
06-30-9-259885, Kecskemét. (24381361)

Tisia-parti
M A legkedvezőbb leltételekkel
tégkondfcionátt,
kombi, egyterű km-megkötés
nélkül
bérautók
Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap
kedvezmény.
06-30-20555-22,
62-452-266

8

Gazdit keres

M 6 HETE megszülettünk és
a 'gazdink' ilyen "hosszú'
ídö után utcára tett bennünket Egy kedves ember
ideiglenesen
befogadott
mind a nyolcunkat. Nagy
testüek, német juhász ieT
legü keverék kutyák le
szünk Ahol megtalálsz: 06
30-275-04-54,
62-416-

Egészségügy

(24380812)

M NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi levélborilékol,
1950
elöth KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746.
este 62-421-680. (Szeged)
(23673095)

(24380809)

M SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk 1 tó kárpitost felvételre Érdeklődni:
8-14 óráig Tel.: 62-572-

7

M HÖLÉGSTERILIZATOR
Circotherm ÖH-300/40, 4
éves, érvényes műszaki
felülvizsgálattal 120 000-ért
eladó 62-315-628, 20-5544008 (24381151)

H POLSKI Fiat 126 (1986os) 2004 októberig érvényes műszakival, megkíméli
állapotban
eladó
Ár:
150.000 Ft. Érd.: 06-30-9156-253 Szeged (24380792)

1 3

(23976652)

M LADA S A M A R A e l s ő
tulajdonostól eladó 06-30262-02-31. (24381038)
M OPEL Astra GSi 1992-es
(spojlerezett) metálkék gépjármű sportkormánnyal, kipufogóval eladó Érvényes
forgalmi, zöldkártya
62438-404 Szeged. (24381235)

g e d ) (24280722)

M TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.

M FOGYNI VÁGYOK ügyelem! INGYENES Test/sirmérés. Mi lefogytunk, segíhetünk Önnek is? 06-30239-0556, 06-30-218-0985 (23976487)

5

a SZENT István térhez közel, Osztrovszky utcában
udvari garázs hosszú távra
kiadó. 62-323-109. (Sze-

M SZEKRÉNYSOR ' és fél
elemes, barna 470 cmx270
cm-es
jó
állapotban,
sürgősen eladó Ár: 56.000
Ft. Érd.: 06-30-855-2169,
este 8 után: 62-499-109,
Szeged (24380877)

M LADA Samara (1989-es)
2004 novemberig érvényes
műszakival. |ó állapotban,
garázsban tartott, első tulajdonostól eladó Érd.: 62311-581 (Szeged) (24380615)

10

914. (24280441)

(24380878)

M FORD Orion 1.6D GHIA
(1988-as) elektromos ablakkal.
központi
zárral,
napfénytetövel.
vonóhoroggal, jó gumikkal, 1 év
műszakival eladó. 30-8523788. (24381252)

Garázs

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

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! www.delmagyar.hu

(24381340)

FELVÉTELRE
KERESÜNK

Haszonállat

PENTEK, 2003. JULIUS 25.

Apróbörze

MUNKAFELVEVŐ

Gazdit keres

R O E T E S -

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

A Makói Renault Üzletház

Autó

H I

M TYÚKVÁSÁR! Bordányi
úton, a zsombói bekötőút
után 450 Ft/db Szerdapéntek 14-17-ig. Szombat
vasárnap: 9-11-ig. 06-30239-43-57, 06-20-918-9474. (24279860)

Ax Ingatlan i l a Jármű
rovatokban javasoljuk
ai IRÁNYÁR
feltüntetését.

20

Hölgyet k e r e s

M KÜLFÖLDÖN dolgozó 33
éves.
177/75
sportos,
Csongrád megyei fiú keresi
becsületes.
megbízható,
csinos hölgy hosszú távú
kapcsolatát 30-978-80-97
(242806X)

21

Irodaszer

PAPIR-IROSZIR'IRODASZER

Snged. Irinyi J. u. I.

s t s / i 41-414-71/. i 04-171
• 11*44, iii-m t l r i ű h

E-nnt pafxr@baret.hu • www.harel.hi
22

Kert

H GYÁLARÉTI kertel keresek épülettel, vagy anélkül,
magas
részletfizetéssel
(100.000 Ft/hó),
06-70279-2867 (24381064)
23

Könyv

M HASZNÁLTKÓNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (2X76770)

M KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁ
RÓLUNK könyveket, m a gánkönyvtárat.
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged. Vitéz u. 1315.
Tel.:
62-423-325.
(24179060)

24

Közlemény

A SZTE A OK Kardiológiai
Központ Hemodinamikai
Laboratóriumának
(Szeged, Pf. 464)
1. számú körtoelyegzojét
2003. 07.10-étőt
I
ÉRVÉNYTELENNEK |
8
NYILVÁNÍTJUK.
M DANKÓ Pista Zenekar
volt vezetőjére,
Lakatos
Gézára emlékezünk halálának 30 éves évfordulóján,
2003. július 28-án, T1
órakor.
Régi
Belvárosi
temető Xll-es parcellájánál.
(Szeged) (24381319)
HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fó a . K>3

SZOMBAT,

•

2003. JÚLIUS 26.

25

Lakásfelszerelés

30

• ANGOL, német, francia,
olasz és spanyolnyelv-tanfolyamokat inditunk szeptemberi kezdéssel. Mindenféle
fajta
nyelvvizsgára
felkészítünk. Speciális tanfolyamok Szegeden és környékén 3-tól 100 éves
korig. Érdeklődni: Bende
Anikó
06-70-230-2136.

MEGNYÍLT!
SZARVASI MINTABOLT
NYÍLT
Szegeden, a Párizsi krt. 3.
szám alatt.
Ny.: H.-f.: 0-17.15, Sro.iS-12

Csillárok, falikarok,
állötárapák
és háztartási
kisgépek
I

• MATEMATIKA oktatás
középiskolásoknak, vizsgára
felkészítés
főiskolásoknak,
egyetemistáknak
06-30441-2248 (Szeged) (24380944)

Szegeden
a legolcsóbban!

31

Magánház

• CSALÁDI HÁZ (90 nm)
1470 nm parkosított telken
4 800.000-ért sürgősen eladó, 62-289-601, 06-3094-36-287.
(Öttömös)
(24381286)

• DEREKEGYHÁZI összkomfortos ház nagy telekkel
eladó
30-568-3547
(24381269)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN (Csúcsban) magánház eladó, vagy bérházi
első emeletig elcserélhető.
06-30-521-9759

34

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)

Ruházat

o

E V A M 0 D A

o

(Csizmadiáné Fülöp Éva)
Leárazás a teljes
árukészletre, a francia
YUKA termékekre is.

(24380831)

• KERESEK Makón lakható
kis házat (házrészt, lakást)
1-2
M
Ft
értékben
Leveleket 'Sürgős' jeligére a
Délvilág makói szerkeszt ő s é g é b e (24381219)

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

• MAKÓN háromszobás
családi ház kedvező áron
eladó. 62-212-665. (24279814)

Panellakás

• CSANÁD VEZÉR téren
háromszobás szépen felújított I. emeleti lakás eladó.
06-70-255-0991. (24381056)
M CSERÉPTETÖS házban
65 nm-es lakás áron alul
8.500 000-ért sürgősen eladó, 06-30-9959-263. 0620-346-7525.
(Szeged)
(24381270)

• SZEGED, Bihari utcai, 60
nm-es, 1+2 szobás, járólapos, hideg-melegvízórás,
III emeleti lakás 5 szintes
épületben eladó. Ár: 7,1 M
Ft. Érd.: 06-30-96-95-361.
(24381284)

Sport, hobbi

M SZOMBATON (július 26án), 9.00 órától lábteniszverseny az algyői Sportcentrumban Nevezési díj:
2000 Ft/csapat. Érd.: 30265-70-31. (24381475)
36

Számítástechnika

• SZÁMÍTÓGÉP-, MONITOR , NYOMTATÓJAVI
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged
(24077725)

37

(24179674)

• SZEGEDI 1.5 szobás. II.
emeleti erkélyes panellakás
zöldövezetben eladó, 0620-478-2728. (24280731)
Pénz, értékpapír

Szolgáltatás

M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24078021)
023976429

P PONT-AVI: N
KereteieM
művészi
nyomatokra
20-50%
kedvezmény
A készlet erejéig!
Szeged. Nagyáruház emelet,
6720 Szeged, Jókai u. 1.

HÉTVÉGÉ?!?

KÉPKERETEZÉS

IMix, Karssz u. 8.61-46I-889

(24381204)

• IH könnyű és nehéztárcsák, IH 5 és 7 késes
mélylazítók, BAUER öntözödob eladó. Sárbogárd. Táncsics u. 33. Tel.: 20-9343588, Kecskemét. (24381360)
28

(24280206)

• A KÖLTÖZTETÉST, áruszállítást, pakolást bízza
ránk!
06-70-380-23-50
(24280334)

39

Tanfolyam

A SCHOOL OF
BUSINESS ÜZLETI
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

H

Régiségek

• 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.

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703 1 6 8 - 8 1 7 . (23976548)

• gazdasági
informatikus
szakmákra lehet jelentkezni
augusztusban
szerdánként 10-14 óráig
az iskola irodájában.

Körtöltés u. 32.
(s Tesco mellett)
Tel.: 62-542-335

„

5
£

Szakképzés

NIOK

Felsó'fokú akkreditált
TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG,
államilag elismert szakképesítés nappali tagozaton is!

JOGI ASSZISZTENS, 2 éves tandíjmentes
OKJ szám: SS 3452 01
,,,
Felvételi követelmény: érettségi bizonyítvány

|

Jelentkezés: 22 éves életkorig

6724 Szeged, Rigó u. 24/d. Tel.: 62-425-596

E-mail: inro@miokszeged.hu Honlap: www.miokszegcd.hu

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

r r

i

Szeged, Szentháromság u. 34. • Tel./fax: 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
N y i t v a tartás: h . - p . : 9 - 1 8 - i g , szo.: 9 - 1 2 - i g

A" KATEGÓRIÁS MOSÓGÉPAKCIÓ! I

• 6. érzék • digitális • súlyautomatika
• 12 alapprogram
• 5 k g kap. • A/A energia osztály
• 1200 cent.
«49 900 Ft helyett

109 900 Ft
• 6. érzék • digitális
• súlyautomatika • 12 alapprogram
• 5 k g kap. • A/A energia osztály
• 1000 cent.
139 9QO Ft helyett

99 900 Ft

• IHM 38,56. IHM Í7J¡7¡
m a g y a r cetelem

• súlyautomatika • 15 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energia osztály
• 800 cent.
«24 900 Ft helyett

79 900 Ft
12 alapprogram • 5 kp
• A/A energia osztály • 800 cent.
• súlyautomatika
119 900 Ft helyett
• II

T O V Á B B I AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN A Z ÜZLETBEN!
- VÁSÁRODON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

M HITELEK

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás.

