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Két súlyos baleset az 5-ös úton -Az 59 éves férfi kirepült a kisteherautóból

TÉMÁINKBÓL
ENERGIAFUBOL ARAM
A hőerőművek is érdeklődnek az
energiafű iránt, ugyanis a nagy
energiatartalmú briketté
tömörített növény
villamosáram-termelésre is
felhasználható. Az energiafűből,
oxigénmentes környezetben
erjesztve, biogáz is előállítható.
Csongrád megyében is nagy
területeken termeszthető.
3. oldal
MAGÁNPARCELLÁKON
NEM KOTORNAK
Nem marad ki egyetlen tervezett
szakasz sem a Holt-Maros
újszegedi ágának rehabilitációja
során az átépítésből. A megújítás
előkészítésekor a magánkézben
lévő, a Szőregi úti benzinkúttól
Szóreg irányába elterülő részt
nem vették figyelembe, ugyanis
ez nem önkormányzati terület, s
itt már jobbára teljesen
feltöltődött a Holt-Maros.
5. oldal
FODOR RAJMUNDÉK
NEM ÁLLNAK MEG
Harminc éve nyert legutóbb
világbajnokságot a magyar
vízilabda-válogatott. Öt és fél
éve ugyan döntőt játszhattak a
magyarok, ám akkor a
spanyolok diadalmaskodtak.
Ma este az olaszok lesznek az
ellenfelek a barcelonai
vébédöntőben, s Fodor
Rajmundék mindent
megtesznek azért, hogy
aranyéremmel térhessenek
haza.
18. oldal
NOVOTEEHOTELBEN
130 nP-es, BEVEZETETT
s z é p s é g s l lilliÓ
bérleti joga és teljes berendezése pezsgőfürdővel. szaunával, infrakabinnal, 1 álló-. 2 fekvőszoláriummal, kialakított fodrászattal. kozmetikával, masszázzsal, műkörmössel. igényesen berendezve
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Kamion taszította a halálba

Sötétségbe
borult
a Belváros
Negyvenperces
áramszünet
okozott kisebb riadalmat csütörtök éjszaka Szegeden. Teljes
sötétségbe borult a Belváros.

Csütörtök éjszaka negyed tizenkettő körül teljes sötétségbe borult Szegeden a Klauzál és Árpád
tér közötti szakasz. A Démász Rt.
illetékesétől megtudtuk: az áramszünetet egy tíz kilowattos kábel
üzemzavara okozta. A szakemberek még nem tudják, mitől hibásodott meg a kábel. Az áramszünet negyven percig tartott.
Amikor sötétbe borult a Belváros, mintegy kétszázan sétálgattak a Kárász utcán, de a teraszokon is üldögéltek még vendégek.
A közvilágítás, az épületek és üzletek áramellátása szünetelt. A
Dugonics téren félbeszakadt egy
koncert. A vendéglátóhelyeken
kisebb zavart okozott, hogy a
számítógépes rendszerek segítséSokkolta az Opel vétlen utasait a tragédia. A másik helyszínen egy VWPassat ütközött teherautóval.
Fotó: Schmidt Andrea, Karnok Csaba gével kiállított számlákat átmenetileg nem lehetett használni.
Két súlyos baleset történt tegnap az 5-ös vezetője ezt valószínűleg nem vette észre és vélte, hogy az áldozat a közeli gumigyárban A Korzó Café teraszán mécseseket gyújtottak. Az Ofotért riaszúton. A szegedi gumigyárnál a helyszínen hátulról nekiütközött a Volkswagennek. A dolgozott.
életét vesztette egy 59 éves férfi - kisteher- kisteherautó az ütközés erejétől átcsúszott a
Az Opel Zabra három utasa közül egy 2 5 tója volt az egyetlen, ami hangos
autóját a szemközti sávba lökte a mögötte szemközti sávba, ahol összeütközött egy né- éves nőt könnyű sérülésekkel szállítottak szirénázással reagált az áramkihaladó kamion, ahol összeütközött egy met rendszámú Opel Zafirával.
kórházba. A sofőrt és fiát a becsatolt öv és a maradásra. A Royal Szállóban
Opellel. Délután egy VW Passat ütközött teA kistehergépkocsit vezető 59 esztendős légzsák óvta meg a súlyosabb sérüléstől. Az nem okozott riadalmat a vendéherautóval a röszkei határ közelében.
férfi, aki a rendőrségi vizsgálat eddigi adatai Opel eleje teljesen összetört. A német férfi és gek körében a sötétség. A Virág
sem
jelentett
szerint nem volt bekötve, az ütközés pillana- családja Szerbiában élő feleségéhez utazott. cukrászdában
Egy régi Volkswagen kisteherautó közleke- tában a szélvédőn keresztül kirepült a jármű- A fiatal fiú elmondta, azon kívül, hogy berob- problémát az áramszünet, a hűbant a légzsák, semmire sem emlékszik. - tők rendesen működtek - tájédett tegnap reggel 9 órakor Szeged felől Buda- ből, és a helyszínen életét vesztette.
pest irányába az 5-ös úton. A kisteherautót
A gumigyár melletti áruház egyik munka- Nem akartam elhinni, hogy balesetet szen- koztatta lapunkat az üzletvezető.
Éjfél előtt néhány perccel újra kivezető 59 éves férfi a gumigyári behajtónál társa a helyszínelő rendőröknek elmondta, vedtünk - magyarázta.
gyúltak a fények a Belvárosban.
akart befordulni, ezért lassítani kezdett. A két csattanást hallott: először egy tompábmögötte haladó román rendszámú kamion bat, majd egy nagyobbat. A férfi azt is tudni Folytatás az 5. oldalon
T.Á

Vécé nyílik,
büfével
Két nyilvános illemhelyet is átépítenek Szegeden. Az Aradi vértanúk terén lévő vécéépületben
üzletet, valamint két női és két
férfi vécét alakítanak ki a harminc négyzetméter alapterületen. Az átépítés már zajlik. Üzlet
nyílik a Bartók téri, szintén harminc négyzetméteres épületben
is a vécék mellett, ám ez a beruházás csak jövőre kezdődik el.
Mindkét épületnél utcán át árusítanak.
Bővebben az 5. oldalon

A dal volt Cserháti
Zsuzsa élettársa
A szerdán elhunyt Cserháti Zsuzsa (képünknön) lapunknak korábban adott nyilatkozataiban
életéről, álmairól, dalairól vallott. Jobban szeretett kis vízben
nagy hal lenni, mint fordítva.
Az 1972-es táncdalfesztiválon
kezdő énekesként előadói díjat
nyert. Két dallal debütált, és sokak szerint talán világsztár is válhatott volna belőle, ha szerencsésebb csillagzat alatt születik. Itthon viszont szerették, koncertjei
előtt már hetekkel megindult a
harc a jegyekért, kazettáit szétkapkodták. O pedig büszke volt
arra, hogy minden korosztály szívesen hallgatja dalait.
Összeállításunk a Sziesztában

A vásárhelyi katonáknak „biztos " tippjeik vannak az átszervezésről

Csapatmozgások várhatók
A vásárhelyi Bercsényi dandár
katonái előtt - úgy tűnik - nem
titok, hogyan szervezik át a
dandárt. Úgy tudják, a harckocsizók és az önjáró tüzérek
mennek, helyükbe a műszakiak
jönnek, az összlétszám nő. Azt
azonban, hogy mindez mikor
történik, senki sem tudja.
Cáfolta a vásárhelyi laktanyabezárás egy nappal korábban a Magyar Nemzetben felröppentett
hírét Juhász Ferenc honvédelmi
miniszter az m l péntek reggeli
Napkelte című műsorában. Sőt a miniszter úgy fogalmazott - :
folytatják a már megindult jelentős fejlesztést. Ugyanakkor ennek részleteiről a miniszter nem
kívánt részleteket elárulni azelőtt, hogy a parlament honvédelmi bizottságát tájékoztatnák.
Ezt augusztus l-jén teszik meg.
A vásárhelyi Bercsényi dandár
lapunknak név nélkül nyilatkozó
katonái - rangtól és beosztástól
függetlenül - úgy tudják, lesz átszervezés Vásárhelyen, de csak
annyi, hogy az eddig itt állomásozó egy harckocsizó zászlóaljat
és a szintén egy önjáró tüzér
zászlóaljat elviszik a városból,
talán Tatára és Debrecenbe. Ez tisztestül és szerződéses katonástul - körülbelül 100 embert
érinthet.
Szolgálati titokként kezebk a
laktanyában a két zászlóalj létszámát. Az azonban biztos, s ezt
több alkalommal is közölték,
hogy jelenleg összesen 1800

munkahelyet jelent a vásárhelyi
laktanya. Ebbe a számba - információnk szerint - nem csak a
katonák, de a civil alkalmazottak
is beleértendők. A sorkatonákat
az átszervezés már nem nagyon
érinti, hiszen 2004 elején leszerelnek az utolsó kényszersorozottak is.
- A tiszteknek szinte mindegy,
hol dolgoznak - fogalmazta meg
az egyik katona -, lakást máshol
is kapnak, házastársuknak is
akad munka, de a tiszti fizetésükből addig is megélnek, családostul. Azok lesznek bajban,
akik a munkanélküliség elől menekültek a honvédséghez.
- Közülük sokan már most
megpróbálnak átkerülni az elköltöző fegyvernemektől másikhoz,
mert Vásárhelyhez köti őket
minden - fogalmazott egy másik
katona. - A szerződésesek illetményéből pedig nem lehet eltartani a családot addig sem, míg a
feleség az új helyen állást nem
talál magának. Már ha talál.
A vásárhelyi dandárnál sokan
úgy tudják, az átszervezéssel a
helyőrséget támogató, parancsnokságot segítő logisztikai-műszaki részleget megerősítik, így
nem csak Szentesről csoportosítanak át ide állományt és felszerelést, de az ország más alakulataitól is. Attól pedig nem tartanak, hogy a most felújított, illetve építés alatt álló körletek üresen maradnának.
Még nem tudni biztosan, ki marad és ki csomagol a vásárhelyi lakFolytatás a 3. oldalon

tanyában.

Fotó: Tésik Attila
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Répássy kérdései
a brókerbotrányról
A Fidesz szerint Tóth Andrást, a
nemzetbiztonsági szolgálatokat
felügyelő politikai államtitkárt
cs Lampcrth Mónika belügyminisztert is felelősség terheli
azért, hogy Kulcsár Attila hónapokra „kivonhatja magát" az
ellene folyó büntetőeljárás alól
- mondta Répássy Róbert tegnapi budapesti sajtótájékoztatóján.
BUDAPEST (MTI)
- Kulcsár Attila huzamosahb ideig tartó távolléte veszélyezteti a
nyomozás sikerét a K and H
Equitiesnél elkövetett bűncselekmények felderítése ügyeben közölte a fidcszcs képviselő. Répássy Róbert a Fidesz nevében
felszólította Tóth Andrást
és
Lamperth Mónikát, hogy tisztázzák kapcsolatukat Kulcsár Attilával, és haladéktalanul válaszoljanak pártja hozzájuk intézett
kérdéseire.
- Lehet, hogy véletlen, de lehet, hogy szándékosság rejlik a
mögött, hogy Kulcsár Attila, miután magát bűncselekmény elkövetésével vádolta Tóth András
előtt, szabadon elhagyhatta az
országot - tette hozzá a képviselő. A Fidesz kérdéseket fogalmazott meg az ügy kapcsán több
kormánytaghoz.
Választ várnak például arra,
hogy Tóth András milyen kapcsolatban áll, vagy állt Kulcsár

Attilával, az államtitkár mikor és
milyen „jelzést kapott", továbbá
a bróker meghallgatását miért
nem a Nemzetbiztonsági Hivatal
munkatársai végeztek.
Lampcrth Mónikától azt szeretnék megtudni, hogy a belügyminiszter férje, vagy más közeli
hozzátartozója milyen kapcsolatban áll, vagy állt a K and H
Bankcsoporttal, illetve Kulcsár
Attilával. A Fidesz szerint az ügyben tisztázandó László Csaba
pénzügyminiszter kapcsolata is a
K and H Bankcsoporttal, illetve
Kulcsárral.
- Érdeklődéssel várom Répássy
Róbert ötleteit arra vonatkozóan, hogy egy jogállamban milyen
indokkal kellett volna megtagadni Kulcsár Attilától a határátlépés lehetőségét - reagált Tóth
András, a polgári titkosszolgálatokat irányító államtitkár a fidcszcs képviselő szavaira. Leszögezte, hogy mindössze negyedórás beszélgetést folytatott Kulcsár Attilával. Mint mondta: a
megbeszélésre közvetítő közbenjárásával került sor egy olyan
időszakban, amikor a Nemzetbiztonsági Hivatal adatgyűjtést
folytatott az ügyben.
- Kulcsár még nem volt gyanúsított, és semmi sem indokolta,
hogy ne fogadjam - fűzte hozzá.
Hangsúlyozta: Kulcsár Attila
mondandója homályos volt,
konkrétumok nélkül utalt saját
felelősségére.

Bácskai cáfolta, hogy
az államtitkárt vádolja
Bácskai János dandártábornoknak nincs kidolgozott teóriája az ellene folyó eljárás okaitól - közölte az MTI-vel Ilcsik Sándor ügyvéd tegnap. „A Színes Mai Lapnak védencem nem adott interjút, mert az ellene folyó nyomozást államtitokká minősítették" - mondta a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felfüggesztett főigazgatójának védőügyvédje. Hozzátette: a dandártábornok kizárólag annak
megjelentetésére adott felhatalmazást, hogy valótlan az az állítás,
miszerint kiadatási őrizetbe vétele előtt Bécsben találkozott volna a K
and H Equitics sikkasztás gyanújával az osztrák fővárosban fogva tartott brókerével, Kulcsár Attilával.
Ilcsik Sándor tájékoztatása szerint - a bulvárlapban megjelentekkel
ellentétben - az sem igaz, hogy Bácskai Jánosnak az eljárás okait illetően „kidolgozott teóriája" lenne, mely szerint Tóth András a Miniszterelnöki Hivatal titkosszolgálatokat felügyelő politikai államtitkára
kezdeményezte volna személyes, vagy politikai okoktól az ellene folyamatban lévő büntető eljárást. A védőügyvéd kijelentette: az viszont igaz, hogy a felfüggesztett főigazgató ellen a Budapesti Katonai
Ügyészségen hivatali bűncselekmény miatt büntető eljárás van folyamatban, és ezzel összefüggésben a belügyminiszter jogkörében eljáró
államtitkár a büntetőeljárás időtartamára felfüggesztette beosztásától. A felfüggesztett főigazgató védője nem adhatott tájékoztatást az
eddig lefolytatott kihallgatások részleteiről.

-
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Pincéket öntött el a lezúduló eső az ország északkeleti részén

Aszály után felhőszakadás
NYÍREGYHÁZA (MTI)
Felhőszakadás volt tegnap délután
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye keleti részén, ahol 33 alkalommal riasztották a tűzoltókat elöntött pincék víztelenítéséhez.
A térségi katasztrófavédelmi
igazgatóság ügyeletesének tájékoztatása szerint a legtöbb pincét és pincegarázst Mátészalka, Nagyecsed, Vállaj és Vásárosnamény térségében árasztotta el az özönvízszerű eső,
ahonnan a tűzoltók mindenütt
szivattyúkkal emelték ki a vizet.
A pincékben és pincegarázsokban kisebb-nagyobb károk is keletkeztek, melyek felmérését
megkezdték az illetékes szakemberek. A felhőszakadásból 70-90
milliméternyi eső zúdult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségre, ahol korábban aszály pusztított.

A felhőszakadás Hajdú-Bihar megyét is elérte, Hajdúböszörményben például két óra alatt 100 millim é t e r eső e s e t t .

Fotó: MTl/Venter Attila

A szocialisták szerint az ellenzék félrevezeti az embereket

A Fidesz szószegőnek
nevezte a kormányt
A kormány szó- és törvényszegő, mert a tavaly megígért és
jogszabályba foglalt adócsökkentés mögül megpróbál kihátrálni - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Mátrai Márta fideszes országgyűlési képviselő.
BUDAPEST (MTI)
Az ellenzéki politikus szavai szerint 2004-ben drasztikus áremelések és megszorító intézkedések
következnek, amelyek negatív hatással lesznek az életszínvonalra.
- Elvárjuk Medgyessy Pétertől,
hogy végre szedje ráncba a kormányát és adjon választ az időskorúaknak, a családoknak, a bérből és
fizetéstói élőknek és a minimálbérért dolgozóknak, miből fogják
kifizetni a közüzemi számlákat,
miből fogják taníttatni a gyermekeiket, miből fognak tejet és kenyeret vásárolni, amikor augusztusban és szeptemberben 22 százalékkal felmegy a kenyér ára - fogalmazott az ellenzéki politikus.
Mátrai Márta hangsúlyozta: az

intézkedések közvetlenül érintik
az embereket, a családokat. Szavai szerint a reálkeresetek csökkenni fognak, megszűnik az egyéni nyugdíjjárulék adókedvezménye, valamint a lakáshitelek törlesztése utáni kedvezmény, emelkedni fognak az energia- és gyógyszerárak. A politikus úgy fogalmazott: „az áram árának emelésével a kormány tulajdonképpen
bevezeti a 13. havi villanyszámla
intézményét". Mátrai Márta élesen bírálta a kormányt amiért
„nem tartotta be a családoknak
tett ígéreteit", többek között nem
lett ingyenes a tankönyv, hanem
az 5 százalékos áfa miatt a szülőknek többet kell fizetniük.
A Fidesz képviselőjének kijelentéseire reagálva Juhász Gábor, az
MSZP
frakcióvezető-helyettese
közleményében azt állítja, „Mátrai
Márta vagy nem ismeri a 2004-cs
évre tervezett intézkedéseket, vagy
szándékosan vezeti félre az embereket. Olyan dolgokat állít a megélhetési nehézségekről, melyek
nem fognak bekövetkezni".

Megnyílt a Művészetek Völgye
Megnyílt a tizenötödik kapolcsi kulturális
fesztivál. Idén hat településen szerveznek
programokat a tíznapos rendezvénysorozat
ideje alatt.
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Pula, Öcs, Taliándörögd, Monostorapáti és
Vigántpetend - 46 helyszínén mintegy 800
rendezvényt kínál a több mint 3000 amatőr
és hivatásos művész közreműködésével zajló

eseménysorozat. A képzőművészeti kiállítások, népművészeti bemutatók, hangversenyek, színházi előadások számtalan műfajban kínálnak élményt a látogatóknak.

Juhász Gátór emlékeztetett arra, a szocialista frakció nyilvánosságra hozta azolcnak az intézkedéseknek a körét, amelyek a
2004. évi költségvetésben megjelennek, így a nyugdíjemelésre, a
családi pótlék és jövedelempótló
támogatások reálértéken tartására vonatkozó 130, illetve 40 milliárd forintos összeget.
A kormánypárti politikus felhívja a figyelmet arra, hogy a rászoruló gyermekek kedvezményes
étkezésére és ingyenes tankönyvere 12 milliárd forintot, a megváltozott munkaképességűek támogatására és rendszeres szociális segélyre 58 milliárdot, felsőoktatási
lakhatási és kollégiumi támogatásra 2,2 milliárdot, közvetlen
mezőgazdasági termelői támogatásra pedig 104,2 milliárd forintot
különít el a jövő évi büdzsé.
„Ezenkívül bejelentettük, hogy
a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíj
esedékes összegét szándékaink
szerint az elfogadott törvénynek
megfelelően ősszel kapják meg"
- emeli ki a szocialista politikus.

Többen
autóznak
a sztrádán
BUDAPEST (MTI)

KAPOLCS (MTI)
Márta István fesztiváligazgató a tizenötödik
alkalommal megrendezett Művészetek Völgye eseménysorozat megnyitójában hangsúlyozta: politikusok jelenlétében, de a politikaés a pártmentesség jegyében veszi kezdetét a
tíznapos program. Az első napi rendezvényekre magánemberként a helyszínre látogató Kiss
Péter kancelláriaminiszternek, Pál Béla idegenforgalmi és Szanyi Tibor földművelésügyi
államtitkárnak a rendezők jelképes „politikai
batyut" adtak az Eger-patak völgyének pulai
bejáratánál, s arra kérték őket, rakják le azt a
Völgy-kapuban, amit ők meg is tettek.
A Malom-szigeten tartott fesztiválnyitó ünnepségen Márta István elmondta: az 1989-es
első, kapolcsi napoknak nevezett művészeti
találkozónak még csak 400 vendége volt, míg
az időközben Művészetek Völgye névre keresztelt rendezvényre tavaly már 180 ezren
látogattak el. Az idén hat település - Kapolcs,

A június 13-i bevezetés óta eddig
567 ezer Dl kategóriájú négynapos autópálya matricát értékesített az Állami Autópálya Kezelő
(ÁAK) Rt. Csillag István gazdasági
és közlekedési miniszter sajtótájékoztatón elmondta: az 1000 forintért kapható négynapos matrica
hatására 15-20 százalékkal nőtt
az autópályát használók aránya.
Timár József, az ÁAK Rt. vezérigazgatója elmondta: az augusztus végéig kapható négynapos
matricából várhatóan teljesül az
előzetesen tervezett egymillió
darabos eladás. A tíznapos matricából azonban 35 százalékkal
kevesebbet értékesítettek az új
termék bevezetése óta, ami az
ÁAK-nak 400-500 millió forinGalkó Balázs színművész (balra] és Márta István fesztiváligazgató. Fotó: MTI/Sándor Katalin tos bevételkiesést okoz.

Amerikaipalesztin
csúcs
WASHINGTON (MTI)
Minél gyorsabb ütemben sikerül
megfékezni a közel-keleti terrorcselekményeket, annál könynyebb lesz megoldani a még vitás
kérdéseket, amelyek akadályozzák az útiterv néven ismert békekezdeményezés megvalósítását jelentette ki tegnap George Bush
amerikai elnök, aki a Fehér Házban fogadta Mahmúd Abbász palesztin miniszterelnököt.
A találkozón Abbász kötelezettséget vállalt arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a szélsőséges palesztinok által végrehajtott terrorcselekmények megfékezésére. Bush pedig a maga részéről ugyanakkor azt ígérte,
hogy nyomást gyakorol Izraelre a
palesztinok szabad mozgásának
biztosítása, a zsidó telepek létesítésének befagyasztása és az Izraelben bebörtönzött palesztin
foglyok fokozatos szabadon bocsátása érdekében.
Az amerikai elnök fontosnak
nevezte a palesztinok életkörülményeinek javítását, megerősítve, hogy Washington 20 millió
dolláros gyorssegélyt nyújt a Palesztin Hatóságnak. Egyben bejelentette, hogy első ízben közös
amerikai-palesztin gazdasági fejlesztési bizottságot hoznak létre.