42

SZEGEDEN,
A

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

• 5 0 - 6 0 MÁZSA v á g o t t
akác
tűzifát
vásárolnék
házhoz szállítással. Tel : 0630-437-0775, este. Üllés.
(24381356)
43

lakópark jellegűen kialakított

145-205 E Ft/m2 áron!
a teljes vételár beköltözéskor.

félpanzió szabad strandtól
200 méterre

Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon: 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu

• BELVÁROS, Victor Hugó
utcában
II. emeleti, 2
szobás,
felújított
önkormányzati, 74 nm-es lakás,
udvari
kocsibeállással,
automata kapuval 9,8 M Ftért eladó
Érd.: 06-309 4 3 0 - 4 2 0 . (24280330)

• FÖ FASORON 129 rrTes. új, első emeleti társasházi lakás, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár:
195.000 Ft/mT 06-30-39949-99 (Szeged) (24280548)

HOTEL KORONA SIÓFOK.:
Érdeklődni: 84-310-471 j
44

Üzlethelyiség

• DELEP Ipari P a r k b a n
2000 nT-es terület 200 m'es raktárral kiadó. 06-30212-77-77
(24280540)

(Szeged)

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

• SZEGED BELVÁROSI
100 nm-es üzlethelyiség
bérleti joga eladó. 30-96394 6 8 . (24381311)

M SZEGEDI postagarázsnál
2700 m' bekerített, víz, gáz,
villany, telefon, 400 m;
fedett nyitott csarnok mindenféle tevékenységre kiadó 62-497-782. (24381407)

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

(24280518)

1 0 0 0 + 1 SZOLGÁLTATO
Következő megjelenés:
A u g u s z t u s 1., p é n t e k
Augusztus 23-24.

Inga-Gép Kft.

VI. F a g y ö n g y
Fesztivál

6900 Makó. Aradi u. 136.

S z e g e d Ifjúsági H á z

ÉRTÉKESÍTÉSRE

1 0 - 1 9 óráig.
Érd.: 0 6 - 7 0 - 5 2 8 - 4 9 - 0 9 .

FELAJÁNLJA
a 43. számú főútvonal mellett
(hamarosan megépülő

Üdülés

NYARALJON
FÉLÁRON
SIÓFOKON,

környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,

Tüzelőanyag

(24380989)

07«.««• JÓZSKK NÁDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok
számára a 2003/2004-es tanévben.

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

Téglaépítésü lakás

• újságíró,

• vállalkozási

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

&
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ügyintéző,

• idegenvezető,

• ABLAKSZIGETELÉS garanciával!
06-30-2-892306, Palásti Jenó. (Szeged)

38

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
• PUCH Maxi S, 50 c m ' - bútort vásárolnék díjtalan
es, ezüst
metál színű kiszállással
62-249-296,
kismotor megkímélt, kiváló 62-247-269, 30-375-5419,
állapotban eladó Irányár: 70-505-9040. (24280190)
50 E Ft. Tel.: 62-210-726
Makó (24380900)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS;
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, le2 9 Növény
het romos is. Festményeket,
M P A P R I K A P A L Á N T A porcelánokat, órákat, toll—
(túrós) július 20-25. közötti neműt, teljes hagyatékot
kiültetésre eladó (Bóbita. Azonnali fizetés, vidékre is
Bony, Kincsem, Ciklon). 06- díjtalan kiszállás! 06-6230-37-07-825,
Kistelek 216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (23976767)
(24380920)

(24077760)

• ÖSZ u 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén,
Felszabadulás
utcában épülő 12 lakásos
sorházban lakások eladók.
Érdeklődni telefonon történö
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/116. (23976255)

• SZEGED, Brüsszeli krt.-i,
igényesen felújított, 80 nmes polgári lakás, pincével,
garázzsal
12.200.000-ért 4 5 Vállalkozás
sürgősen eladó, 06-70• SZEGEDEN és környékén
2 0 0 - 5 7 0 6 . (24380892)
átlagon
felüli
kiegészítő
• SZEGEDEN családi házat jövedelem. Érdeklődni a
vagy lakást keresek Va|- következő telefonon: 06-1Budapest.
dáné,
06-30-406-8012 302-42-77.

• irodavezető,

(24381265)

(23976773)

Motorkerékpár

• VILLANYSZERELÉS:
házak, lakások szerelése.
06-30-345-0520 (Szeged).

Szeged SzWft sgt 47M. Tel.: (62)M6-S<91 M ÁLLATPANZIÓ kutyaokNyílva tartás: H-P: 9-12,13-18 Míg. 1 tatás. kutyaközvetítés, szakSzo.: 9-124rtig
J tanácsadás
06-30-9434570. (Szeged) (24179668)

A LESKEDTEMBB ARFOMHtB.

• CLAAS Dominator 85
kombájn jó állapotban, 3,8
m-es vágóasztallal, eredeti
4 soros kukorica adapterrel,
szalmaszecskázóval, napraforgó
szerelékkel
2.500.000 Ft-ért eladó. 0630-659-28-12
(Hatvan)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)

SZEX SH0P,

• SZEGED, Felsővároson
kétszintes
magánház
28.000.000-ért eladó. Alsó
szinten üzlethelyiség kialakítható
20-33-02-436

Mezögazd. gép

• LOMTALANÍTÁST v á l lalunk padlástól pincéig.
62-452-850,
06-20-48819-79. Szeged. (24380861)

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

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

(24280684)

••VALITAIUTUMÍ

(24179647)

• CRONOS az igényesek
társkeresője Szeged. 62430-814, 06-20-433-98-42

• LAKÁS- személyi hitelek
a Hitel-Centrumban, 06-30375-96-28 (24077428)

M PONYVAKÉSZÍTÉS javítás. Tel: 62-571-238,
06-30-322-5743. (23673016)

• MÓRAHALOM, Szegedi út
24 alatti ház eladó, 62281-066 (24280677)

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

Társközvetítés

11

(24380891)

KÉPGALÉRIA ÉS KÉPKERETEZÉS

M SZEGED FELSÖVÁROS,
kocka panelházban 72 nmes. 1+3 szobás. IV emeleti,
étkezős,
erkélyes
lakás
eladó. Érd.: 70-312-7573.

32

35

• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)

40

• KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás.
bútor-összeszerelés garanciával 06-2099-75-271,
Szeged.

Boldogasszony sgt. 12.
Telefon: 62-310-975

(24179426)

nagy választékban

26

Oktatást vállal

H I R D E T É S »

cora

M 4 3 - a s elkerülő

Az Inga-Gép Kft.
MAKÓI
IPARTELEPÉN

gyorsforgalmi úttól 2 0 0 m - r e )
az ipartelep

6900 Makó, Aradi u. 136.

kerítésen kívül eső 1300 nm
területű épületét.

Műhelycsarnokok,
csarnokrészek,
irodák
és szabad területek
BÉRELHETŐK.
Az ipartelep városhoz
közel, a 43. számú
főútvonal mellett
a nagylaki határátkelőtől
20 km-re található.
Az ipartelep raktározás,
raktáráruházak,
vámszabadterület,
ill. kamionparkoló
céljára megfelel.
Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy
a 06-30/903-03-93,
06-30/297-30-93.

Szeged, Szilléri sgt 24.
Tel7tax:

kisebb átalakítással
műhelycsarnoknak
alkalmassá tehető.
VÍZ. GÁZ. VILLANY
BIZTOSÍTOTT.
Érdeklődni lehet
a helyszínen vagy a

06-30-903-03-93.
06-30-297-30-93

í
\

KAPUTELEFON
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
*j)1000
4.MES

Az épület raktárnak,

62-439-138.
70-3141-709.
""

...í

legolcsóbb

indítás!!

VARTA, PERION. OPTIMA 850

AKKUMULÁTOROK

INFORMÁCIÓ: Gyürefiné Jutka
62/567-840.06-20/383-0138

12

• H I R D E T É S "

Országos

iskolahálózatot

működtető alapirány
k

ö

n

y

v

e

l

ő

t

keres-

Feltételek:
- legalább 5 év szakmai gyakorlat
- agilis, kreatív, megbízható,
rugalmas személyiség
- referencia
szükséges!

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal,
a végzettséget igazoló
bizonyítványok
másolataival
és a fizetési igény
megjelölésével
személyesen:
Szeged. Pósz J. u. 2.
Érdeklődni:
62/459-563 vagy
30/965-8813,
munkaidőben.

••••••••••••••••

t orok u. sarok. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 . H . - C s . : 8 - 1 6 - i g . P.: 8 - 1 5 - i g

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: O-24-ig

Gyászközlemények

#

Közlemény

STOltWERCK
B U D A P E S T

A Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft.
tájékoztatja a lakosságot, hogy

értékesítési csapata

területi

felújítási munkálatok miatt

2003. július 28-tól augusztus 10-ig
ZÁRVA TART! Kérjük a vásárlók megértését és türelmét

Feladat:
a kelet-magyarországi értékesítési szervezet vezetése és irányítása,
kapcsolattartás a vevőpartnerekkel.

IRODAÉPÜLETEK

A z ideális j e l ö l t :
FMCG-területen szerzett, legalább 3 éves vezetői tapasztalat, felsőfokú
végzettség, felhasználói szintű számításteclinikai ismeretek, kiemelkedő
kommunikációs képesség, kelet-magyarországi lakóhely, B kategóriás jogosítvány.

bemutatótermi, irodai vagy ipari tevékenység folytatása céljára

BERBE ADOK!

vezetőt

keres Kelet-Magyarország területére.

Szeged, Fonógyári úton lévő,
EGY E M E L E T E S ÉS F Ö L D S Z I N T E S

"

A STOLLWERCK BUDAPEST KFT.

A MARS TÉRI ÉLELMISZERCSARNOK

¿zog/ és Zsa Temetkezési Iroda Szeged
Mikszáth K

PÉNTEK, 2003. JÚLIUS 25.

Érdeklődni a 62/561-190
telefonszámon.

Amit kínálunk:
versenyképes jövedelem, cégautó, mobiltelefon, informatikai háttér,
j ó munkakörnyezet, munkalehetőség egy dinamikus csapatban.

Hirdetését már
70 postahivatalban Is feladhatja!