RÖVIDEN
MEGHALT SCHLESINGER
Hetvenhét éves korában tegnap
Los Angelesben, egy kórházban
elhunyt John Schlesinger angol
Oscar-díjas filmrendező, az Éjféli
cowboy és a Maraton
életre-halálra alkotója.
Schlesinger már évek óta súlyos
beteg volt: 2000 decemberében
agyvérzését kapott, és állapota az
utóbbi hetekben egyre romlott.
ELÍTÉLT TERRORISTÁK
Spanyolországban tegnap
egyenként 790 és fél év
börtönbüntetésre ítélte a bíróság
az ETA szeparatista szervezet két
volt vezetőjét, Santiago
Arrózpide Sarasolát és Rafael
Caride Simont. Ok voltak a fő
bűnösei az ETA valaha
elkövetett legvéresebb, 21 ember
halálát okozó gyújtóbombás
merényletének 1987-ben.
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« A KT U A L IS

Vásárhelyi katonák „biztos " tippjei az átszervezésről

Csak a múlt
a biztos

Csapatok jönnek-mennek

KOROM ANDRÁS

A harckocsizók talán utolsó ünnepe Vásárhelyen. Mögöttük a múlt.
Folytatás az 1. oldalról
Egyrészt azért nem félnek attól, hogy a felújított laktanyák üresen maradnak, mert valószínű, hogy Vásárhelyen marad a NATO
gyorshadtestének nagy része, illetve a magyar-román közös zászlóalj magyar kontingense is. Másrészt a laktanya - a csapatmozgások, azaz az átszervezés befejezése után a
továbbiakban is - kiemelt jelentőségű marad,
és az addigra tervezett 3000 fős létszámmal
működik.

Fotó: TésikAttila

A vásárhelyi katonák egyetlen dolgot
nem tudnak, azt, mikor kezdődik az átszervezés. Többségük szerint, ha azonnal
elkezdődik, akkor is legalább egy évbe telik, mire a két zászlóalj valóban elköltözik
a városból.
Szent Kristóf, a harckocsizók védőszentje
napját ünnepelik a vásárhelyi Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárnál. A tegnapi
ünnepélyes állománygyűlésen Darabos Lajos
őrnagy olvasta fel a honvéd vezérkari főnök

köszöntő levelét, majd Fazekas István alezredes adta át a tatai Goldstein Roland hadnagynak „Az év legkiválóbb harckocsi alegységparancsnoka" című verseny egy harckocsizó
sapkát formázó díját.
Mint azt lapunknak a győztes elmondta:
nemcsak azért örült az elismerésnek, mert
nehéz elméleti és gyakorlati verseny eredményét, s négy kiszolgáló személyzet munkáját
is elismerték ezzel, hanem azért is, mert éppen a születésnapján vehette át.
B.K.A.

Az elhunytak leszármazottai 400 ezer forintot kaphatnak

Jóvátétel jár a hozzátartozóknak
Hosszú várakozás után a leszármazottak hamarosan megkaphatják
azt a jóvátételi összeget, amelyet élet elvesztése miatti jogcímen
ítélt meg a magyar állam.
A rendszerváltást követő, a kárpótlási törvények alapján elindult kárrendezési folyamat a végéhez közeledik. Hamarosan
azok is kárpótlásban részesülhetnek, akiknek felmenői, közvetlen hozzátartozói életüket veszítették a kényszermunka, a deportálás ideje alatt, büntetés-végrehajtás során, avagy magyar bíróság által hozott halálos
ítélet miatt.
Mint ahogy azt Zöldi Klárától,
a Központi Kárrendezési Iroda
(KKI) Csongrád megyei kirendeltségvezetőjétől
megtudtuk,

kárpótlást azok az élő hozzátartozók kaphatnak, akik a törvényes határidőig, 1997. október
7-éig beadták kérelmüket, s kárpótlási jogosultságukat határozattal már meg is állapították illetve megállapítják. Ha a kérelmező már elhunyt, annak örökösei is jogosultak a kárpótlásra.
Az eljárás hivatalból indul, az
érintetteknek nem kell új kérelmet benyújtaniuk. Amennyiben
az eredeti kérelmező már meghalt, s örökösei jogosultak az
összeg átvételére, jelentkezzenek, mert ezzel meggyorsíthat-

SEAT I b i z a 1 . 4 1 6 V S t e l l a
széria klímaberendezéssel

már 2 690.000 Ft-tól*

ják az eljárást. Az a legcélszerűbb, ha levelet írnak a kárrendezési irodának, és egyúttal megjelölik az örökösödés fokát, mellékelik az örökösödési arányt igazoló okiratot, mert erre szükség
lesz. A külföldi okirathoz a hiteles magyar nyelvű fordítást is
csatolni kell.
A magyar állam 400 ezer forintot fizet személyenként, vagyis
az elhunytak után jóvátétel címén. Amennyiben egy hozzátartozó, az özvegy, a gyermek, avagy
a szülő adott be igénylést, számukra a teljes összeg jár, ha testvér kért jóvátételt, akkor ő mindössze 200 ezer forintot kaphat.
Ha többen jogosultak az összeg
átvételére, azt a személyek szá-

A képen látható autó extra felszereltséget tartalmaz.
*ajánlatunk

a készlet erejéig

érvényes

Átlagfogyasztás: 6,4 1 / 1 0 0 km; CO2 kibocsátás: 154-156 g/km
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Ingatlanüzemeltetésre szerződött a cégcsoport

A Wallis az Alföldön
MUNKATÁRSUNKTÓL
Három évre szóló megállapodást írt alá a Mol Rt. a Wallis
Ingatlan Rt. leányvállalataival.
A szerződés ingatlanüzemeltetésről szól, s több mint 400 létesítményre vonatkozik, az Alföld összesen 56 pontján, beleértve Szegedet is.
A megállapodás részletes tartalmát a felek nem kívánják nyilvánosságra hozni, egyelőre anynyit tudni, hogy a szerződés a

Trammel Crow Wallis Rt. és stratégiai alvállalkozója, a Vilati Rt.,
valamint az olajipari társaság között jött létre, s közel 140 ezer
négyzetméternyi területre vonatkozik.
A Wallis leányvállalata a Mol
Algyőn és környékén, Szolnokon
és Hajdúszoboszlón lévő irodaépületeinek, ipartelepeinek, raktárainak, kutató- és feldolgozó
bázisainak karbantartási, üzemeltetési, takarítási feladatait
látja majd el.

Csongrád megyében is termeszthetik

Energiafűből lehet villamos áram
Már hőerőművek is érdeklődnek az energiafű mint nagy jövő
előtt álló, környezetbarát, megújuló energiaforrás iránt. Energiafűvel jelentős mennyiségű
szenet válthatnak ki az erőművek, hozzájárulva a légkörbe kerülő szén-dioxid- és általában
károsanyag-mennyiség visszafogásához.

Felszereltség: félautomata klímaberendezés •
vezető- és utasoldali légzsák • elektromos a b l a k e m e l ő k
elől • integrált első ködfényszórók •
elektrohidraulikus szervokormány rádió távirányítású központizár • immobiliser •
lézerhegesztésű karosszéria

ma alapján arányosan kell elosztani, ugyanezen elv alapján fizetnek az örökösöknek is. Aki korábban már kapott kisebb összeget, annak a különbözetet - szintén hivatalból - kifizetik.
Az érintettek a jóvátételről tértivevényes ajánlott küldeményben értesülnek. Ebben lesznek a
kifizetéshez szükséges nyilatkozatok is, amelyeket kitöltve, válaszborítékban kell visszaküldeni. A jogerős határozatok dátumát követő 15 napon belül a Hadigondozottak
Közalapítványa
intézkedik az átutalásokról. Az
eljárások elkezdődtek. Mivel
több tízezer ügyről van szó, az
iroda egyelőre türelmet kér.

A katonák nem foglalkoznak politikával. Csak parancsokat hajtanak végre. A vásárhelyi laktanya átszervezése körüli bizonytalanság azonban senkit sem hagyott hidegen az ott dolgozó ezernyolcszáz katona és civil alkalmazott közül. Ha valakit mégis, az bizony jól titkolja.
Az újságírókat az utóbbi időben szinte kézen fogva vezetik a
laktanyán belül, aztán meg ki is kísérik a kapun. A szigor érthető,
hiszen civilek amúgy sem lófrálhatnak sehol a világon katonai
objektumban. Ám most, a honvédség sokadik védelmi felülvizsgálata, azaz az újabb bizonytalanság idején, ha kimondatlanul is,
de az sem engedélyezett, hogy a sajtó képviselői csak úgy leszólítsanak odabenn valakit, tudakolva a véleményét a dolgokról. Pedig
a hivatásos katonák sem olyan elzárt világban élnek, ahogy éltek
évtizedekig, amikor különféle kiváltságaikkal megóvta őket az állam mindenféle
bizonytalanságtól.
A sereg szent tehenét, melyhez tilos volt hozzányúlni,
mostanában erősen piszkálja a politika, foggal, hiszen már nem
elegendő úgy helyt állni, hogy egy alakulatot több célra is felajánlanak. Papíron megy a dolog, csakhogy éles
helyzetben
nem szakadhatnak
szét két feladat között a katonák.
Manapság a honvédségnek
is valódi teljesítményt
kell
nyújtania,
nem elegendő hónapokon át a fegyverzet portalanításával,
a
felszerelés fényesítésével
vagy éppen azzal foglalkozni,
hány
katona tudja a legrövidebb idő alatt kitépkedni a gazt az alakulótér földjéből. A kényszersorozott
állomány talán alkalmas
volt erre, de a szerződéseseket
már nem lehet ezzel
megfogni,
bárhogy is akarják.
A vásárhelyi laktanya sorsa csak egy része a honvédség bizonytalanságának, melyet az alakulatokhoz felvett, majd onnét rendkívül gyorsan elmenekülő szerződésesek nagyszáma is mutat.
Vásárhely külön tragédiája lenne, ha megszűnne a dandár, miután a honvédség a kevés számú nagyfoglalkoztatók egyike. Ha az
átszervezés valóban olyan lesz, ahogy azt a katonák tudni vélik,
akkor sem lesz rózsásabb a helyzetük azoknak, akik a munkanélküliség keserveit cserélték fel a mundérra. Igaz, a pakliban mindig is benne volt, hogy a katonáskodás nem egy otthon ülő munka. Ha kell, akár az ország túlsó végébe is át kell települnie annak, aki ezt a hivatást választja. A helyzet egyelőre még bizonytalan, azaz a nyilvánosság számára még titok.
Csak egy a biztos a seregben. A z , ami már elmúlt.

- Hogy pontosan mely fűfajnak
a nemesített változata az „energiafű", amit Szarvasi-l-nek neveztünk el, egyelőre nem publikus. A nemesítés alapjául szolgáló növényanyag Közép-Ázsiából és az Alföld szikes területeiről származik - mondja Janowszky Zsolt, a szarvasi Mezőgazdasági Kutató Fejlesztő Kht.
tudományos munkatársa. A
cég, illetve elődje ötven esztendeje foglalkozik takarmány- és
parkfüvek nemesítésével, és e
munka során került előtérbe az
ipari célokra alkalmas fűfélék
létrehozása is, a kilencvenes
évek elejétől. Ma már a kutatási
eredmények gyakorlati bevezetésénél tart és az ezt biztosító
vetőmag-előállításon
dolgozik
az intézet. Lesz igény az energiafűre: a hőerőművek - ahol az
elégetett, nagy energiatartalmú,
briketté tömörített energiafüvet

má - „pellet" - tömörítve családi
házak kazánjainak fűtésére is alkalmas.
Nemcsak energetikai fölhasználása lehetséges: kitűnő papírgyártási alapanyag is, s például
fűrostlemez előállítható belőle.
Ha termesztése elterjed, nem
kell egész erdőket a papíripar igényeinek kielégítésére és farostlemezgyártásra „pazarolni". Szintén fontos: a vadállomány számára megfelelő életteret, táplálkozási területet biztosít az energiafű-ültetvény, vadgazdálkodási
és természetvédelmi szempontból is csak pozitív tulajdonságai
vannak. Szerepet játszhat továbFűben fában van az orvosság - hamarosan energiafűtenger borít- bá a biológiai talajvédelemben:
hatja a Csongrád megyei ugart.
Fotó: Gyenes Kálmán nagy mennyiségű szerves anyaggal gazdagítja a talajt, gyökérzete
villamosáram-termelésre hasz- gosabb lehet a gázra alapozott fű- révén akár három és fél méteres
nálnák - máris érdeklődnek. De téshez képest. Olcsósága abból mélységben is, védelmet jelent a
nemcsak briketté alakítva hasz- adódik, hogy az igénytelen, szá- - mind több gondot okozó - szélnosítható energianyerésre ez a razságtűrő energiafű más növé- erózió ellen, s talajrekultivációra
növény: hevítés, száraz lepárlás nyek gazdaságos termesztésére is hasznosítható. Tehát széles
útján pirolízisgázzá alakítható, nem alkalmas, illetve művelés- körben használható, új mezőgazjelenthet,
illetve - oxigénmentes környe- ből - többek közt EU-elvárások dasági főterméket
zetben erjesztve - biogáz állítha- nyomán - kivonandó területe- melynek termesztésbe való bevotó elő belőle.
ken is kellő hozammal termeszt- násával Magyarország aktívan
- Távfűtő művek üzemeltetői hető, különösebb beruházás, hozzájárulhat a légkörbe jutó kászintén érdeklődnek a termék gondozás nélkül, és - miután ros anyagok mértékének csökiránt. „Mini távfűtő művek" ré- belföldi, akár helyben termesz- kentéséhez, így a globális éghajvén akár egész települések hőel- tett növényről van szó - nem is latváltozás folyamatának lassítálátása is megoldható energiafű kell messze szállítani. Szilárd sához.
fölhasználásával, mely gazdasá- halmazállapotban, granulátumF.CS.

•

4

KÖRKÉP
DESZK. A deszki szerb templom
kertjében vasárnap juliálist
rendeznek. A program délelőtt
10 órakor kezdődik és a szerb
kisebbségi önkormányzat egész
nap várja a csatlakozni vágyókat
és az érdeklődő családokat. A
tervek szerint közösen fogják
főzni a hagyományos receptek
alapján készülő ételeket. A
juliálison egymást követik majd
a zenekarok. A különféle bandák
játsszák a szerb talpalávalót a
fiatal és idősebb táncosoknak és
a jókedvű közönségnek.
Esetleges eső sem szabhat gátat a
mulatságnak, ugyanis a
szervezők a parókia épületében
fedett helyet biztosítanak a
vigasság zavartalan
folytatásához, ha
közbeszólnának az égiek.
KISTELEK. A kisteleki
önkormányzat 2003 második
negyedévében több témában is
eredményesen pályázott. A
polgármesteri hivatal
okmányirodája a jelenlegi első
emeleti helyéről a földszinten
található díszterembe kerül át. A
beruházás elsősorban a
mozgáskorlátozottak és a
nyugdíjasok érdekeit tartja szem
előtt. Házasságot pedig a
jelenlegi teleház termében
lehetne kötni, amelyet szintén
pályázati támogatásból
alakítanak át. Mindezen célok
megvalósítására 12,6 millió
forintot nyert a város
önkormányzata. A Térségi
Gazdaságfejlesztési Irodában
készült vállalkozói pályázatok
szintén támogatásra találtak. A
mezőgazdasági infrastruktúra
kialakítására vonatkozó
agrártámogatások és
Sapard-pályázatok több
tízmilliós támogatást hoztak. Az
ISO-tól nyert összeg pedig 800
ezer forint.
MÓRAHALOM. Mórahalmon is
évek óta fennálló probléma, hogy
folyamatosan nő a külterületet
csúfító, környezetkárosító
illegális hulladéklerakó helyek
száma. A mezőőrök igyekeznek
feltárni ezeket a helyeket és
fellépni az elkövetőkkel
szemben. A bírság legmagasabb
összege 50 ezer forint. Ezt akkor
lehet kiszabni, ha az
ingatlantulajdonos megszegi a
települési hulladékgyűjtésre és
-átadásra vonatkozó
kötelezettségét, nem a kijelölt
helyen rakja le a szemetet. Az is
büntethető, ha az önkormányzat
szelektív gyűjtést vezetett be, de
nem ennek megfelelően rakják le
a hulladékot.
SZEGED. A közismert és
közkedvelt Napsugaras
Egyesület augusztus 10-éig tartja
nyári rendezvényét a szegedi
Széchenyi téren. Különféle
kézműves-foglalkozásokat
ismerhetnek meg a kilátogatok
naponta 11-től 14 óráig,
valamint 15-18 óra között. A
Napsugaras Egyesület két nagy
sátrában olyan régi
mesterségeket figyelhet meg
alkotás közben a közönség, mint
például a fazekas vagy a
gyékényszövő. A kézművesvásár
és a játszóház mindennap 10-től
20 óráig tart nyitva.
ZÁKÁNYSZÉK. A zákányszéki
képviselő-testület legutóbbi
ülésén többek között
foglalkozott a térség
mezőgazdaságát két esztendeje
sújtó fagy- és aszálykárral. A
zákányszékiek közel kilencven
százaléka mezőgazdaságból él, a
termőterületek és a szántók
talaja homok, így víz nélkül
terméketlen. A két éve tartó
jelentős terméskiesés a kihat az
egész község életére is. Az
önkormányzat ezért felkéri a
kormányt, az érintett tárca,
valamint a megye gazdasági
vezetőit, hogy jelentős mértékű
károk enyhítésére és az egész
homokhátság jövőjének
biztosítása érdekében tegyék
meg a szükséges
intézkedéseket.
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A földszint eladása fedezné az épület 300 miEióba kerülő átalakítását

A Reök-palotában jó
helye lenne a képtárnak

Néptánchappening
a nagyállomáson
Az alternatív színházi fesztivál
programjaként a szegedi nagyállomáson ma este rendezik
meg a Brassói pályaudvar című
néptánchappeninget.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Nem hagyományos színház, hanem happening, azaz olyan akció, amelyben a közönség alanya
a történéseknek. Vagyis aki este
9 órára kimegy a szegedi nagyállomásra, számítson rá, hogy
olyasmit lát-hall, tapasztal, amit
eddig még soha.
Mintha Brassóban lenne, valamikor a közelmúltban, eléggé lepusztult környezetben. Csakhogy ez a közeg egyedülálló abban a tekintetben, hogy érintetlenül megvannak a régmúlt kincsei, a paraszti kultúra eleven

emlékei, az erdélyi multikulturalitás elemei. A lerobbant pályaudvaron a csillogóan gazdag közép-európai népművészet leletei
tárulnak fel a vonatokra várakozók közreműködésével - legyenek ők szászok, hetyke kalapos
avasiak, zsidók, huculok, örmények, moldvai csángók, gagauzok, svábok, cigányok.
A happening - mindig más.
Diószegi László jegyzi rendező-koreográfusként, a Válaszút
és a Honvéd együttes kitűnő
néptáncos szólistái mellett gyimesi vendégek, valamint a szászcsávási zenekar, és egy moldvai
fúvószenekar vonja be az érdeklődőket Erdély csodái közé. Mivel korlátozott számban lehetnek a résztvevők, ha túl sokan
kiszorulnak a nagyállomásról, a
happening ismétlődik.

A sztárvendégekkel a színpadon

A műemlék épület kulturális centrumként közcélokat szolgálna.
A szecessziós Reök-palota lenne a legideálisabb
városi képtárnak - a főépítész egyetért ebben a
szegedi képzőművészekkel. A tanulmányterv elkészítésével megbízott szakember szerint a nevezetes épület kulturális centrummá alakítása
körülbelül 300 millió forintba kerülne.
Mint már beszámoltunk róla, egy szegedi építészekből álló ad hoc bizottság nemrégiben négy
belvárosi épületet is megvizsgált, alkalmas lenne-e képtárnak. A Tarnai István elnökletével működő bizottság szerint a Széchenyi téri Grünn Orbán-féle ház lenne a legideálisabb erre a célra. Információink szerint az épületben működő Botond
étterem huszonöt évre szóló bérleti szerződéssel
rendelkezik, ráadásul az épületben lévő lakások
helyett nem tudna az önkormányzat cserelakásokat felajánlani. Szóba került az egykori Próféta étterem a Kölcsey és Kárász utca sarkán lévő épülete, ám annak a földszintjén óra-ékszer szaküzlet
működik, felső szintjeire pedig már tervezik a lakások kialakítását.
- A képzőművészek által is szorgalmazott
Reök-palota teljesen alkalmas lenne képtár céljára,
semmiféle komoly szakmai indok nem szól ellene.
Kifejezetten ilyen célra ürítettük ki az elmúlt évek
alatt - mondja Nóvák István, Szeged főépítésze, aki
már megbízta Vesmás Péter Ybl-díjas építészt és a
Tér és Forma tervezőirodát, hogy készítsen tanulmánytervet erre vonatkozóan. - A Reök-palota
földszintjét - ahol kávéházat lehetne kialakítani akár el is adhatnánk és a befolyt összeg fedezhetné
a felújítás költségeit. Az első emelet 1500 négyzet-

méterén lehetne a képtár, a másodikon pedig helytörténeti múzeum vagy polgári szalon kaphatna
helyet. Az az elképzelésünk, hogy a Kölcsey utca
rendezése után az épület előtt megfelelő burkolattal parkot alakítunk ki. Szeged egyik legnagyobb
építészeti kincse a Reök-palota, kár lenne kultúrcentrum helyett nagypolgári luxuslakásokat kialakítani benne, és ezzel bezárni a közönség előtt - véli a főépítész.
- Nyilvánvaló, hogy Szegednek szüksége van egy
képtárra, amit az önkormányzatnak ugyanúgy kötelessége létrehozni, mint ahogyan biztosítania
kell a közvilágítást. A Reök-palota nemzetközi hírű
szecessziós épület, Bécsig vagy Brüsszelig kell mennünk ahhoz, hogy hasonlót láthassunk - állítja a
műemlék-felújítás terén is komoly tapasztalatokkal rendelkező Vesmás Péter, aki azt is hozzáteszi:
- Külföldön is úgy védenek meg ilyen prominens
épületeket, hogy működő kulturális funkciókat telepítenek oda, és ezzel a polgárok számára is nyitottá, közcélúvá teszik őket. Az üresen álló palotát,
mint a város az egyik legszebb és legértékesebb műemlék épületét, mihamarabb rendbe kellene tenni.
El sem tudok képzelni ideálisabb helyszínt képtárnak, nem szabadna túl sokáig hezitálnia ebben az
ügyben az önkormányzatnak.
Vesmás Péter szerint a felújítás és képtárrá alakítás körülbelül 300 millió forintba kerülne. A szakember szeretné megismerni a képzőművészek elképzeléseit is, hogy munkatársaival október közepére elkészíthesse a részletes tanulmánytervet,
amely majd a döntéshozók asztalára kerülhet.

Óriásbográcsban rotyog a domaszékiek ebédje

Falunap és sörfesztivál
Falunappal egybekötött sörfesztivált rendeznek a hét végén
Domaszéken. Szombaton fogathajtó verseny, néptáncgála várja
az érdeklődőket. A község főterén pedig óriásbográcsban fő a
4500 adagnyi gulyás.
MUNKATÁRSUNKTÓL
A sörbarátokat már tegnap délután várták Domaszéken. A falunappal egybekötött sörfesztivál leglátványosabb részét azonban ma rendezik. Reggel 8 órakor fiákerekkel felvonuló fúvósok ébresztik a község lakóit. A
sportcsarnokban eközben kispályás focitorna kezdődik. Börcsök
Lajos polgármester 10 órakor
ünnepélyesen megnyitja a falunapot.
Domaszék 1999-ben vette fel a
kapcsolatot az erdélyi Lövétével.
A testvértelepülés küldöttsége,
Balázs István polgármester vezetésével részt vesz a fesztiválon.
Az erdélyiek mellett a lengyelországi Wolbromról is érkeznek
vendégek. A hétfős delegációt

Fotó: Schmidt Andrea

Krzysztof Augustowski
polgármester és Mariola Augustowska
jegyző vezeti.
A Dankó Pista téren 11 órától
fogathajtó versenyt rendeznek.
Csiszár István mesterszakács egy
óriásbográcsban 4500 adagnyi
gulyást főz. A Köztársaság téren
felállított nagyszínpadon pedig
késő estig egymást váltják a produkciók. Délután 3 órakor a pitvarosi táncosok és Rutai Noémi
énekes lép fel. Délután 5 órától a
helyi Domafa, a zákányszéki Zabosfa és a kiskunhalasi Halas
néptánccsoport szórakoztatja a
közönséget.
Este 7 órától az öttömösi három tenor vidám műsora csal
mosolyt az arcokra. A Dupla Kávé együttes este 8 órától koncertezik, majd háromnegyed 10-től
tűzijáték kezdődik. A szombati
nap zárásaként a Drink Panthers
húzza a talpalávalót az utcabálon.
Vasárnap még folyik a sör Domaszéken. A Presszó vendéglőben Robi és Stone gondoskodik a
jó hangulatról.