A fényképes pályázatokat a pozíció
feltüntetésével
az alábbi címre váijuk a hirdetés megjelenésétől számított két hétig:
S t o l l w e r c k B u d a p e s t K f t . , h u m á n p o l i t i k a i osztály,
1097 B u d a p e s t , V á g ó h í d u . 20., e - m a i l : l a p o s a @ s t o l l w e r c k . h u

SZEGED
GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

PROF. D R . K R A S Z K Ó P Á L
főigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár július 22-én elhunyt. Temetése július 25-én, 13.00-kor Békéscsabán, a Ligeti temetőben lesz.
A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara saját halottjának tekinti.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy

PROF. DR. K R A S Z K Ó PÁL,
Deszk község díszpolgára, a Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházának igazgató főorvosa 68 éves korában elhunyt.
Deszk Község Képviselő-testülete prof. dr. Kraszkó Pált saját halottjának tekinti. Kegyeletünket 2003. július 25-én, 13 órakor a békéscsabai Ligeti temetőben rójuk le.
Deszk Község Képviselő-testülete

Fájó szívvel tudatjuk, hogy fiam,
élettársam, édesapám,
KÉRÉSZI JÁNOS
(KENYERES)
55 éves korában elhunyt. Temetése 2003. július 28-án, 12 órakor
lesz a Belvárosi temetőben.
024.MH22
Gyászoló élettársa
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
GORCSA JÁNOSNÉ
DÖMÖSI PIROSKA
elhunyt. Kívánságára szúk családi körben helyeztük örök nyugalomra.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, drága édesanyánk,
özv. PERLAKI
ISTVÁNNÉ
78 éves korában váratlanul elhunyt. Szúk családi körben eltemettük.
A
02438m82
gyászoló család
Megrendülten tudatjuk, hogy
KARACS SÁNDOR
elhunyt. Csendben eltemettük.
Köszönetet mondunk azoknak,
akik temetésén részt vettek és az
ügyintézésben segítségünkre voltak.
Gyászoló hozzátartozói

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
GODA ANDRÁS
életének 73. évében elhunyt. Temetése július 28-án, 10 órakor
lesz a Zsombói temetőben.
Minden külön értesítés helyett.
024.WU09Gyászoló család
„Egy egész örökkévalóság órzi mindannyiunknak sorsát."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
ÖKRÖS ISTVÁN
65. életévében elhunyt. Búcsúztatása július 28-án, 13 órakor lesz
az Ujszcgedi temetőben.
024.381239
Gyászoló család

Fájó sziwel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
ÖKRÖS ISTVÁNNÉ
RÜLL MÁRIA
75 éves korában elhunyt. Temetése 2003. július 28-án, 14.00
órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben, a gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága, szeretett édesanyánk, nagymama, dédmama,
D U D Á S PÁLNÉ
BÁN MARGIT
nyugdíjas tanítónő
életének 85. évében elhunyt. Temetése július 28-án, hétfőn, 11.00kor lesz a Kisteleki temetőben.
om.m...
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
KISS KÁROLY,
Szeged, Hattyas sor 5. szám alatti lakos 90. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése július 29-én, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
0243x0953
Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér és rokon,
HERCZEG ISTVÁNNÉ
SUTI A N N A
43 éves korában, hosszú, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése
július 26-án, 10 órakor lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család,
024.381494
Sándorfalva, Algyő
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa, após,
testvér és rokon,
KORMÁNYOS
ISTVÁN
rövid, súlyos betegség után, 68
éves korában elhunyt. Temetése
július 26-án, 13 órakor lesz a Dóci
temetőben.
Gyászoló család,
024.381519
Sándorfalva, Dóc

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
MARKÓ JÓZSEFNÉ
TUMÓ MÁRIA M A G D O L N A
hosszú betegség után, 77 éves korában elhunyt. Temetése július 28-án,
15 órakor lesz az Újszegedi temetőben.
024381405
Gyászoló hozzátartozói

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, akik
drága szerettünket,
ÖZV. LÁZÁR JÓZSEFNÉ
GÁRDLÁN ILONÁT
utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönetet mondunk háziorvosának, asszisztensének, illetve a IIes belklinika ált. osztálya orvosainak és nővéreinek lelkiismeretes
munkájukért, amellyel fájdalmait enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
1)242811293

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
ÖZV. TARI JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
o24.38ioi4 Budapest, Szeged-Tápé
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KÜRTÖSI JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló keresztlánya

MEGEMLEKEZES
Fogantatásod előtt már vágytam utánad!
És születésed előtt már szerettelek.
Alig egy órája voltál közöttünk, és halni tudtam
volna érted,
csak úgy, mint a négy évvel ezelőtti kegyetlen napon is!
T Ü N D I K ATTILÁNÉ
KAZI Á G N E S
elvesztésének 4. évfordulóján szomorú szívvel
Rá emlékezünk.
024380786
Szüleid
„Szívünkben örökké élni fogsz,
mert szeretünk és hiányzol nagyon."
Fájó szívvel emlékezünk
JERNEY ISTVÁN
halálának 10. évfordulóján.
280343

Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk,
SZABÓ MIHÁLY
halálának első évfordulóján.
024381422
Szerető családja

Gyászoló unokái:
Viki és Dávid

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám,
HUSZÁR GIZELLA,
Makó, Szt. János téri lakos 82
éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 29én, 13 órakor lesz a Makói református ótemetöben.
Gyászoló család, Apátfalva
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
JESITY TAMÁS,
magyarcsanádi lakos hosszan tartó, súlyos betegség után, 47 éves
korában csendesen elhunyt. Temetése július 26-án, 12 órakor
lesz a Magyarcsanádi katolikus
temetőben.
Gyászoló család,
Magyarcsanád, Makó, Apátfalva
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága fiunk és unokám,
SZÉLL TIBOR
maroslelei lakos, 17 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése július 26-án, 10 órakor
lesz a Maroslelei temetőben.
Gyászoló család, Maroslele

„Bár még szólhatnál, szívem szakad belé, hogy itthagytál. Akartunk annyi jót és szépet, de a sors
kegyetlenül mindent összetépett."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férj, édesapa, nagyapa és
após,
KOCSIS JÁNOS,
Makó, Szúnyog utcai lakos 63
éves korában, súlyos betegség után
elhunyt. Temetése július 25-én,
14 órakor lesz a református ótemetöben.
1124181428 Gyászoló család, Makó
„Mikor a lelkem már roskadozva
vittem, csendesen és szeretettel átölelt az Isten."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretet^ nagynénénk,
VÍZHÁNYÓ MÁTYÁSNÉ
SÍPOS BORBÁLA,
Földeák, József A. u. 14. szám
alatti lakos hosszú szenvedés
után, 80 éves korában elhunyt.
Temetése 2003. július 25-én, pénteken, 15 órakor lesz a Földeáki temetőben.
024.381362
Gyászoló család

Sí

$

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, anyós, nagymama, dédi,
TAKÁCS LAJOSNÉ
,
BORBÁS ROZÁLIA
( k o r á b b a n KISS ISTVÁNNÉ),
Hódmezővásárhely, Görbe u. 112. szám alatti lakos 84 éves korábban örökre itthagyott bennünket. Temetése 2003. július 28-án, 13 órakor a katolikus temetőben lesz.
Gyászoló család, Hódmezővásárhely és Orosháza
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
JUHÁSZ-NAGY ANTAL,
Hódmezővásárhely, Serház tér 6.
szám alatti, volt székkutasi lakos életének 88. évében elhunyt.
Temetése július 26-án, 10 órakor
lesz a Székkutasi temetőben.
Gyászoló család,
Vásárhely és Ferencszállás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér és rokon,
SZABÓ JÁNOS,
Mártély, Táncsics Mihály u. 5.
szám alatti lakos 78 éves korában
elhunyt. Temetése július 25-én,
fél 3 órakor lesz a Mártélyi temetőben.
024381401
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

t i pFájó

szívvel tudatjuk mind
azokkal, 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.

h

024280632

Fájó szívvel emlékezünk
SZŰCS SÁNDORRA
halálának 13.
és
SZŰCS S Á N D O R N É
MAMI
halálának 1. évfordulóján. 3

Gyászoló család n

Szerető lányuk és családja g

OJ

titi

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
KAKULYA F E R E N C N É
temetésen megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
024.380841
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZEMENYEI KÁLMÁN
temetésén részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0242802,6
Gyászoló család

Hálás szívvel mondok köszönetet rokonoknak, ismerősöknek,
szomszédoknak, barátoknak,
akik felejthetetlen élettársam,
HUSZÁR ISTVÁN
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondok köszönetet a Dobó Ferenc Horgász Egyesület vezetőségének.
024.381237
Gyászoló élettársa

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
kedves szomszédoknak, jó ismerősöknek, a Klauzál utcai iskola
nevelőtestületének, akik szeretett
halottunk,
ID. NAGYGYÖRGY
IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024.381329
A gyászoló család

SZENTES
GYÁSZHÍR
[ 4-1 Mély fájdalommal tudatJ-J^J, juk, hogy drága szeretáSSr tük,
KOTVICS-VARGA
SÁNDOR,
Szentes, Keresztes u. 17. sz. alatti lakos hosszú, súlyos betegség
után, 67 éves korában elhunyt.
Temetése július 29-én, kedden, 9
órakor lesz az alsó református
temetőben.
024381 »^Gyászoló család, Szentes

Hálás szívvel mondunk kö- B
szünetet mindazoknak a roko- B
noknak, szomszédoknak és jó H
ismerősöknek, akik szeretett B
halottunk,
KIRÁLY JÓZSEFNÉ
1
temetésén megjelentek, rész- B
vétükkel, virágaikkal fájdal- B
munkát enyhíteni igyekeztek. B
024381431

Gyászoló család i
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PROGRAM

PONT

SZÍNHÁZ

SZEGED
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Este 9 óra: Balt Orienl néptáncgála.
MEDITERRÁN TERASZ (Somogyi
u. 19.)
Estefél9 óra: Vámos Miklós - Hogyan hódítsuk meg a nőket (férfiakat).
DUGONICS TÉR
Du. 5 óra: Molto vivace! - a Civil
Negyed Táncszínház előadása.
RÉGI ZSINAGÓGA
Este 7 óra: Bohóc Biblia - a Hólyagciikusz előadása; este 11 óra: Ártus:
ízisz 7 arca.
RÉGI HUNGÁRIA
Este 9 óra: A medve - az Aglija
Youth Theatre Studio (Litvánia) előadása.
JATE-klub
Este 10 óra: A gyapotmezők magányában - A Kolibri Stúdió előadása.

MQZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du.fél4, 5 és estefél7 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,fél7 este háromnegyed 9 óra: Császárok klubja. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI
KAMARA
Du. negyed 7 óra: Egy csók és más
minden. Színes amerikai film; du. 4
és estefél9 óra: Intacto. Színes spanyol film.
PLAZA CINEMA
CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb tamban:
15.30, 17.45, 20, 22.15 óra. Merülés
u ¡élelembe. 13.30, 17.45.20.15,

22.30 óra. Azonosság.1 13.45, 18,
20, 22 óra. Johnny 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, 22.30 óra. Malacka a hős: 14
óra. Álomcsapda: 20, 22.30 óra. A
vonzás szabályai: 17.45, 22.15
óra. Charhe angyalai: 13.30,
15.45, 18, 20.15, 22.30 óra. Hajó
a vége: 14.15, 16.15, 18.15,
20.15, 22.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Thlipános
fanfan. Színes, m. b. franciafilm;este 8 óra: Szakítópróba. Színes amerikai film.
MAKÓ
Este 8 óra: Hogyan veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt? Színes, m. b.
amerikai vígjáték.
SZENTES
Du. fél 6 óra: A csendes amerikai.
Színes amerikai film; este 8 óra:
Johnny English. Színes, m. b. angol
vígjáték; este 10 óra: Lovagregény.
Színes amerikai kalandfilm.
BALÁSTYA
Este 7 óra: Bazi nagy görög lagzi.
Színes, m. b. amerikai film.
KISZOMBOR
Du. 6 óra: Taxi 3. Színes, m. b. francia film.

KÖZÉLET

SZEGED
A Somogyi-könyvtár rendezvénye
\fiszy Viktor születésének 100 éves
évfordulója alkalmából:
du. 2 órakor koszorúzás a Belvárosi
temető díszsírhelyén Vaszy Viktor
sírjánál,
du. fél 4 órakor:
koszorúzás Vaszy Viktor Somogyi u.
13. sz. alatt lévő emléktáblájánál;
du. 4 órakor:
a Somogyi-könyvtár I. emeleti folyóiratolvasójában: Vaszy Viktor munkásságát bemutató kiállítás nyílik.
Ünnepi megemlékezést Meszlényi
László mond. Közreműködik Gregpr
József operaénekes, Tóth Erika zongoraművész, Szecsődi Ferenc hegedűművész és Várnagy Lajosné
zongoraművész.
Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon az aulában lehetösée
. an asztaliteniszezni, biliárdozni,

dartsozni, csocsózni, sakkozni és társasjátékozni, csak diákigazolvány
kell hozzá.
A Százszorszép Gyermekházban
de. 9 órától:
A Jégkorszak című film vetítése és a
filmhez kapcsolódó játszóház.
Közéleti Kávéház rendezvénye Hódmezővásárhelyen, találkozás: délután fél 4 órakor Szegeden, a Rákóczi téren.
Beszélgetés az aranyági ménesről.
Vendéglátók: Kucsora István, a ménes vezetője és Egyed Béla vezérigazgató (Hód-Mezőgazda Rt.). Beszélgetőtárs: Szilágyi Árpád városvédő polgár
A Széchenyi téren du. 5 órakor
nyílik a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális egyesület rendezvénye. A bemutatót és vásárt Czenéné Vass Mária nyitja meg,
közreműködik a Detot Berbecs és a
Cinkák együttes.
A szegedi csillagvizsgáló (Kertész
u.)

18-tól 21 -ig óráig várja az érdeklődőket.

22.30 Péntek este Benne:
Híradó
23.05 Werner Schwab: Elnöknők
Tévéjáték (18)
0.55 Kárpáti krónika

KONCERT
SZEGED
JATE-klubban 24 órakor:
Kamu-koncert.

KIÁLLÍTÁS
SZEGED
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
este 7 órakor
nyílik Göbölyös Luca „...személyes"
című fotókiálh'tása. A kiállítást Fekete Gábor illusztrátor nyitja meg.
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.

PÁLYÁZAT
A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN
A Miniszterelnöki Hivatal VÁTI Területfejlesztési Igazgatósága 2003. július 11-én pályázati felhívást tett közzé a
.Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés" Támogatási Alapra a PHARE CBC MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA 2002 program
keretein belül. A program célja a határon átnyúló együttműködést erősítő gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, képzési,
tanácsadási, innovációs projektek támogatása.
Bővebb tájékoztatás:
VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Békéscsabai Képviselet
Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Megyeháza)
Tel.: 66/520-250, Internet cím: www.pharereq.hu

£

A program iránt érdeklődők részletes tájékoztatást kaphatnak és személyesen Is feltehetik kérdéseiket az alábbi
információs napok rendezvényein, mely valamennyi résztvevő számára ingyenes:
2003. július 28., 10.00 óra

Nyíregyháza

Benczúr tér 7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesztési Ügynökség

2003. július 29., 10.00 óra

Debrecen

Kálvin tér 11.

Városháza

2003. július 30., 10.00 Óra

Békéscsaba

Derkovits sor 2.

Megyeháza Elnöki tárgyaló

2003. augusztus 1„ 10.00 óra

Szeged

Rákóczi tér 1.

Megyeháza Csongrád terem

Van, aki ebben a
hőségben ki sem
mozdul a lakásból.
E g y Daewootulajdonosnak a

forróság nem akadály!

Daewoo Kalos 1.2 kUmivai, szervokormánnyal, központi zárral
és első elektromos ablakemelővel 2 1 5 5 0 0 0 Ft-tól

Ha most légkondicionálóval felszerelt
Daewoo Kalos-t, vagy
Daewoo Tacuma-t
vásárol, a 200 OOO Ft
értékű klímaberendezést
ajándékba adjuk.

Alfa Autóház

Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 149.

DUNA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5 . 5 0 Napkelte 9.00
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat.
A rút kiskacsa 9.30 Kisemberek
Kanadai ifjúsági filmsorozat, 13.
1 0 . 1 5 Szuperbuli II/2. (ism.)
11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 124. 12.00
Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.05 Baywatch Amerikai akciófilm-sorozat, 79. Vörös lovagok [16] 13.55 Körzeti magazin
Miskolc 14.50 Marslakók számára Emlékezés Szerb Antalra (ism.)
15.25 Váratlan utazás Kanadai
tévéfilmsorozat, 69. Júniusi karácsony (ism.) 16.15 Kérem a következőt! (III. sorozat) Magyar
rajzfilmsorozat. Jaguár-kár (ism.)
16.35 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 95. Az évforduló 17.30
Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50 Gusztáv Magyar
rajzfilmsorozat. Gusztáv elment
vadászni (ism.| 18.00 Híradó,
gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 18.35 Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 29.
19.25 Kívül-belül (ism.)
19.30 Híradó este
19.56 TS - Úszó- és vízilabda-vb
Úszás. Közvetítés
Barcelonából
20.10 ...Hofi (ism.) (16)
20.55 MTV Roadshow 2003
Agárd

Telefon: (62) 246-568
(62) 241-885
Telefax: (62) 242-939
D a e w o o . Nagyszerűbb, m i n t g o n d o l n á .

»2
5.50 Faluvilág 6.05 Magellán
Tudományos utazás a Föld körül (ism.) |12] 6 . 3 0 Jó estét,
magyarország! (ism.) 7 . 1 5
Laza© - a Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám reggeli csevej
9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék extra nyereményekkel
9 . 2 5 Villa Acapulco Mexikói
f i l m s o r o z a t , 74. rész 1 0 . 2 0
Teleshop 11.20 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12] 11.50
Vad angyal Spanyol-argentin
filmsorozat Mozidelután 12.50
Szinbád, hét tenger vándora
Olasz-amerikai kalandvígjáték
[12] 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10 Providence
Amerikai filmsorozat, 83. |12|
16.10 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 30. |12| 17.00
Jó barátok Amerikai vígjáték sorozat, 132. 17.30 Betty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat,
113. 18.30 Tények Hírműsor
1 9 . 0 0 Aktív A tv2 magazinja
[12|

19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Rex felügyelő
Német
filmsorozat, 96.
21.15 Szörfös nindzsák Amerikai
akcióvígjáték [12]
22.50 Jó estét, Magyarország!
23.35 Marilyn mosolya Amerikai
romantikus vígjáték [12[
1.10 Aktív A tv2 magazinja
(ism.) [12] .
1.50 Mi, magyarok

K L U B
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub (ism.) 9.25
Terra Nostra Brazil filmsorozat,
117. 10.35 Top-shop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10
hu Multimédia-magazin (ism.)
13.40 Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 30. Ügyész a pácban 14.35
Receptklub 14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm 15.25
Játékzóna 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 1 6 . 2 5 Beach
House Docu-soap (ism.) [12]
1 7 . 3 0 Vészhelyzet Amerikai
filmsorozat, 20. Minden eset egy
külön történet [12] 18.30 Híradó
- Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12] 19.30 Barátok közt Magyar filmsorozat,
2123-2124.
20.10 Szupermozi: Én a vízilovakkal
vagyok Olasz
akcióvígjáték
22.05 Híradó 8 percben
22.20 Behálózva Amerikai
akcióvígjáték [12|
0.20 Találkozások - este
Sztármagazin [12)
0.30 Sportklub
0.45 Laigo Winch - Az igazságtevő
Német-francia-amerikai
akciófilm-sorozat, 11.
Sylvia
1.40 Baby Blues
Amerikai
rajzfilmsorozat [ 12]
2.05 Fókusz Közszolgálati magazin

TELEVÍZIÓ

mm

4.00 Himnusz, műsorismertetés,
híradó, sport 4.30 Vitatott személyek 5.30 Gazdakör 5.50 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia 8.15 Töf-töf elefánt, Mekk Elek,
az ezermester 8.30 Euroszkóp
(ism.) 9.00 Klipsz Könnyűzenei
műsor 9.30 Mindentudás Egyeteme 1 0 . 3 0 Hajdanában, danában... 1 0 . 4 0 klub.dunatv.hu
11.10 Apáról fiúra (ism.) 11.40
Hungarorama Kitekintő 11.50
Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör
(ism.) 12.30 Miért? Kérdések a
közéletről 13.00 Egy festőművész
útinaplója 13.45 Királyhelmec
templomai 13.55 Világvallások
nyomában 1 4 . 2 0 Ókori Kelet
15.00 ízlések és pofonok 15.25
Az utolsó paradicsomok 16.10 A
tudomány kincsesháza 16.40 Kalendárium 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 Szívtipró
gimi 1 9 . 0 0 EU-kalendárium
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia,
sport
20.30 Pad a parkban
21.50 Bereg kultúrája
22.30 Kiadatás 23.55 Vers
0.00 Himnusz,
műsorismertetés
0.05 Híradó, sport
0.30 Mese
0.40 Egy teljes nap
Magyar játékfilm
2.05 Dixie-fesztivál

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Betlehem és Askelon 6.30 A
pécsi tudományegyetem 7.00 A
csütörtöki adás (ism.) 8.00 Híradó
8.15 Mátra-alji étkek 8.30 Kimba
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék - élő közvetítés 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00
4D - a Telin Tv filmje 19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30 Itthon
otthon van - turisztikai műsor
20.00 Mátra-alji étkek 20.30 Nyitót világ: PKU 21.00 Szépségverseny Debrecenből - felvételről
23.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 182. 9.30 Szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 10.00 Záróra 11.00
Krampampuli Zenés diáktalálkozó
11.30 Heti menü Terítéken a kultúra 12.00 Déli harangszó 12.01
Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 15. 12.45 „Nézd a tánc
nemeit..." A körverbunk 13.05
Mestersége színész Szabó Gyula
14.00 Kárpáti krónika 14.10 A
Kamerun-hegy árnyéka Sáfrány József filmsorozata, 7. A Csád 14.35
Chicago Hope Kórház Amerikai
tévéfilmsorozat, 55. Kegyes hazugság [16] 15.25 Napnyugta 17.55
Telesport - Úszó- és vízilabda-vb
Úszás. Közvetítés Barcelonából
20.05 Híradó este, időjárás-jelentés

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli Juvcntus Hegyesi Sándorral 10.00 Tiszttartó Titusz
14.00 Vass Mariann 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06-30 30 30 244 és 44 2244 2 0 . 0 0 20.00 Házibuli
Kovács Lászlóval

20.35 Ablak-klasszikus
Nagy Györggyel
21.00 A kultuszminiszter
Klebelsberg Kuno,
a kimondhatadan
nevű gróf
21.55 Tfelesport - Úszó- és
vízilabda-vb Női vízilabdamérkőzés. Közvetítés
Barcelonából
23.10 Záróra
0.15 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 143-144. 1.05 Ablak-klasszikus Nagy Györggyel 1.30
Tudósklub 2.25 Járóföld Velenceihegyvidék 2.55 Emberek a természetben Vadak gazdája a Farkas-erdőben 3.20 Telesport - Úszó- és vízilabda-vb Úszás

Alföldi Hirmondó 9 3 , 1
Mhz 6 6 , 2 9 Mhz. 15.00
18.00-ig Délutáni magazin
18.30-22.30-ig nemzetiségi műsorok

FM 95.4 ÁJ- RádióSS
6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta 14.00 Bende Gábor
16.00
Kívánságműsor
19.00 Szonda (Patkós Attila] 20.00 Fresh Jam-Molnár
Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol
hírek 9 . 3 0 Napraforgó közszolgálati
magazin:
Deszk bemutatkozása. Vendég: Simicz József polgármester 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 1 4 . 3 0 Humorpercek
1 5 . 3 0 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Kaleidoszkóp, zenei válogatás