Olasz Attila pesti kiállítása
Sándor Iván író nyitotta meg tegnap Budapesten a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület FISE Galériájában (Kálmán Imre u. 16.) az ifjú szegedi festőművész, Olasz Attila Sebzett terek című kiállítását. A
tárlat augusztus 12-éig tart nyitva.

H. ZS.

Az erotika
árnyai
Oláh-István László író, újságíró
dedikálja ma délelőtt 10 órától
Szegeden, a Dugonics téren Az
erotika elnyúló árnyai című kötetét, amelynek illusztrációit
Tóth Rózsa készítette.

Ma este: dixie-gála
a Dóm téren
Szegeden próbált meghívójával,
a Storyville Jazz Banddel Carol
Cass tegnap délután. A Budapesten élő énekesnő a mai, Dóm
téri dixie-gálán lép a közönség
elé.
- Fantasztikus, magával ragadó
személyiség - jellemezte Háló
Pál, a Storyville Jazz Band vezetője, a Dóm téri dixie-gála főszervezője Caroll Casst a tegnapi, első közös próbát követően. Háló
szerint a gála egyik sztárvendégeként pénteken Szegedre érkezett
énekesnő mindent tud, amit a
dixie-ről tudni lehet, szenzációs,
fátyolos, „fekete" hangja van, és
már az első közös taktusok után
magával ragadta az egész zenekart. - Tudja, mit akar kihozni a
zenéből, úgy kell kísérni, ahogyan ő akarja - jellemezte a
Storyville előtt álló feladat nagyságát Háló Pál.
A bostoni születésű amerikai
énekesnőt, aki jelenleg Budapesten él - korábban olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Duke Ellington - Hálóék Salgótarjánban, az ottani dzsesszfesztiválon hallották énekelni, és

azonnal eldöntötték, hogy meghívják Szegedre.
A Dóm téri dixie-gálán az idén
is neves külföldi muzsikusokat
lát vendégül a hazai dixie-muzsika nagy múltú zenekara, a Molnár Dixieland Band és a másik,
méltán népszerű szegedi együttes, a tradicionális és revival dixie-t játszó Storyville Jazz Band.
Molnár Gyuláék vendégeként
lép színpadra lan Wheeler, világhírű dixie-klarinétos és Theis
fensen dán trombitaművész. A
szombati est vendégzenekara, a
revival stílust képviselő hattagú
angol The Piccadilly Six együttes
tagjai hosszabb ideje Svájcban élnek, és főként az USA-ban és
Nyugat-Európában turnéznak.
Ugyancsak a Storyville vendége lesz Carol Cass mellett a dán
Theis fensen trombita- és énekművész, aki Louis Armstrong
nyomdokain haladva szólistaként bejárta már az egész világot.
Hazánkban is többször fellépett,
de Szegedre először látogat el, és
mindkét
zenekarral
játszik
majd. A gála konferansziéja idén
is a kiváló humoráról is ismert
Berki Tamás jazzénekes lesz.

Mérícske
Hatalmas óriásplakátok hirdetik Szegeden, a Kossuth
út és a Rókusi körút sarkán, merre is vannak a multik.
más mellett két útbaigazítás: a Tesco 1000 méterre
Media Markt meg 700-ra. így minden valószínűség
Etelka sori sportpálya csupán két lépésre a plazától
Vagy mégsem 7

Lajos sugárSzinte egytalálható, a
szerint az
terpeszkedik.
SZ.A.K.

Vaszy Viktorra emlékeztek

A szegedi zenei élet legendás egyéniségére, a 100 éve született Vaszy Viktor karmesterre emlékeztek
tegnap Szegeden. A Belvárosi temetőben a családtagok, az egykori muzsikuskollégák jelenlétében
Kozma József alpolgármester mondott beszédet, majd Gregor József Kossuth-díjas operaénekes meghatódva emlékezett egykori mesterére. Végül a város vezetői, a kulturális és zenei élet képviselői
megkoszorúzták Vaszy Viktor sírját.
Fotó: Gyenes Kálmán
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Közel öt hónapja nincs tehtalálat az ötöslottón

Egy és háromnegyed
milliárd a tét
Március elseje óta halmozódik az ötöslottó jackpotja. A szombati
húzás tétje nem kevesebb, mint 1 milliárd 750 millió forint. A
kánikulában azonban a vártnál kevesebb játszanak.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Hiába a második legnagyobb összegnek számító ötöslottó nyeremény, a Szerencsejáték Rt.-hez a vártnál jóval kevesebb kitöltött szelvény érkezett be. Pedig a főnyeremény nem akármennyi, pontosan 1
milliárd 750 millió forint ütheti annak a markát, aki mind az öt számot eltalálja.
A részvénytársaság munkatársai szerint azért nincs tomboló lottóláz, mivel az emberek nagy része szabadságát tölti. Péntek délutánig
közel hétmillió játékot regisztráltak a fogadóirodákban. A szakemberek szerint az 1,75 miibárd forintos nyeremény reményében akár tízmillió, vagy annál több játék sem lenne meglepő.
A tavaly év végi, kis híján hárommilliárdos rekordnyeremény késztette leginkább játékra az embereket. Érdekes, hogy a mostani nyeremény összege csak fele annyi játékost inspirál, mint tavaly.
Egy hét híján öt hónapja nincs telitalálat az ötösön. Március elseje
óta halmozódik a jackpot. Ha ma este valakire rákacsint Fortuna, akkor végre meglehet a magyar lottótörténet 390. telitalálatosa.

Nagy bajban van
a csongrádi bútorgyár
A csongrádi Warten-Tisza Bútoripari Rt. július végi rendkívüli közgyűlésének hírére a gyár
vezetői tájékoztatták a munkásokat. Kétszáz családot közvetlenül érint az üzem sorsa.
Jól ismeri a dolgozók érzéseit és
kérdéseit az részvénytársaság
szakszervezeti
alapszervezetének titkára, László Kókai Sándorné. Valamikor csaknem ezren
dolgoztak a csongrádi bútorgyárban, ma az egykori létszám alig
egyötöde kap kenyeret a magántulajdonban lévő üzemben. Amikor a „Tisza" csúcson volt, a központi irodában csaknem százan
voltak. Ma üresen áll az irodaház.
Arra a kérdésre, hogy mit tud
tenni a szakszervezet, László Kókai Sándorné azt válaszolta:
minden törvényes eszközt fölhasználva védik az emberek
munkavállalói érdekeit. Egyet viszont nem tud megtenni: a többségi tulajdonos, az amerikai
Fredrick Warten elhatározását
megváltoztatni.
Azt megjósolni nem lehet,
hogy miképp döntenek a tulajdonosok július 30-án. A szakszer-

vezeti titkár elmesélte: nem oly
rég még a többségi tulajdonos
teljhatalmú képviselője fejlesztéseket ígért, új piacokról mesélt,
ezért nagyon szeretné, ha a hozzá küldött levelük meghallgatásra találna, melyben leírták, a cég
eredménytelensége nem a bútorkészítő dolgozók rossz, vagy alkalmatlan munkája miatt következett be. Az emberek bútort
akarnak készíteni holnap is.
Erre - a legújabb információ
szerint - kevés a remény, mert a
többségi tulajdonos a társaság
végelszámolását kéri napirendre
tűzni. A vezérigazgató váratlan
lemondása, a cég kereskedő házához való átkerülése növelte a
dolgozók kételyeit.
A közgyűlésen sok kisrészvényes dolgozó jelen akar lenni.
Magyarország legnagyobb bútorgyárának sorsa most egy amerikai ember kezében van. László
Kókai Sándorné éjt nappallá téve
azon munkálkodik, hogy a legrosszabb döntés esetén is megkapja mindenki, ami jár neki.
Mégis az izgatja legjobban: lesz-e
augusztus 10-én fizetés?
BÁLINT GYULA GYÖRGY

Átépítik az Aradi vértanúk téri nyilvános illemhelyet

Vécé és büfé egy fedél alatt
Átépítik Szegeden az Aradi vértanúk terén álló köztéri vécét. A
tulajdonos a nyilvános illemhely mellett üzletet kíván nyitni az átalakított épületben.
A Károlyi utcai, a Dóm, az Aradi
vértanúk, valamint a Roosevelt
téri nyilvános illemhely épületének felújítására a szegedi városvezetés 1999-ben közel 10 millió
forintot költött. A köztéri vécék
közül kettőt az előző önkormányzat
magántulajdonba
adott. Az Aradi vértanúk és Bartók téri már jó ideje zárva tart.
Az illemhelyek tulajdonosa a
Jégkunyhó Kft. A cég tulajdonosa
lapunkat úgy tájékoztatta: a két
nyilvános illemhelyet átépítik.
Az Aradi vértanúk terén álló
köztéri vécé helyén üzletet és
négy nyilvános illemhelyet hoznak létre. A harminc négyzetméter alapterületű épületben két
női és két férfi vécét alakítanak
ki, melyeket mozgáskorlátozottak is használhatnak.
A házikó másik oldalán a vállalkozó elmondása szerint „az
utcán át történő értékesítéssel
üzletet kívánnak kialakítani". A
kiszolgáló egység őszre nyílik
meg. Az átépítés során másik te-

A Bartók téri nyilvános illemhely egyelőre zárva van.
tőszerkezetet emelnek és a külső
falaknak is csak egy része marad
épen. A belső térelválasztókat
szinte egytől egyig áthelyezik, újrafalazzák. A nemrégiben berakott nyílászárókat az új céloknak

megfelelően kibontják és cserélik
vagy átrakják.
A Bartók téri épületből szintén
üzlet lesz és nyilvános vécék mondta a cégtulajdonos. - Ott is
harminc négyzetméteren helyez-

Fotó: Schmidt Andrea

nek el négy illemhelyet és ott is
az „utcán át történik majd az értékesítés". A Bartók téren előreláthatólag csak jövőre kezdődik
meg az átalakítás.
DOMBAI T Ü N D E

Kirepült a kisteherautóból az 59 éves férfi
PLEIN AIR 2003
Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas
muzeológus és Laczkó Ibolya
művészettörténész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének titkára nyitja meg ma 18
órakor a szegedi Juhász Gyula
Művelődési Központban a csongrádi Plein Air 2003 nemzetközi
alkotótelep záró kiállítását. Gitáron közreműködik: Rakovics István. A tárlaton hazai művészek
mellett Argentínából, Törökországból, Németországból és Romániából érkezett alkotók munkái láthatók. A kiállítás augusztus 10-ig tart nyitva.
HOGYAN HÓDÍTSUNK?
Vámos Miklós Hogyan hódítsuk
meg a nőket (férfiakat)? című darabjával vendégszerepel ma este
fél 9-től a szegedi Mediterrán Terasz színpadán a Buda Stage Or-

feum társulata. A produkció főszereplői: Görbe Nóra, Gyarmati
István és Tahi Tóth László. A
címben jelzett kérdés nem tréfa.
Két tudományos szaktekintély
magyarázza el akadémikus komolysággal a nagyérdeműnek az
ismerkedés, a visszautasítás, és
általában az erotikus vonzerő rejtelmes titkait és az ezzel kapcsolatos fortélyokat.