RTL Klub
22.20 Behálózva
amerikai
akcióvígjáték

w
l-HWl
t e l e v í z i ó
6.30 Híradó [ism.| 7.00 Lélektől
lélekig - vallási műsor (ism.| 7.30
Estelő (ism.) 8.30 Képújság 13.00
Zenevonal 15.00 Nyitott világ:
PKU (h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h| 15.45 Thai Chi (h) 16.00
Biztonsági zóna (h) 16.30 Mátraalji étkek (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 Városháza - önkormányzati magazin
19.00 Híradó 19.30 Itthon otthon van - turisztikai magazin
20.00 Estelő 21.00 Szépségverseny Debrecenből - felvételről (h)
23.00 Híradó (ism.) 23.30 Képújság

2 2 . 3 0 - 1 8 . 3 0 Hangos képújság
7 . 3 0 - 9 . 0 0 A Városi Tv Szeged
műsora 18.30 Régi idők kocsija
18.55-20.00 A Városi Tv Szeged
műsora 20.00 Diganózis - egészségügyi magazin 21.00 McKenzyeshow 22.00 A Városi Tv Szeged
műsora

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

ioe Friday régi vágású zsaru, aki
nem örül túlzottan, amikor P e p
Steebeck személyében új társat
k a p , a z új fickó ugyanis i g a z i
okostojás akivel elég idegőrlő
minden szolgálat minden perce.
F r i d a y és Steebeck a z o n b a n
kénytelen egy időre elfeledkezni
kölcsönös ellenszenvéről, a z ügy
amin d o l g o z n a k ugyanis egyre
meredekebb fordulatoka vesz. A
történet nagyon szövevényes.
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Szárnyalt a Hód TC
TENISZ
Utolsó csoportmeccsét is megnyerte (8:1 a Malév ellen) a Hód
TC férfi teniszcsapata a Szuperligában. A vásárhelyi gárda
holnap a budapesti elődöntőben
lép pályára.
Könnyed győzelem. Röviden így
lehet összefoglalni a Hód TC férfi teniszcsapatának tegnapi, Malév elleni meccsét. A Zsiga-tanítványok a Szuperliga B csoportjában a harmadik sikerüket aratták, s végeztek ezzel veretlenül
az élen.
Mi sem bizonyítja jobban a két
együttes közötti különbséget,
hogy a hat egyes mérkőzést a ha-

zaiak egy óra alatt megnyerték.
Bardóczky Kornél egyik sarokból
a másikba küldte Böröczkit nyögött is rendesen a fővárosi játékos - , precíz és bombaerős ütéseket helyezett el ellenfelének
térfelén, így nem volt meglepő,
hogy simán nyert. A magyar Davis Kupa-válogatott igazolta jó
hírét, bombaformában játszik
hetek óta. Szépvölgyi Tamás a
tőle megszokott higgadtsággal
hozta a győzelmét, míg Kiss
György úgy játszadozott Gémmel, mintha oktatófilmet forgattak volna a vásárhelyi játékosról.
lancsó szó szerint letolta a pályáról Sauskát, míg Kóczán csak egy
pillanatra hagyott ki az egykori
vásárhelyi Farkas ellen, ez azonban nem veszélyeztette utóbbi
sikerét. Nagy Viktor, az „örökif-

Hétfőtől Sopronban edzőtáborozik a Pick

jú" nagyon elkapta a fonalat
Kasztovszky ellen, a Hód TC rutinos versenyzője esélyt sem hagyott ellenfelének.
A párosokban a Bardóczky,
Nagy és a Jancsó, Kóczán duó
nem sok időt töltött el a napon.
A nap rangadóján, a Böröczki,
Váczi-Szépvölgyi, Kiss meccsen
szépítettek a vendégek.
A Hód TC teniszcsapata megnyerte a B csoport küzdelmeit, s
bejutott a holnapi elődöntőbe,
ahol a Tordas-Vasas párharc
vesztese lesz a vásárhelyiek ellenfele.
A játékosok ma délelőtt még a
Hód TC teniszcentrumában tréningeznek, majd közösen utaznak a finálé helyszínére, az
MTK-pályájára.
A Fehérgyarmat ellen súlyosan
megsérült György Tamás túl van
a műtéten, előreláthatólag egy év
múlva kezdheti el újból teniszt.
HÓD TC—LRI-MALÉV 8:1
Férfi csapatbajnokság, Szuperliga, B
csoport.
Egyes: Bardóczky—Böröczki 6:1,6:1,
Szépvölgyi—Váczi 6:2,6:2, Kiss-Gém
6:0,6:2, Jancsó-Sauska 6:1,6:1, Kóczán—Farkas 6:0,6:3, Nagy-Kosztovszky
6:1,6:0.

Párosok: Szépvölgyi, Kiss-Böröczki, Váczi 6:7,4:6, Bardóczky, Nagy-Gém, Sauska R 6:1,6:0, Jancsó, Kóczán-Farkas,
Sauska M. 6:1,6:1
«
Ma délután öt órakor megkezdődik a küzdelem a Head-Penn-kupán az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban. Az utánpótlás
viadalon több korosztályban
(F14, F12, F10, L14, L12, L10) is
csatáznak a fiatalok. A legerősebb mezőny a fiú 14 éveseknél
jött össze, a kiemelt kategóriájú
versenyen 32-es főtáblán játszanak majd a játékosok. A Gellért
Tenisziskola közel húsz fővel
Bardóczky Kornél bombaformában teniszezett a Malév elleni csa- képviselteti í, ..¿át a versenyen.
SÜLI RÓBERT
patbajnoki mérkőzésen.
Fotó: Tésik Attila

KÉZILABDA
A Pick Szeged kézilabdásainak
vakációja csütörtökön véget ért.
Reggel vérvételen, délután pedig sajtótájékoztatón vették
részt a játékosok. A klubvezetés
elvárása a megfiatalított csapattal szemben is a dobogós helyezés.
- A fiatalítás jegyében változott
a Pick Szeged, hiszen három tapasztalt játékos - Buday Dániel,
Doros Ákos, Kotormán Attila helyére rutintalabbakat állítunk: Józsa Mátét, Oláh Gábort,
Balázs Gábort, Halász
Mátét,
Sutka Norbertet. Tudjuk, hogy
van a bajnokságban olyan csapat, amely az átigazolás alatt jelentősen megerősödött, ennek
ellenére az elvárásunk nem változott, most is harcba kell szállni a minél fényesebb érem megszerzéséért - jelentette ki Kővári
Árpád klubelnök, aki emlékeztette a jelenlévőket arra is, hogy
a csapat az elmúlt egy évtizedben a bajnokságban mindig a
dobogón végzett, s állandó
résztvevője
volt
valamelyik
nemzetközi kupának is. Ezt a
hagyományt most sem szabad
megszakítani.
Kühn András, a névadó szponzor, a Pick Rt. igazgatója azt
hangsúlyozta, hogy ki lehet kapni, de szívtelenül és lélek nélkül
soha nem szabad játszani, mert a
szurkoló is ezt várja el. Végül sérülés mentes bajnoki szereplést
kívánt.
Bánáti Antal, a szegedi sportigazgatóság vezetője - miközben
megígérte, hogy a város továbbra
is ingyen biztosítja a sportcsarnok.
b e ; - . T i i t < ' og/:.-éretnék minél hamarabb megoldani

PROGRAM:
19.00: SZILÁGYI ENIKŐ
színművésznő francia
sanzonokat énekel
20.30: VACSORA
Pénteken: LAKATOS ZOLTÁN,
szombaton TARI JÓZSEF zenél.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő
Asztalfoglalás:

62/474-156,
Varga Erikánál
ételeket

MENU:
" Francia pezsgő, kir royal
• Nílusi sügér falatkák
ELŐÉTEL:
• Füstölt kacsamell pezsgössárgadinnyés-narancsos
mártással
FŐÉTEL:
• Szarvasfiié á la Vendéenne
SAJTTÁL
brie, rokfort, mizotte
DESSZERT:
• Freddy Moreau meglepetése
KÁVÉ
francia

séfek

engedménnyel!
Rendelés esetén
8% kedvezmény!

KANAPÉ
BÚTORÜZLET
K a m a t m e n t e s hitel!
Horváth M. u. 8. Tel.: 479-987
www.butoruzlet.hu

zsa nem tud részt venni. Majd

SÜLI JÓZSEF

<((R))> IKNORR

IBREMSE

márkakereskedő
és fékszerviz

Haszonjárművek fékrendszer alkatrészeinek
értékesítése raktárkészletről,
beszerzése rövid határidővel.

l

Teljeskörű fékrendszer

diagrwsztika

6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 3 - 5 .
Tel ./fax: 62/469-847, tel.: 62/542-245
Nyitva: h.-p. 6-17, szo.: 6-13, vas.: 6-10-ig
• JÖJJÖN

EL

HOZZÁNK

Javítás gyári alkatrészek fel

•

yiálásával.

Kóstoló és vásár:
Túrócsoki ízes, Sole csemegesajt

• MA ÉS HOLNAP!

•

Tisza Volán Rt.

TOVÁBBÁ HETI AJANLATUNK:

4x62,5 g

Monté

VILLEROY & BOCH MAGYARORSZÁG
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

11
150 g

Jogobella
A Hódmezővásárhelyen működő

Karaván tömbsajt
Sertéspárizsi Pick

kb. 2000 főt ellátó,
kitűnően felszerelt foglalkozás-egészségügyi
szolgálatához

Szatmári császár
Rakott császár

részmunkaidős orvost keres.

Sertéslöncs

129
65
209
1295
599
799
595
556

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig értendők.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást
a 62/530-563 telefonszámon
a Humánfejlesztési Iroda vezetője ad.

szegedi napközis rendszerű tréningek következnek augusztus
15-éig. Az első mérkőzéseket a
Balaton-kupán játssza a csapat
augusztus 17-18-19-én. Az első
hazai találkozóját pedig a görög
Veriasszal augusztus 24-én vívja.
Végül Mezei Richárd csapatkapitány a következő szavakat intézte a megjelentekhez: - Bizonyára nem meglepő az a kijelentésem, hogy egy jó szellemű csapatot örökölt Kovács Péter edző.
Éppen ezért a társak nevében is
kijelentem: garanciát vállalok
azért, hogy mindent megteszünk

kiállított

10-20-30%

Top UHT tej 1,5%

A pályázatokat fényképes szakmai önéletrajz és az oklevélmásolatok csatolásával az alábbi címre kérjük:
Villeroy & Boch Magyarország Részvénytársaság
Humánfejlesztési Iroda
Jelige: „Diszkréció" 6801 Hódmezővásárhely, Pf. 113.

a létesítménybe való korszerű
beléptetést.
Kovács Péter vezetőedző a bajnoki rajtig szóló program-összeállításában hatvanöt edzés és tizenegy előkészületi mérkőzés
szerepel. A szakember azt kérte a
játékosoktól, hogy a problémáikkal nyugodtan megkereshetik,
mert azok együttes megoldása a
hatékonyabb munkát segíti elő.
Az összeállításból kiderül, hogy
hétfőn ötnapos soproni edzőtáborral kezdődik a fizikai felkészülés, amelyen az ifjúsági válogatottal készülő Sutka és a két

bőrgarnitúrák

készítikl

Feltételek:
- foglalkozás-egészségügyi szakvizsga, vagy
- a 27/1995. (VII. 25.) NM-rendelet 3. §-ában foglaltaknak
való megfelelés.

Matics, Puljezevics és Bajusz Kovács Péter edző felkészülési programját tanulmányozza.
Fotó. Gyenes Kálmán

t^fandante

ESTEK

2003. augusztus 1. (péntek), 2003. augusztus 2. (szombat)

A különleges

Változatlan az elvárás

A

FRANCIA
GASZTRONÓMIAI

Vendeglo
1983-2003

PÉNTEK, 2 0 0 3 . JULIUS 2 5 .

Ticket Restaurant étkezési utalványokat és bankkártyát is elfogadunk.
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ÜZLETI HIRDETÉSE
MÉG
EREDMÉNYESEBB?
SEGÍTENEK ÖNNEK MUNKATÁRSAINK.
o

m

T

BOROS TIBOR
CSÁKY ATTILA
DANI MELINDA
DEÁK ATTILA
GERGELY ANIKÓ
GYÜREFINÉ JUDIT
HARGITAI ZSOLT

567-830, 30/207-7825
567-845, 30/505-3333 f f f j f j f .
567-849,20/428-7568
567-841, 20/356-447^
w Í'
/
567-849, 30/267-676^|
567-840,20/383-01381
567-846,30/985-8958

Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
TelVfax: (62) 560-198

BIO
GflL
h

cstehpsöjj

A BIOGAL TEVA
Pharma Rt.

'/i

ORVOSLATOGATOKAT
keres Magyarország egész területére, új szakorvosi hálózatába.
Orvosi vagy gyógyszerészi diplomával, jó kapcsolatteremtő és
kommunikációs készséggel rendelkező, dinamikus, teljesítményorientált pályázók jelentkezését várjuk.
A látogatandó területet az érirtett szakorvosok és intézmények
szómának alapján alakítjuk ki, mely több megyét érinthet.

KÓRHÁZI ÜZLETKÖTŐKET
keres (elsőfokú végzettséggel, kiváló kommunikációs készséggel.
A sikeres pályázóknak versenyképes jövedelmet, teljesítményarányos ösztönzőrendszert, folyamatos, magas színvonalú
tréningeket és kiváló munkafeltételeket kínálunk.
Ha hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, fényképes szakmai
önéletrajzát a végzettségét igazoló oklevélmásolatokkal együtt
az alábbi cfmre várjuk:
Bíró Gabriella, HR-manager,
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 66.

SZOMBAT,

2003. JÚLIUS 26.
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Döntős férfiak A hódmezővásárhelyi származású úszó másodszor is második lett
VÍZILABDA
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hosszabbítás után harcolta ki a
vizes sportok barcelonai világbajnokságán a döntőbe jutást a magyar férfi vízilabda-válogatott.
MAGYARORSZÁG-GÖRÖGORSZÁG 9 - 8
( 2 - 1 , 1 - 2 , 1 - 2 , 2-1, 2 - 2 )

A magyar gólszerzők: Kiss G. 2, Benedek 2, Vári 2, Biros, Varga T., Kásás.
Az első találatot a görögök szerezték, ám a mieink fordítottak 2-1re. A váltakozó előny koreográfiája
folytatódott, azaz előbb a görögök
3-2-re, majd a magyarok 4-3-ra
vezettek, ám a hellének 5-4-nél
ismét a maguk javára alakították
kedvezőbben az eredményt. Az
utolsó negyedre tehát egygólos görög előnnyel érkeztek a csapatok.
Előbb Benedek négyméteresből
egyenlített, ám Kalakonasznak
volt válasza emberelőnyből. Vári
akcióból ismét egalizált, 6-6, ekkor még 2:40 perc volt bátra a
meccsből. Alig fél perccel a vége
előtt mi támadhattunk, ám a görög válogatott többször is blokkolta a lövéseket. Jöhetett a hosszabbítás, és ismét egy hellén gól, 6-7.
Benedek lóbált, majd rutinos játékoshoz illően helyezett a kapuba,
7-7, Mazisz találatára pedig Vári
válaszolt, 8-8. Kiss Gergely bombája már a mieink vezetését és
győzelmét jelentette.

Risztov Éva, az ezüstlány
ÚSZÁS

BARCELONA (MTI)
Risztov Eva 2:07.68 perces idővel, saját országos csúcsát
(2:08.24 p) megjavítva, a lengyel
Otyha Jendrzejcak mögött második lett 200 m pillangón a vizes
sportok barcelonai világbajnokságán.
- Ha csak egy tempóval előbb
kezdek el hajrázni... De hát nem
kezdtem - mondta mosolyogva, a
jól végzett munka elégedettségével az arcán Risztov Éva a 200 m
pillangó döntője után. - Ezúttal
már a rajt előtt is mosolyogtam,
hogy anyunak megmutassam,
tudok ilyen is lenni... Most nagyon boldog vagyok, több okból
is, legfőképpen azért, mert új magyar csúcsot értem el, amellett
csak 12 századdal tudott megverni a lengyel világcsúcstartó.
Ezen ldvül magyar szempontból
nem volt igazán sikeres a csütörtök:
férfi 200 m háton Cseh László 13.
lett a középdöntőben, így nem került be a fináléba. Hasonlóképpen
járt Kovács Ágnes is, akinek 200
mellen csak a 9. időt érte el, s búcsúzott. Hogy mégsem kerül majd
sor magyar úszó nélkül erre a finá-

Ismét a Hungerit Rt. szponzorálja a szentesieket

Megmenekültek
a női pólósok
Régi-új névadó szponzor támogatja az OB l-es szentesi női
vízilabdacsapatot. tegnaptól ismét Hungerit-Szentesi VK néven szerepelnek Szremkó Krisztináék a különböző viadalokon.
Két napig nagy bajban volt a
szentesi női vízilabdázás. Az addigi névadó szponzor, a Carnex
ugyanis minden előzmény nélkül bejelentette, hogy megszünteti a további támogatást.
- Mint derült égből a villámcsapás, úgy érintett a hír mondta Juhász József, a Szentesi
VK elnöke. - Bár a város a legfőbb támogatónk, a további
szponzori pénzek elmaradása veszélybe sodorta volna a bajnokságban, a Magyar Kupában és a
LEN-kupában történő indulásunkat. Természetesen köszönettel tartozunk a Carnex eddigi
segítségéért, de a célunk - hogy a
jövőben is meghatározó szerepet
töltsünk be a hazai, valamint a
nemzetközi női vízilabdaéletben
- ezzel a döntéssel zátonyra futhatott volna.
Szerencsére erre nem került
sor, most már múlt időben írhatjuk: megmenekült a szakosztály!
- Végső elkeseredettségemben
megkerestem Magyar Józsefet, a

Hungerit Rt. tulajdonosát, vezérigazgatóját - folytatta a klub első
embere v - Hatalmas kő esett le a
szívemről, szerencsére a korábbi
támogatónk most sem engedte el
a női póló kezét, tegnaptól újra
Hungerit-Szentesi VK néven szerepel a gárda.
A szentesi pólóbarátok szívesen emlékeznek azokra az időkre, amikor a Magyar József vezette Hungerit Rt. névadó szponzorként vett részt a szinte megismételhetetlen remek eredmények elérésében. Akkoriban a dr.
Tóth Gyula mesteredző által irányított csapat egymás után tíz
országos bajnokságot nyert, elhódította az első ízben kiírt Magyar Kupát, a Bajnokcsapatok
Európa Kupájában pedig egy
arany- és két bronzérmet gyűjtött be.
- Nagyon szorult helyzetbe kerültek a lányok, úgy gondoltam,
kár lenne veszni hagyni az eddig
felépített munkát - közölte lapunkkal Magyar József. - A támogatást azonban feltételekhez
kötöttem: egyrészt nagyon keményen be fogom tartatni a reklámszerződésben
foglaltakat,
másrészt pedig a bajnokságban a
csapatnak legalább meg kell szereznie a második helyet.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

REFLEKTOR
MAKAAY A BAYERN BEN
Spanyol lapértesülések szerint
Roy Makaay, a holland labdarúgó-válogatott és a spanyol Deportivo La Coruna támadója 21
millió euróért a német Bayern
Münchenhez szerződött. A német klub azonban cáfolta a hírt.
A Marca című spanyol napilap
információi szerint már kedden
megállapodtak a felek Makaay
vételáráról, de Uli Hoeness és
Karl-Heinz Rummenigge továbbra is kitart a 18 millió eurós ajánlat mellett. Az As úgy tudja, a
Deportivo elnöke, Augusto Cesar Lendoiro telefonon egyezett
meg a németekkel. Ezt támasztja
alá, hogy a kék-fehérek vezetőedzője, Javier Irureta rendkívül
dühös, amiért legjobb játékosát
eladták. Makaayt szerződése
2005-ig szól a előző idényben
bronzérmes együttesnél. Az idei
szezonban a csatár 29 gólt szerzett a spanyol bajnokságban, ezzel gólkirály és európai aranycipős lett.