Halál az 5-ös úton

NÉPTÁNCGÁLA
VÁSÁRHELYEN
Nemzetközi néptáncgálát tartanak ma az önkormányzat szervezésében Vásárhelyen. A rendezvényen dán, angol, izraeli, észt és
magyar tánccsoportok lépnek
föl. A résztvevők délután 4-kor
menettáncban vonulnak át a
Cseresnyés-kollégiumtól a Kossuth térre, ahol fél 5-kor megkezdődik a műsor.

Nem marad ki egyetlen tervezett szakasz sem a Holt-Maros úiszegedi helyreállításából

Magánparcellákon nem kotornak
Nem marad el Újszegeden a
Holt-Maros egyetlen szakaszának tervezett rehabilitációja
sem amiatt, hogy az érintett
terület magántulajdonban van.
A Holt-Maros újszegedi ágának
helyreállításával
kapcsolatban
szerkesztőségünkhöz több jelzés
érkezett: az egyik, a Szőregi úti
töltés felé eső szakasz rehabilitációja elmarad, mert a terület magánkézben van.
Nóvák Gyula, a munkálatokat
koordináló Szegedi Víziközmű
Működtető és Fejlesztő Rt. vezérigazgatója cáfolta az állítást,
szerinte egyetlen szakaszon sem
marad el a tervezett munka. Az
azonban tény, hogy a holt folyó
nem teljes hosszában végzi a rehabilitációs munkálatokat a kivitelező Szeviép Rt. Az ok: az
említett szakasz, amelyen nem
folyik rekonstrukció, nem is szerepelt az eredeti tervekben. Nóvák Gyula elmondta, a Szőregi
úti benzinkúttól Szőreg irányába
elterülő terület nem az önkormányzaté, a város felé eső viszont igen. Éppen ezért a tervezésénél ezt a magánkézben lévő területet nem is vették figyelembe.
Nóvák Gyula ugyanakkor hangsúlyozta: csak az egyik ok a terület tulajdonviszonyának kérdése.
A másik az, hogy itt már jobbára
teljesen feltöltődött a Holt-Maros, és van, ahol már be is szán-

A tervezett munkát mindenütt elvégzik.
tották a Maros egykori medrét,
tehát a rehabilitáció itt már nem
hajtható végre, és nincs is értelme.
A Holt-Maros rehabilitációjának második üteme egyébként,
amely az északi szakaszt érinti,
447 millió forintba kerül. Ebből

Fotó: Gyenes Kálmán

300 milliót a környezetvédelmi
alap biztosít pályázati támogatás
formájában. A holtág Fő fasortól
a töltésig húzódó részén ugyanazokat a munkákat végzik el,
mint 1999-2000-ben a déli szakaszon. Kikotorják a mederben
fölgyűlt iszapot, a medret a déli

oldalról már ismert zeolit kődarabokkal bélelik, a szennyezett
vizet tisztára cserélik, s rendezett
parkká alakítják a két partot,
amelyet most még elvadult növényzet és szemét borít. A virágokkal beültetett sétányokon padokat helyeznek el, s a Küküllői
utcánál kis fahíd vezet majd át a
vízen.
Fölszámolják a holtágba vezető, engedély nélkül, titokban
bekötött csatornákat, amelyek
a szennyvízelvezető rendszer
kiépítésével egyébként is fölöslegessé váltak. A környéken
már csak a Szövetség és Fürj utcában
nincs
csatorna.
A
Holt-Maros vizét folyamatosan
élő vízzel töltik föl. Deszk és
Újszeged között vízkiemelő
művet építenek, innen a Traktor utca irányába nyomócsővel,
másodpercenként 150 liter friss
vizet vezetnek a holtágba,
amelynek északi végén, a töltésnél átemelő juttatja a „fölösleget" a Marosba. Mintegy tizennégy naponta teljesen kicserélődik a Holt-Maros vize. A folyamatos frissítéssel elegendő
oxigén kerül a vízbe. Ezen felül
a 132 milliós költséggel (100
milliós állami támogatással)
megvalósított első ütem munkáinak lezárásaként befejezik a
parkosítást. A rekonstrukciót
2004. május végére fejezik be.
K. B.-NY. P.

Dolgoznak a tűzoltók a röszkei baleset helyszínén. Fotó: Schmidt Andrea
Folytatás az 1. oldalról
Az összeroncsolódott járművek
és alkatrészek mindkét sávban
szétszóródtak, ezért a főutat a
helyszíni szemle és a műszaki
mentés idejére, 11 óráig teljes
szélességben lezárták, a forgalom
megbénult. Több kilométeres
kocsisor torlódott fel mindkét
irányban. A forgalmat Dorozsma
és Sándorfalva felé terelték el. A
közlekedés rendje délben állt
helyre.
Délután fél 4-kor egy Volkswagen Passat kanyarodott ki balra,
a röszkei határtól két kilométerre lévő T N T áruház felől, amikor

nekihajtott egy, a határ felé tartó
pótkocsis kistehergépkocsinak.
A jármű egy Fiat haszongépjárművet, Mercedes kisbuszt, motorkerékpárt és más műszaki
cikkeket szállított. A teherautó
az úton keresztbe fordult, pótkocsija az árokba borult. A sofőr állítása szerint az anyagi kár több
mint 60 ezer euró, azaz mintegy
15 millió forint. A balesetben
személyi sérülés nem történt. A
határ felé tartó forgalmat a mórahalmi elágazás felé, majd egy
földútra terelték. A közlekedés
rendje csak másfél óra múlva állt
helyre.
A. T. J.

Üvegszilánkok sebezték meg őket

Sérültek az autóbuszon
Két szegedi nő sérült meg pénteken reggel az 55-ös főúton Mátételke
közelében, amikor a Szegedről Siófokra tartó menetrend szerint közlekedő autóbusz összeütközött egy kisteherautóval. A busz szabályosan haladt a főúton, amikor egy jobbra ívelő kanyarban egy vele szemben közlekedő kistehergépkocsi vezetője nem tudta bevenni a kanyart, áthajtott a felezővonalon, ezért érintőlegesen nekiütközött az
autóbusz oldalának.
A busz visszapillantó tükre letört, és több oldalablak betört. Az
üvegszilánkok két szegedi nőt könnyebben megsebesítettek. Sérüléseik nyolc napon belül gyógyulóak.
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Diplomások, levelezősök ponthatárai
tegnapi lapszámunkban a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatos alapképzéses szakjainak pontszámait adtuk közre. Az alábbi
táblázatban a karok diplomásoknak és lcvclezősöknek indított szakjait adjuk közre. A felsorolás tartalmazza a kiegészítő képzést indító szakok felvételi pontszámait is.
A rövidítéseket az alábbiakat jelentik: A - alapképzés, D - diplomás továbbképzés, F - felsőfokú szakképzés, Ki - kiegészítő alapképzés, N - nappali, L - levelező, T - távoktatás, Á - államilagfinanszírozott,Kö - költségtérítéses
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Csak a nagy nyelvszakokon kell majd az emelt szint

Középszintű érettségivel az egyetemre 2005-től
A felsőoktatási intézmények
szakmai testületei szakcsoportonként meghatározták azokat
az érettségi vizsgatárgyakat és
szinteket, amelyek alapján
2005-ben rangsorolni fogják a
jelentkezőket.
Az idén szeptemberben tizedik
osztályba lépő diákok a szakcsoportok és az érettségi vizsgatárgyak ismeretében meghatározhatják, milyen vizsgatárgyból és
milyen szintű érettségi felkészítést választanak.
A bölcsészképzést három szak-

csoportra osztották a szakmai
testületek. Az egyes szakcsoportban a magyar és a történelem az
érettségi vizsgatárgy, amelyet beszámítanak a felvételinél. A szegedi bölcsészkar szakjai közül ide
tartozik többek között a magyar,
a kommunikáció, a pszichológia,
a szociológia, a régészet, a történelem és a néprajz is. Ezeknél a
szakoknál középszintű érettségi a
kötelező. Mivel a bölcsészkaron
szakpári képzés van, ezért mindenképpen mind a két tárgyat választania kell a 2005-ben érettségizőnek. A pszichológia szakra je-

lentkezők a magyar és a történelem mellett választhatják a biológiát is, a régészeknél szóba jöhet
a földrajz, a szociológusoknál a
matematika.
A második bölcsész szakcsoportba tartoznak a nagy nyelvszakok: angol, amerikanisztika,
francia, német, olasz és spanyol.
E szakokra csak úgy lehet majd
bejutni, ha a szak nyelvéből
emelt szintű érettségit tesz a felvételiző.
A harmadik bölcsész szakcsoportba a kis nyelvek tartoznak.
Szegeden ezek közül altajiszti-

kát, oroszt, latint és ukránt tanítanak. Ezeknél elég két középszintű érettségi is. A tantárgyak
is választhatóak: magyar vagy
történelem és a szak nyelve, esetleg helyette az angol vagy a német.
Az egészségügyi szakcsoportban mind az egyetemi, mind a
főiskolai szinten elég a középszintű érettségi. Míg az orvos- és
gyógyszerészkarra jelentkezőknek a biológia, fizika vagy kémia
tantárgyból kell kötelezően kettőt választaniuk, addig a diplomás ápolóknak, védőnőknek és

A szertartás után gyűjtést rendeznek, nemes céllal

gyógytornászoknak elég egy
tárgy is, ráadásul ők a magyart és
az informatikát is választhatják.
A jogásznak és közgazdásznak
jelentkező diákoknak is középszintű érettségit kell tenniük.
Előbbieknek magyarból és történelemből kötelező a vizsga.
Utóbbiak matematikából, történelemből, idegen nyelvből és a
szakmai tárgyból választhatnak
kettőt.
A természettudományi karra
(TTK) 2005-től középszintű
érettségivel lehet bejutni. Nem
tanári szakokon egy érettségi tár-

gyat, kétszakos tanári szakokon
pedig kettőt kell választani az
alábbiakból: biológia, fizika,
földrajz, kémia vagy matematika.
A tanárképző főiskola szakjaira a bölcsész szakcsoport, valamint a TTK követelményei lesznek az irányadóak, annyi könynyítéssel, hogy a kétszakos képzésben, ha mindkét szak a szakcsoportba tartozik, egy tárgyat, a
vegyes szakpároknál pedig kettőt
kell választaniuk a jelentkezőknek.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Augusztus végéig várják a kétkerekűeket

Aranymise és pápai áldás Makón Ajándék kerékpárok
Kárpátaljára

Pápai áldást kap életére, munkásságára augusztus 10-én, vasárnap a makói belvárosi római
katolikus templomban dr. Tóth
Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató és dr. Mihálka György,
a Városi Vegyes Kar karnagya.
Ugyanekkor tartja aranymiséjét
a papként térségünkben szolgált dr. Katona István püspök is.
Az egyház számára az ünnep
mindenekelőtt a hálaadás és az
elkötelezettség kifejezésére kínál
alkalmat - mondta cl lapunknak
a különleges alkalomra készülve
Katona Pál makói belvárosi római katolikus esperes-plébános.
Hitünk szerint minden jó adomány és tökéletes ajándék Istentől származik, akinek ezekért
hálával tartozunk; fontos, hogy
találjuk meg helyünket az Isten
által teremtett világban, teremtsünk értékeket, szolgáljuk a közösséget úgy, ahogyan azok az
emberek teszik, akikért az ünnepi szertartáson köszönetet mondunk - fogalmazott.
Mint megtudtuk, a Szent István téri templomban különleges
kitüntetésben részesül, pápai áldást kap életére, munkásságára
két olyan ember, akiknek különösen sokat köszönhet Makó: dr.
Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató, aki helytörténész-kutatóként önzetlenül fáradozott a város múltjának feltárásán, illetve dr. Mihálka György,
aki a Városi Vegyes Kar karnagyaként már akkor is repertoárra
tűzött egyházi énekeket, amikor
ezért hivatalos helyről nem elismerés, hanem mellőzés járt. Katona Pál elmondta: a pápai áldás
rangját az adja meg, hogy a kitüntetésre felterjesztett emberek
munkásságát a Szentatya - munkatársai révén - megvizsgálja;
csak ezt követően következhet az
áldás, mely egyben a túlvilági

Kerékpárgyűjtési akciót hirdetett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai magyar
gyermekek részére. Szegeden a
Csanádi utca 9. alatt várják a
megunt, kinőtt, de működőképes kétkerekűeket.
MUNKATÁRSUNKTÓL

T ó t h Ferenc.