SPORTMŰSOR
Péntek
Risztov Eva országos csúcsot javítva, óriási hajrával lett második 200 méter pillangón a vizes sportok
Sárkányrepülés
barcelonai világbajnokságán.
MTI/EPA/EFE/Alberto Estevez
Alföld-kupa és nemzeti bajnokság, Szeged, repülőtér, 8.
léra, Reményi Diánának köszönA versenynapon két világcsúcs 2:02.81-gyei a 16. lett, s kiesett.
Tenisz
hető, aki 2:28.12-vel, éppen Ková- született: a férfiaknál a japán Ko- Női 50 háton a spanyol ZhivaHead Penn-kupa, Szeged, Gelcsot megelőzve került a legjobb szuké 200 m mellen, míg az ame- nevskaya, férfi 100 m gyorson az lért Szabadidőközpont, 17.
nyolcba. A 100 m hát előfutamá- rikai Phelps 200 m vegyesen javí- orosz Popov győzött, a nők
Szombat
ban Bodrogi Viktor 31., 200 m férfi totta a korábbi rekordot. Utóbbi 4x200-as gyorsváltóját az USA
Asztali labdarúgás
vegyesen Batházi István 21. lett.
számban
Kerékjártó
Tamás nyerte.
Fesztivál-kupa, Szeged, Első
Magyar Kenderfonó Rt. (londoni
krt.) terme, 10.
Autósport
A gyorsasági roncsderbibajnokság 6. fordulója a Marso-kupáért, Hódmezővásárhely, szabadedzés, 10; időmérő edzés
Újpesten a házigazda és az el- Sopront fogadja, a 2002/2003
10.30; futamok, 12.30.
múlt bajnokság harmadik he- NB I ezüstérmese, a Fradi pedig
íjászat
lyezettje, a Debrecen vívja. A Siófokra látogat. Ezt a találkozó
Meghívásos pályaíjászverseny,
mérkőzést az m 2 élőben közve- zárt kapuk mögött rendezik. A Mindszent, sportpálya, 10.
títi.
Békéscsaba saját közönsége előtt
Labdarúgás
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az újoncok közül az NB I/B startol, mégpedig a ZalaegerszegEdzőmeccsek:
FC
SzeNégy napig elhúzódó fordulóval bajnoka, a Pécs Székesfehérvá- gel szemben.
ged-Kecskeméti TE, Szeged, Felkezdődik pénteken a labdarúgó ron kezd szombaton, míg a
A párosítás, júhus 25. (péntek), ső Tisza-parti stadion, 10.30.
NB I, amely az elmúlt évvel el- szombathelyi Haladás a Győrt 20 óra: MTK-Sopron, júhus 26. Makó FC-Algyö, Makó, Erdei
lentétben, a Borsodi Liga helyett fogadja, szintén szombaton. A (szombat), 18: Békéscsaba-ZTE, Ferenc téri sporttelep, 9. Szentesi
az Arany Ászok Liga nevet viseli jövő hét szerdán a finn HJK Hel- 20: Siófok-FTC, Videoton-Pécs, TE-Hódmezővásárhelyi
FC,
majd. A sorozat első játéknapjá- sinki ellen Bajnokok Ligája selej- Haladás-Győr, júhus 28. (hétfő), Szentes, 10. Ferrocolor-Tápé-Kisnak rangadóját hétfőn 18 órakor tezőt játszó MTK pénteken a 20: Újpest-Debrecen (m2).
zombor, Tápé, 10. Zenner Csongrád-Mindszent, Csongrád, 9.30.
Sárkányrepülés
Alföld-kupa és nemzeti bajnokság, Szeged, repülőtér, 8.
Szabadidősport
Fusd körül Szegedet! akció, a
Felkészülési labdarúgó-találko- Pataki, Szabados, Sebók. Edző: Lóczi
Pálfi - Ábel, Szarvas. Cserék: Kolláth,
Pulzus Életmód Klub szervezésézókon az NB I/B-ben induló FC István.
Nyerges, Mátyás, Taskovics. Edző: Bozóben, újszegedi liget, 9.
Szeged az Algyőt, míg az NB Gólszerzők: Tóth A., Dóra, Kurucsai, Baki Zoltán.
Tenisz
Il-es Szentes a Vásárhelyt győz- li, ill. Terhes.
Gólszerzők: Tóth J. (2), ill. Szarvas (3),
Head Penn-kupa, Szeged, Gelte le.
Kimaradt szegedi helyzetek után Tóth C s . ( l l-esből).
lért Szabadidőközpont, 9.
a 30. és a 35. perc között három Több új arcot is fel lehetett fedezVasárnap
gólt is láthattak a nézők. A felké- ni a HFC-ben. A két gólt szerző
Asztali labdarúgás
MUNKATÁRSUNKTÓL
szülésijén előrébb tartó, maga- Tóth József Székkutasról, a kapus
Fesztivál-kupa, Szeged, Első
FC SZEGED-ALGYÖ 4 - 1 (2-1)
sabb osztályban szereplő kék-fe- Soós éppen Szentesről, Talmácsi Magyar Kenderfonó Rt. (Londoni
hér-feketék a szünet után biztos- Szabolcs és Szél Csaba Szikáncs- krt.) terme, 10.
Felső Tisza-parti stadion, 100 néző. Vesá tették a győzelmüket.
zette: Juhász M.
ról, Katona Zsolt Mórahalomról
Tenisz
Szeged: Halász - Szamosszegi, Mórocz,
érkezett a Vásárhelyhez. AuguszHead Penn-kupa, Szeged, GelCzifrák - Kulacsik, Ferenczy, Csúri, Turtusban csatlakozik majd a gárdá- lért Szabadidőközpont, 17.
HFC-SZENTES 2 - 4 (2-3)
ján, Puskás - Dóra, Tóth A. Cserék: Dohoz Hóbel Attila, aki Gyula után
HFC: Soós - Borbás Zs., Huszár, Tóth I.
bó (kapus), Bali, Gelbmann, Rácz, Duba,
tér vissza a HFC-be. A távozók HEGYI A DÖNTŐBEN
- Szűcs, Talmácsi, Sipos, Antal, Tóth J. Krausz, Kurucsai. Edző: Szalai István.
közül Papp Attila Mindszenten, Szép szegedi sikert hozott az
Katona, Szél Cs. Cserék: Erdei V., HorAlgyő: Dénes - Rau, Kothencz, Pécsek,
Kovács Gergely a helyi Astrában U19-es labdarúgó Európa-bajváth, Marton, Dani, Gilicze. Edzők: RosKrucsó - Kiszner, Gál, Krajczár, Daróczi
folytatja, Nagy László pedig húsz- 'nokság, hiszen dr. Hegyi Péter
tás Károly, Antal Ferenc.
- Terhes, Podonyi. Cserék: Ábrahám
Szentes: Bíró - Márics, Erdei R., Fajkusz évesen úgy döntött, abbahagyja asszisztens tevékenységével any(kapus), Tóth Á„ Szabó Zs., Krisztin T.,
az aktív játékot.
- Kerepeczki, Keller, Tóth Cs., Szabó T.,
nyira elégedettek voltak, hogy
„lengetni" fog az olasz-portugál
fináléban is.

Élvonalbeli csatározások
LABDARÚGÁS

A hét végén Vásárhelyen, a 47-es út melletti motokrosszpályán

Sárkányrepülők
Roncsderbi bajnoki forduló Csongrád megyében
AUTÓSPORT

MUNKATÁRSUNKTÓL
Tápé után Hódmezővásárhelyen, a motokrosszpályán is felbőgnek a motorok - ez pedig azt
jelenti, hogy ott rendezik a gyorsasági roncsderbi országos bajnokság 6. fordulójának a hét végén. A szeszélyes időjárás próbára teszi a szervezőket, Nagy Sándort és csapatát, de a szombati
startra elkészül a pálya (pillanatnyilag a hatalmas esőzés miatt
apróbb tócsák éktelenkednek rajta) - ígérik az illetékesek.

Az ország minden szegletéből
várnak indulókat, itt lesz a sportág elitje, mindenki aki számít összesen mintegy ötven autó és
gazdája mérkőzik meg az értékes
helyezésekért, a Marso-kupáért.
A szegedi színeket, a Gold Autó-Motorsport Egyesületet várhatóan Bugyi László, Domonkos
József, Fodor Imre, Kispéter Tibor, Kotogány Tamás, Papp István, Gárdián Péter és Tóth Gábor képviseh majd. Vásárhelyért
a rendező Nagy Sándor, míg Makóért Fazekas Imre, Molnár Péter és Dömösi Róbert száll harcba. A hivatalos bajnoki futamokon kívül az amatőröknek is rendeznek versenyt, melyben ún.

becsövezetlen autókkal vehetnek
részt a vállalkozó kedvűek.
Emlékeztetőül a tápéi szakasz
győztesei. Akkor, június végén, a
széria géposztályban a makói
Molnár végzett az élen, a Il-es
kategóriában (1600 kcm alatt) a
nagykátai Nagy József, míg az
l-es géposztályban (1600 kcm felett) a kecskeméti klasszis, Kiss
György lett az első. Itt az alkalom a visszavágásra, hiszen
Nagy mögött Kotogány, Kiss mögött pedig Farkas Zsolt (Zsombó)
végzett a 2. helyen.
Részletes program, szombat,
8 óra: gépátvétel, 10 óra: szabadedzés, 10.30: időmérő edzések,
12.30: bajnoki futamok.

REPÜLÉS
MUNKATÁRSUNKTÓL
Ma és szombaton megelevenednek gyermekkorunk népmeséi:
sárkányok népesítik be Csongrád megye egét. Igaz, nem tüzet,
hanem füstöt „okádnak" majd,
hiszen a motoros sárkányrepülők Alföld-kupáját és nemzeti
bajnokságát rendezik meg Szegeden, a repülőtér központtal.
A verseny ma és holnap is reggel 8 órakor kezdődik a délelőtti
feladatokkal, majd délután újabb

penzum vár a mezőny tagjaira,
melyben világ- és Európa-bajnokok is találhatók. A magyar elitet
a Szerbia-Montenegróból érkező
együttes egészíti ki. A szegediek
is találhatnak olyan egységet,
amelyért szoríthatnak, a Kovács
Aurél, Mészáros Tamás kettős a
válogatottkeretnek is tagja.
A feladatok navigációs jellegűek
lesznek, vagyis a megye nevezetességeit kell bejelölnie a sportolónak a térképen. Ezek között szerepelnek régi szélmalmok, vasútállomások, ismert kastélyok - így
szinte madár, pontosabban sárkánytávlatból
ismerkedhetnek
meg Csongrád nevezetességeivel.

STEFÁNIT HAZAENGEDTÉK
A szombati, olaszországi súlyos
bukását követően csütörtökön
hazatérhetett Stefáni Attila salakmotoros.
Az egyik legjobb magyar versenyzőnek bevérzett a tüdeje és
több zúzódást szenvedett, ezért
tartották mostanáig megfigyelés
alatt az udinei kórházban.
Bár Stefáni állapota stabilizálódott, szereplése erősen kétséges
az augusztus elején sorra kerülő
dániai Világkupán.
FUSD KÖRÜL SZEGEDET!
Eljött a hónap utolsó szombatja,
ami azt jelenti, hogy a Pulzus
Életmód Klub várja a mozogni
vágyókat, a szokott helyszínen,
az újszegedi liget középső sétányán. Jelentkezőket Gilicze Mária és segítői 9 órától várják, rajt
folyamatosan.

16

•

Pályaválasztási tanácsok

Idézetekre
vadászik

Változékony, meleg idő
Kőszilstte:

HAMBURG (MTI)

PODMANICZKY SZILÁRD
Úgy volt, hogy autó-motor szerelő leszek. Mindenben alkalmasnak néztem ki, tudtam, melyik
az autó, melyik a motor, néha szereltem is valamit, például nagyon gyorsan becsavartam egy
meglazult csavart, és a kezem is sokszor volt olajos, ha olyasmit fogdostam odakint. Végül is mi
lehetnék más ? A szerelő is ember, nagyon is, tehát ettól nem kell félni.
Jói van. mondtam, és elindultunk megnézni azt
iskolát, ahol majd kitanulom a szakmát.
Különböző helységeken haladtunk át, mind barátság/ós arcát mutatta, tavasz volt, virágba borult
fák, rügyező meggyes, dülöngélő emberek, jó illatok, kenyér és kovász, néhol lószar az úton, ami
az iskoláig övezett.
Egy kicsit várni kellett, amíg kicsöngettek, és
megtaláltuk azt a tanárt, akivel le van egyeztetve,
hogy megmutatja az iskola savaborsát.
A tanár flott köpenyt viselt, a mellzsebből szerszámok, toll és egy kis kanál meredeztek.
Gondoltam, a kanál a tejfölhöz van, amit a szakmában védőételként fogyasztanak a sötét és súlyos
anyagok
ellensúlyozásaként.
Az iskola folyosóiát ugyanolyan kőből rakták ki.
mint a fürdőszobánkat, de sokkal tágasabb volt.
és frissen esztergált acél szaga szállt a levegőben.
Különösen nagy súlyt fektetünk a helyes iskolaválasztásra. iskolánkba kizárólag olyan diákokat
szeretünk fölvenni, akik már
előorientáltságukban bizonyítják idevalódiságukat. mondta a tanár, rám nézett, fürkészett az arcomban, kereste
az idevalódiságomat, s én próbáltam a legidevalódibb arcomat mutatni. Azt hittem, ez az őszinte-

ség. Hogy mindig, minden időben megpróbálok a
környezetemhez
alkalmazkodni,
az
emberekhez, a véleményükhöz,
az ítéletükhöz
igazítani
azt. amit gondolok, tehát olyat gondolni, amiben
ők is fellelhetik véleményüket.
Talán ez volt életem egyik legnagyobb tévedése. Folytathatnám a
beszámolót, de úgyis tudjuk, nem lettem autó-motorszerelő, és nem lettem sok minden más,
holott persze sok minden más lehettem
volna.
Nagyon sok időnek kellett eltelnie, mire a saját
akaratomat meg tudtam mutatni a világban.
Másnak oly természetességgel ment ez, nekem
viszont nem. Úgy éreztem, ha
ellentmondok,
visszavonhatatlanul
megbántom a másikat, egyfelől, másfelől, ugye, a dolgok igazsága: mi bizonyítja azt, hogy így vagy úgy van jól?Semmi
más
nem, csak az akarat, bizonyos fokon az akarnokság, az erő, hovatovább a zsarnokság. És mindjárt
az állatvilág hierarchiájához jutunk. Azzal a különbséggel, hogy az állatok úgymond
önkéntelenül ebben élnek, mi pedig tudatos lényünk árnyékával próbáljuk leplezni a világ ilyetén berendezkedését. Amikor kiléptünk a tizenharmadik
műhelytérem megtekintése után a szabadba, újra levegőt kaptam, de a tanár még nem vette le a kezét a nyakamról. Akkor, reméljük, ősszel hozzánk hozza az ellenőrzőjét, mondta. Persze, válaszoltam megerősítve az akaratát, de ahogy távolodtunk az épülettől, éreztem, ezt az embert soha
többé nem akarom látni, vagy ha mégis, ideje lesz
dacolni az ellennel. Különben mindennek
vége:
iskola, munka, házasság, család, munka, nyugdíj,
halál. Oszt csókolom.

A NAP VICCE
Női hang a rendőrségi telefonvonal végén: - Úristen, kirabolták
az autómat! A rádiót, a kormánykereket, mindent elvittek!
Két perc múlva a járőr jelenti: - A
hölgy a hátsó ülésre szállt be...

KOCSIKBOL LOPTAK
A napokban két gépkocsi-feltörésről érkezett bejelentés a szegedi rendőrségre. Baktón egy autóból válltáskát, benne mobiltelefonnal és útlevéllel vitt magával
ismeretlen tettes. Egy Szabadkai
úton leparkolt Renault-ból szintén válltáskát lopott el a tolvaj.
Egy, az Építő utcában leállított
Volkswagen Pólónak pedig a
dísztárcsáit lopták le.

Ernst Günter Tage zsebében
mindig ott a jegyzetfüzet és a ceruza. így azután állandóan készen áll, hogy mondásokat, bölcsességeket és idézeteket feljegyezzen. A 69 éves nyugdíjas újságíró ugyanis Németország legsikeresebb idézetvadásza. Fél évszázada gyűjti a bölcs vagy szellemes mondásokat és már 30 ezres
gyűjteménnyel
rendelkezik.
1985 óta évente kiad két könyvet
a legjobb mondásokkal. Eddig
már 35 könyve jelent meg olyan
címekkel, mint „A szerelem idézetkincse" vagy „Idézetek jogászok részére". Könyvei eddig öszszesen 700 ezer példányban keltek el. Tange legnagyobb sikerét a
pedagógusokról szóló mondások
gyűjteménye
aratta.
Három
könyvét spanyol és koreai nyelvre is lefordították. Életművének
a „Rosszindulatú idézetek lexikonját" tekinti.

Szarkának
nevelték

A napos időszakok melleit többször erősen megnövekszik a felhőzet és többfelé
előfordulhat záporeső, zivatar. Sokfelé megerősőí ik az északnyugati szél.
Szagad
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IIHWA. ANYANG (MTI)
Gyenyisz Laktyonov orosz labdarúgó felvette a dél-koreai állampolgárságot, és nevét Li Szeong
Namra változtatta, így tisztelegve klubja, a Seongham Iihwa
előtt. A 26 éves középpályás a

Max:27°
Min: 18
Zivatar

Ylax:33
Mbi:18°
Derült

Max:31

Mln:ir
Derült

A NAPOS OLDALRÓL. Szilvi a tavalyi Szeged Szépe verseny második helyezettje. A Szegedi Tüdományegyetem harmadéves angol
szakos hallgatója. A diploma megszerzése után tolmácsként kíván
dolgozni. Szeret utazni, olvasni, moziba járni. Szabadidejében
hobbijának, az autóknak hódol. Szilvi Forma-1 rajongó, Schumachcr és a Ferrari a kedvence, de a hétköznapokon legszívesebben egy BMW volánja mögé ülne.
Fotó: Karnok Csaba

A Ne bántsátok a feketerigót c.
regény elolvasására ítéltek egy
garázdát az USA-ban. „Halmazati" büntetésül az illetőnek fogalmazást is kell írnia arról, hogy
miként kapcsolódik rossz maga-

¡¿/fi.

SS

27°
28°

Kadd

te
Max:3r
Mln:20°
Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 106 cm (hőfoka 25.8 C°), Csongrádnál - 1 0 5 cm,
Mindszentnél 5 cm, A Maros Makónál 62 eni.
A Nap kel: 5.12, nyugszik: 20.28, Hold kel: 3.38, nyugszik: 16.02

4 klíma berenctozések
agyadl részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

értékesítése
8

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT. 5
Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533

hét végén mutatkozott be új nevén a szurkolóknak. Laktyonov a
második külföldi focista, akit honosítottak. Három évvel ezelőtt
az Anyang kapusa, a szintén
orosz Valerij Szaricsev „érdemelte" ki ezt, aki Sin Uj Szonra (Isten kezej kereszteltette át magát.

Olvasásra ítélt garázda
WEST CHESTER (MTI)
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o

Hétfő

Vasárnap

BILAWA (MTI)
A lengyelországi Bilawában a
rendőrségnek sikerült lefülelnie
tucatnyi bevásárlóközponti élelmiszerlopás tettesét: egy fekete
dobermant. Nem volt könnyű
nyomára akadni a bűnösnek,
mert a kutya fölöttébb ravasz
volt. Nem támadott meg minden
egyes bevásárlókocsit, kivárta a
megfelelő pillanatot, kihasználva az emberek figyelmetlenségét.
Szaglással ellenőrizte, hogy a kocsiban vagy szatyorban van-e
számára megfelelő áru. A lopás
után nem sokat teketóriázott,
azonnal felfalta a csirkecombot
vagy leveshúst. A doberman gazdáját utasították, hogy gondoskodjék kutyája „átneveléséről".

30°

További kilátások
A következő napokban átmenetileg szárazabb, majd ismét nagyobb nedvességtartalmú léghullámok érkeznek fölénk. A hétvégén, a jövő hét legelején sok napsütés
várható, majd elszórtan újból kialakulhatnak záporok, zivatart*.

A kapus Isten keze

KIFOSZTOTT LAKÁSOK
Egy Olajos utcai lakásból besurranó tolvaj 125 ezer forint készpénzt lopott el. A Hét vezér utcában pedig a szúnyoghalót kivágva arany ékszereket és bankkártyát vitt magával egy ismeretlen
tettes, aki később a kártyáról 120
ezer forintot emelt le. Az okozott
kár összesen 420 ezer forint.
PIACI SZARKA
Ismét vásárlás közben rövidítettek meg egy asszonyt a piacon.
Míg a sértett pénztárcáját a kezében tartva sétálgatott és nézelődött, egy ügyes kezű tolvaj 4 ezer
500 forintot emelt ki a tárcából.
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M O Z A I K "

tartása a könyv mondandójához.
A bíró „enyhítésként" nem kötelezte az elítéltet arra, hogy megvegye Lee Harper Pulitzer-díjas
regényét: a saját példányát adta
neki. Hogy William Fowlkesnak
legyen elég ideje olvasni, 4 hónap
börtönt is kapott.

Szextett
KAVOSZ (MTI)
Brit „szextett" szextettét vizsgálja Görögországban a rendőrség.
Három brit turistapár fényes
nappal nyilvános helyen orális
szexbe kezdett, és tettüket élénk
érdeklődés kísérte: legalább tucatnyian állták körül őket Korfu
szigetének egyik tengerparti stégén. Egy helyi lakos még le is
fényképezte a szextettet, meg a
nézősereget, és átadta a fotókat a
hatóságnak.
A képeket azután a görög tévé
is műsorára tűzte, bár cenzúrázott - a szerves részleteket kisatírozott - változatban. A rendőrség
mindezek után nyomozásba kezdett - jelentette az AP hírügynökség.

ISTEN ELTESSE!

KRISTÓF, JAKAB
Kristóf a görög Krisztophorosz
rövidülése, jelentése Krisztust
hordozó. Jakab ószövetségi név,
jelentése bizonytalan. KolumVÍZSZINTES: 1. Hindenburg tábornok mondta egy helyen. Első busz Kristóf, Amerika felfedezőrész. 12. Lefűrészel. 13. ... Kenneth (népszerű írónő). 14. Esni jeként írta be nevét a világ törtékezd az eső. 16. Világnyelv. 17. Trikó. 18. Vallásrövidítés. 20. Pá- nelmébe. Az idősebb Jakab aposrosban olimpiai ezüstérmes kajakozónk (József). 21. Női név 23. tol Jézus egyik legkedvesebb taRégi súlymérték. 25. Az első magyar nyevű hírlap szerkesztője nítványa volt. Mártírhalála után
(Mátyás). 26. Jól szerepel, eredményes. 29. Szintén ne! 30. Do- holttestét Spanyolországba szálrong vége! 32. Vízi sportoló. 34. Tagadószó. 36. Költői napszak. lították, ahol Santiago de Com37. Tornakellék. 39. Márványmintázattal díszít. 41. Víz menti nö- postelaban temették el. Ő Spavény. 43. Lamartine költeménye. 44. Bőr, németül. 46. Tárolótar- nyolország védőszentje, akinek
tályok biztonsági szerelvénye. 48. Elszállító. 50. Ritka női név
sírjához a koraközépkortól zaFÜGGŐLEGES: 1. Népvándorláskori germán törzs tagja. 2. A társa- rándokolnak a világ minden tájáságodban. 3. Vízi sportág. 4. Lakat. 5. Vízparti fafajta. 6. Akcióban ról. Névnapja országos ünnep.
van! 7. Épületszárny. 8. Dél-afrikai fizetőeszköz. 9. Afrikai folyam Tiszteletére nevezték el a chilei
és állam neve. 10. Zamatos és Illatos. 11. Kontinensünk keleti ré- fővárost Santiagónak. A Jakab
szén lakik. 15. Mágneses. 19. Szobrászati tevékenység. 22. Foly- név spanyol változata, a Jago szetonossági hiány, tájszóval. 24. Régi címzésrövidítés. 27. A kéz ré- repel az Othello főgonoszaként.
sze. 28. Nemzetközi segélykérő jel. 31 Atlétikai sportszer. 33. Rit- Egy gyermekmondóka kezdődik
mikus gimnasztikai sportszer. 34. Az idézet másik része. 35. Erdei így: Az úr elküldte Jakabot, arasállat. 38. Attila névváltozata. 40. A kukorica tartalékfehérjéje. 42.
le a zabot... Egyéb névnap: DaKorhol. 45. Összevissza ver! 47. Czuczor^agOÁ
lislilKonyVllírakobina, Jakus, TaSzemélyes névmás.
áHomál
ÓlitbröWönur, Tomor, Valentin,
Valentina.
CSÜTÖRTÖKI rejtvényünk helyes megfejtése: Nappal gyújt lámpát, aki folyton a múltat idézi.

Vezéri, figyelmeztető harcálláspont

Trabant és Zsiguli a konténerben, Múlt és jelen találkozása Szegeden, a Szőregi úton.
fotó: Karnok Csaba