Fotó: Karnok Csaba

Mihálka György.

Fotó: Miskolczi Róbert

A PAPA MEGYEI KITUNTETETTEI
Rendkívüli kitüntetésnek minősül, ha a római
pápa személyes áldását adja egy hívére, tudtuk
meg Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspöktől. A makói kitüntetetteken kívül Csongrád
megyében mindössze egy szegedi mérnök, az
egyházmegye számára számos segítséget nyújtó
Kiss József kapott pápai elismervényt. Hasonló
kitüntetésben részesült a közelmúltban elhunyt
szegedi Bátky Zoltán könyvtáros, aki a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásáért kapta a
Szentszék elismerését.
ideiglenes büntetés elengedését
is jelenti. Makón ez a két ember
részesül először ebben az ehsmerésben; korábban megkapta már
viszont dr. Katona István püspök, akit jelenlegi feladata ugyan
az ország északi részéhez köt, papi munkája során azonban sokat
tevékenykedett vidékünkön, többek között Klárafalván és Apátfalván szolgálta a híveket. Ő papi
pályafutásának ötvenedik évfor-

Megtudtuk: a pápa, vagy távollétében a legmagasabb egyházi poszton lévő bíboros kézjegyével' ellátott emléklapot az ötven éve papi
szolgálatot teljesítő aranyrftisés püspökök is
megkapják. így pápai áldással rendelkezik Gyulay Endre és a hosszú időn át egyházmegyénkben dolgozó Katona István egri segédpüspök is.
A pápai áldással a katolikus egyház első embere
elismeri a kitüntetett híve tevékenységét és a
hit terjesztése érdekében kifejtett munkásságát.

dulója alkalmából aranymisét
mond a belvárosi római katolikus közösségnek. Am nem csak
.hármójukért, de a segítőkészen
dolgozó Gera József makói kántorért is köszönetet mondanak
az Úrnak az ünnep alkalmával a
Szent István téri templomban.
Mint megtudtuk, a szertartáson összegyűjtött adományokat
- Katona István püspök úr kérésének megfelelően - Rómába

küldik a Hitterjesztés Kongregációjához, mely az éhező gyermekek megsegítésére, élelmezésére, illetve elrabolt gyermekek kiváltására fordítja az összeget. Az
ünnepség végeztével Katona István aranymisés áldást és emlékképet ad a résztvevőknek, akiket
agapéra, azaz szeretetvendégségre is várnak a plébánia kertjében.
SZABÓ IMRE

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) elnöke többször járt már az ukrajnai Kárpátalján, ahol megdöbbenve tapasztalta, hogy a szegénység
miatt, elsősorban a magyar nemzetiségű gyermekek többsége
gyakran órákat gyalogol lakóhelye
és iskolája között. Az ő megsegítésükre hirdetett kerékpárgyűjtési
akciót a szeretetszolgálat.
Juhász Yvett, a MMSZ Szegedi
Területi Központjának munkatársa lapunknak elmondta, hogy
Szegeden eddig húsz kétkerekű

gyúlt össze. Ugyanakkor hozzátette, hogy a két szomszédos megyében, Bács-Kiskunban és Békésben is gyűjtik a kerékpárokat.
Az akció meghirdetése óta Szegeden és a két megyében összesen
közel száz kétkerekűt adományoztak az emberek.
- Leginkább családok és idősebbek hozzák el kinőtt, megunt
biciklijüket. Előfordul, hogy a
szülők küldik el gyermeküket,
kerekezzenek el hozzánk régi kerékpárjukkal. Nagyon jó és kevésbé használható biciklit is kapunk. Annyit kérünk csupán,
hogy a kerékpár műszakilag elfogadható állapotban legyen - tette
hozzá Juhász Yvett.
Az adományokat augusztus
20-áig várják a máltaiak szegedi
központjában, a Csanádi utca 9.
szám alatt. A kerékpárokat ezután együtt juttatják ki a rászorulóknak iskolakezdésre.

juhász Yvett, a szegedi központ munkatársa az összegyűlt kerékpárok között.

Fotó: Schmidt Andrea
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Számított-e ekkora áremelésre?

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

MAKÓ
B. G. véleménye szerint nyáron
diákokat is lehetne alkalmazni a
városok utcáinak, tereinek takarítására.

PANNON GSM
Az

élvonal.

GAZ
Baktóban a 9-1 l-es utcákban a
kertek zöme nagyon gazos. F. S.
szerint kötelezni kellene a tulajdonosokat azok megművelésére,
de legalább a gazok kiirtására.
ZAJOS ŐRÖK
Az egyetem mellett lakik I. Ö.,
aki azt panaszolta, hogy az éjjeliőrök hangos rádiózása és beszéde miatt nem tudnak éjjel pihenni.
PETÓFITELEP
V. J . - n é azt panaszolta, hogy a
Csap utcában az esővíz-elvezető
árokból nem folyik el a víz. A büz
pedig igen kellemetlen ilyen melegben.

Számított-e
ekkora
áremelésre?
kérdésünk:

Be fogják-e zárni
a vásárhelyi la
Küldje el válaszát
a kérdés napján 17 óráig,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM) !

IGEN

NEM

Aj SMS számlázása normál tarifa $jennt történ*.

06-30/30-30*921
Szavazhat az interneten

is:

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
Július 25., 2 óra 45 perc, 3400 g. Sz.: CsáKECZKÓ DÁVID
szár Ibolya és Pintér István (Zákányszék).
Július 23., 8 óra 14 perc, 2730 g. Sz.: Datesz Katalin és Keczkó Gyula (Hódmezővá- VÁSÁRHELY
sárhely).
KECSKEMÉTI GERGŐ
PAP MÁTÉ
Július 24., 14 óra 13 perc, 3380 g. Sz.: BuJúlius 24., 20 óra 30 perc, 3700 g. Sz.: Pap gyi Krisztina és Kecskeméti Tamás (FöldeAndrea és Mukus István (Szeged).
ák).
DUDÁS DOMINIKA SZABINA
Július 24., 21 óra 15 perc, 3500 g. Sz.: MAKÓ
Brúcher Bernadett Nóra és Dudás Mihály VADLÖVŐ ANNA
(Szeged).
Július 23., 18 óra, 2750 g. Sz.: Kiefer Szilvia
és Vadlövő Róbert (Makó).
NÁDASDIÁDÁM
Július 24., 22 óra 15 perc, 3550 g. Sz.: Mol- BINECZ ODETT ROZÁLIA
nár Orsolya és Nádasdi Tamás (Hódmező- Július 24., 0 óra 20 perc, 1950 g. Sz.: Kaskötő Erzsébet és Binecz Zsolt (Makó).
vásárhely).
RÁCZ ROLAND
SERE GERGŐ
Július 24., 13 óra 50 perc, 3100 g. Sz.: Fe- Július 24., 11 óra 5 perc, 3450 g. Sz.: Hankete Mónika és Sere Zoltán (Kunfehértó).
csák Mónika és Rácz Róbert (Makó).
PINTÉR JWARTIN
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a
gyermekklinika gyermeksebészeb osztályán
történik.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket a II.
kórház, Kálvária sgt. 57., veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti
Klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a Sebészeti Klinikán látják el.
FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától
másnap reggel 7.30 óráig tart. Helye: Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Tel.: 62/474-374, vagy 104.

SZABÓTÜNDE
BEDNARANDRAS
hostess:
postai
alkalmazott:
- N e m számítottam ekkora ár- - Nem gondoltam volna, hogy
emelésekre, főleg így a nyár kö- újabb áremelések lesznek. Szezepén. A fizetéseket megint i rintem ez a lépés mindenkit
nem igazították az emelések- meglepett. Nem igazán látom érhez, és ez elég nagy baj. A pos- ; telmét annak, hogy mindent fotán dolgozom, és minket is lyamatosan emelnek. Érdekes,
érintenek az árváltozások. Az hogy a fizetéseket nem emelgetik
ügyfelek biztos fel lesznek há- ; ilyen szívesen. A drágább árakborodva, amikor először szem- hoz magasabb fizetésekre lenne
besülnek a drágulással.
szükség.

Tiszteletteljes
emlékezések
prof. dr. Kraszkó Pálra

Mára kérdeztük

Következő
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CSOROG A PANNON GSM

SZOBORALLITAS
L.-né nagymágocsi olvasónk
felháborodva mondta,
hogy
amíg a nyugdíjasok létminimumon tengődnek és emelik az
energia-, majd az alapvető élelmiszerek árát is, addig ne köztéri szobrokra költsenek tízmilliókat sem Szegeden, sem más
településen.

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

A Csongrád Megyei Önkormányzat fájó szívvel búcsúzik a deszki
Mellkasi Betegségek Szakkórházának főigazgatójától, dr. Kraszkó
Pál professzortól.
Prof. dr. Kraszkó Pál 1990-től a kórház főigazgatójaként dolgozott. Irányítása alatt, tudásának, következetes és előrelátó gondolkodásának köszönhetően az intézet az egészségügyi ellátórendszer
nehéz gazdasági körülményeinek ellenére kiegyensúlyozott gazdálkodású, kiemelkedő szakmai színvonalon működő, európai rangú
intézménnyé vált, melyben a betegek érdeke, az egészségügyi munka minősége, az etikus viszonyok elsődlegessége meghatározó
szempont volt. Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tagjaként, valamint Csongrád megye pulmonológus szakfőorvosaként
munkásságával jelentős mértékben befolyásolta a szakma hazai
fejlődését. A megyei önkormányzat a professzor személyében olyan
embert veszített el, aki munkáját magas szakmai színvonalon, tisztességgel, becsülettel, emberséggel és a betegek, a támogatást
igénylők iránti mérhetetlen szeretettel, szakmai alázattal végezte.
Emlékét örökre megőrizzük.
Csongrád Megyei
Önkormányzat

Mit is lehet végső búcsúként mondani egy emberről, aki intézményvezető professzorként 14 évet szentelt a Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházának, aki országszerte elismertté tette e nívós
intézményt, s akit 1999-ben Deszk község díszpolgárává avatott.
Mindenekelőtt azt, hogy EMBER volt a szó legnemesebb értelmében. Ezért hiányzik majd baráti mosolya, tenniakarása, szerénysége
még akkor is, ha lélekben örökre itt marad közöttünk.
Az űr, amit távozásával hagy maga után egyben útmutató is az őt
követőknek emberségből, kitartásból, kimeríthetetlen odaadásból és
a hivatás szeretetéből. Ha valaki a munkáját kívánja majd folytatni,
hát egyszerre lesz nehéz és könnyű dolga. Nehéz lesz, hiszen a szakmában kivívott helye, elismertsége, végtelen munkabírása nehezen
követhető példát állít a helyébe lépőnek. És ugyanakkor könnyű is
lesz, mert nem kell azon gondolkodni utódként, hogy hogyan is kezdjen ehhez az emberpróbáló munkához. Nem kell mást tennie, csak
mindennap a maximumot nyújtania, éveken és egy életen át, ahogy
tette ezt dr. Kraszkó Pál professzor is, aki utolsó óráiban is betegeiért
dolgozott, Deszken, tiszteletbeli deszkiként. Ennek a pályának most
vége szakadt, de oly magaslatokba ért, hogy tudjuk - folytatni kell!
Deszk község képviselő-testülete, a település minden intézménye, a
hivatal apparátusa és minden deszki nevében őszinte kegyelettel búcsúzunk professzor úrtól, és kívánjuk: nyugodjon békében!
S I M I C Z JÓZSEF, D E S Z K P O L G Á R M E S T E R E

GYERMEKGYÓGYÁSZÁT
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 13 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon: 7.30 órától másnap
reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth L.
sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Tel.:
62/474-374, vagy 104. Súlyos állapotú,
nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes
gyermekorvos kihívható.
SZEMÉSZETI ÜGYELET
a szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.
s.o.s.

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

E-MAIL ÜZENET

Költséges „szórakozás
A lap július 22-i számában megjelent, az Einstein-képlet című
cikkükre reagálva szeretném kifejezni mélységes felháborodásomat. Ezúton üzenném a „mű" alkotójának/alkotóinak, hogy tehetségüket inkább a saját házuk
dekorálására használják, ne a város közterületeit csúfítsák el
„műveikkel".
A kényszerűségből kifizetett
százhatvanezer forintot a város
szépítésére is lehetett volna fordítani, mert igenis vannak olyan

helyek, ráadásul nem is kevés,
amelyekre sokkal több pénzt is
lehetne költeni. Ezért mielőtt valaki ilyen cselekedetre vetemedne, előbb gondolja végig tetteinek súlyos és költséges következményeit. Tegye fel magának a
kérdést: megéri-e elcsúfítani a
városképet és kivívni több ezer
ember utálatát egyetlen bulisra
sikerült alkotásért?
Bízom abban, hogy a többi szegedi is osztja véleményemet.
N. NIKOLETT

VEZESSENEK ÓVATOSAN! Csongrád megyében az idén 192 könynyű, 155 súlyos és 16 halálos baleset történt. Háromszáztizenhatan
könnyű, százhetvenkilencen súlyos, tizennyolcan pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain öt balesetben hatan
könnyű, hat balesetben hatan súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember
életét vesztette. Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI
BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

SZILAGYI RITA
tanuló:
- Túlzottak az ilyen árváltozások,
és váratlanul ért az egész. A benzin folyamatos áremelkedését tartom felelősnek a drágulásért. A
szállítási díjak emelkedése kihatással van mindenre. Az árak és a
mindennapok költségei közel azonosak vagy magasabbak, mint az
EU-ban, csak a bérek a töredékei
az ottaniaknak.

•

GERETOVSZKY LASZLO
technikus:
- Meglepett az áremelés, főleg a
mértéke döbbentett meg. A választási ígéretek csak addig tartanak, amíg a pozíciókhoz hozzájutnak a politikusok. Amikor
már bársonyszékbe kerülnek, akkor már nem foglalkoznak a választókkal. Olyan emberek döntenek a sorsunkról, akiknek nincsenek megélhetési gondjaik.

POSTABONTÁS

Egy „tömbbe" kovácsolhatóak
a nyugdíjasok?
Szegedi és nem szegedi nyugdíjasok! Mi nem kérhetünk 50%-os
nyugdíjemelést?! Mint ahogy
osztogatták bérben fent és lent?
Én ezzel ugyan egyetértek, de mi
hol vagyunk? 8,5%-on? Mi is kérünk 50%-ot! Nem egyszer, mint
a 19 ezer forint esetében, hanem
havonta!
Ez havonta kb. 60(?) milliárd
lenne, évente 720. Hoppá! Enynyit adni nekünk sok. Igaz, hogy
mi 30%-a vagyunk a (határon belüli) lakosságnak, de mi a mindenkori kormányoknak csak
amolyan elhanyagolható rétege
vagyunk. Csak választás előtt
nem.
(Tudja-e az MSZP hogy nekünk köszönheti a választási
(szűk) győzelmét? Mert bedobta,
megígérte a 19 ezer forintot és
teljesítette is. Bekaptuk a legyet.)
Követeljünk? Bár vannak országos, megyei, városi nyugdíjas-egyesületek, de csak a szűk
nyugdíjas elit van bennük. Én -

és még 2,999 millió nyugdíjas sohasem kaptam tőlük meghívót
(8 éve), hogy lépjek be. Mert ha
mind tagjai lennénk, akkor lenne képviseleti szervünk. Akkor
kérhetnénk,
követelhetnénk,
óriási egységben. És akkor
mondjuk - sztrájkolnánk?
Ki és mi ellen? Nevetséges. A
kormány ellen nem. De volna egy
tippem: ha egy kitűzött Y hónap
elsején 3 millió nyugdíjas nem fizetné be a fűtés- gáz-, villanyszámláját! Micsoda ribillió lenne!
Észrevennének bennünket!
Persze a következő hónapokban visszamenőleg kifizetnénk,
de legalább észrevennének bennünket, hogy vagyunk.
Nos, nem, tisztelt nyugdíjas-egyesületek (általam titulálva: táncklubok), az évadzáró vacsorák és egymás közti jutalomosztás helyett hajlandók vagytok-e országosan egy tömbbe kovácsolni a nyugdíjasokat?
N . I., S Z E G E D

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti,
hogy neve és címe ne jelenjen meg.
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Q Í ^ KOS: Figyelmét arra kellene iráI nyítanla, hogy okuljon értékrendjéből és lehetőleg igazítson is rajta. Bárhogy
is alakul az anyagi helyzete, azt úgy kell elfogadnia, ahogy van.

MERLEG: Ne nehezteljen barátaira, amiért kihagyták egy nehéz
ügy megoldásából. Csak meg akarták kímélni a stressztől, mert látták kimerültségét és jelenlegi tanácstalanságát.

• p í

BIKA: Nem tett meg mindent
lázért, hogy a hétvégéje a kellő nyugalom közepette teljen el. Már megint olyan
dolgokat tervezett be, ami önnek munkát
ad.

SKORPIÓ: Jelentős előrelépésre
számíthat karrierjében. Pénzügyi
döntéseiben ne hagyja magát befolyásolni.
Egy jó befektetési lehetőséget, ami mostanában adódik, ne hagyjon kl.

(P^

IKREK: Nem olyan fontosak azok
I a munkaügyek, hogy ne tudna megszabadulni tőlük, legalább a mai napon.
Párjának nagy szüksége van önre és szeretné, ha minél több Időt töltenének együtt.

J n ,

NYILAS: Legyen értelmes célja,
vágya. Ne hanyagolja el az apró
dolgokat sem, inkább kérjen tanácsot vagy
segítséget, ha kell. Gondolkodjon bszta fejjel az otthoni dolgokról.

^ ^ RÁK: Sikeresen felülemelkedett
^ • j a vágyain és már nem sóvárog
olyasvalaki után, aki számára elérhetetlenné vált. Tartsa meg ezt a jé szokását ás ne
essen vissza a szerelmi depresszióba.

BAK: Önt a múlt sosem érdekli,
Z J Z 1 hiszen előtte áll a csábító jövő, élete örök száguldás, rohanás. Ezeknek a szavaknak: higgadtság, türelem, kitartás, megértés, tolerancia értelmét nem fogja fel.

A j j : OROSZLÁN: A szerelemnek ked* ^ l v e z most a bolygók állása. Mégis
bizonytalan. Nem tud választani? Várjon
még egy kicsit és a válasz magától megérkezik. Csak türelem.

j f e VÍZÖNTŐ: Anyagi helyzete nagy
• f l i odafigyelést igényel. Végiggondolja,
mit szeretne elérni az elkövetkezendő Időben a pénzügyek terén és nagyon igyekszik
végrehajtani elhatározását.

j SZŰZ: Ez a nap sajnos a legalI kalmasabb arra, hogy rosszul döntsön. Ha jól osztja be idejét, nem esik kútba
a régóta dédelgetett terve. Semmit sem
szabad elhamarkodni.

« H A L A K : Az ön számára a jövő
^ ^ i hét tele lesz meglepetésekkel. Jó és
rossz dolgok egyaránt történni fognak. Bármi történik, ne aggódjon, a végén minden
jóra fordul. Figyeljen és várjon!
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Zsuzsának a dal volt az élettársa
Cserháti Zuzsa 1965 óta énekelt. 1967-68-ban a Rangers, majd
a Thomastic együttessel turnézott. 1970-ben Jugoszláviában,
Algériában, 1970-72 között hazai szórakozóhelyeken lépett fel.
1972-ben a táncdalfesztiválon szerepelt Nem volt ő festő című
dalával. Több rádiófelvételt is készített röviddel a táncdalfesztivál
után, meghívást kapott a Tessék választani! és a Made in Hungary
versenyekre, ahol dijat is nyert. Ezekből az időkből mind a mai
napig talán legnépszerűbb száma a Kisfiam.
1977-ben meghívást kapott az írországi Castlerbarba, majd
1978-ban a szintén írországi sopotói fesztiválra. Ugyancsak
1978-ban alapította meg önálló együttesét, az Európát. 1982-től
a külföldi, majd a hazai vendéglátóiparban (egyebek mellett
Budapesten, az Arany János utcai Utasellátó klubban) énekelt.
1996-ban Rózsa István producer újra „felfedezte", azaz profi
menedzsmentet állított az énekesnő mögé. Talán pályafutásának
csúcsát jelentette az 1998. december 26-i kongresszusi központbéli önálló koncertje.
Dl szkog RAFIA:

Többé nincs megállás (1981)
Hamu és gyémánt (1996)
Kicsi, gyere velem rózsát szedni (1997)
Menyit ér egy nő (1998)
Koncert (1998)
Adj még a tűzből (1999)
Várj! (2000)
Add a kezed (2002)

Büszke volt rá, hogy a fiataloktól

az idősebbekig minden korosztálynak

Koncertjei előtt már hetekkel megindult a harc jegyekért,
kazettáit szétkapkodták a boltokból. Szerették. Ő pedig
énekelt, és néha értetlenül állt a nagy siker előtt. A sikereknek azonban vége. Cserháti Zsuzsa ötvenötödik születésnapja másnapján otthonában elhunyt. Életére, álmaira
és dalaira korábbi, lapunknak adott nyilatkozataiból em-

énekelhetett.

néha már szinte követhetetlen
gyorsaságú világban sokan
még m a is keresik a helyüket.
Nem tudják, hová forduljanak
segítségért, milyen munkát
válasszanak maguknak. Szeretem és sajnálom az ilyen embereket. Erre születtem, hogy
a dalaimmal segítsem őket."

lékezünk. Meséljen még egyszer, utoljára Cserháti Zsuzsa
a koncertekről, a barátokról, a kompromisszumokról,
amelyeket soha nem tudott megkötni. Meséljen az életről.
Énekesi pályájának indulására
két évvel ezelőtt így emlékezett vissza a Délmagyarországban megjelent interjúban:
„Az Istentől kaptam ajándékba a hangomat, melyet
hosszú éveken keresztül nem
tudtam
kihasználni.
Az
1972-es
táncdalfesztiválon
kezdő énekesnőként előadói
díjat nyertem. Két dallal debütáltam, ami akkoriban nagyon nagy dolog volt. A hanglemezgyárban egy olyan személy képviselte a közízlést, aki
egy hölgy mögé hívott vokálozni. Nemet m o n d t a m , mert
szólista akartam lenni. Akkoriban már az Édes kisfiamat és
a Kicsi, gyere velem című dalokat énekeltem. Ez az úr megsértődött, és - neki köszönhetően - mindenhol becsukták előttem az ajtókat."

Élet az éjszakában
Miután táncdalénekesként
bezárultak előtte a kapuk, a
vendéglátóiparban
kezdett
énekelni. „Sohasem szégyelltem, hogy a vendéglátóiparban lépek fel, az volt a legfontosabb számomra, hogy énekelhessek, mert a zene az életem. Ott pedig a hozzám leg-

közelebb álló régi dzsesszes
nótákat is szívesen fogadták
az emberek - emlékezett viszsza három évvel ezelőtt egy
interjúban a mellőzés időszakára. - Tizenöt évig dolgoztam az éjszakában, felléptem például Párizsban is, ahol
másként értékelik az efféle
munkát. A párizsi szórakozóhelyeken még Tom Jones és
Shirley McLaine is fellépett,
nem érezték lealacsonyítónak. Ezekre a helyekre b o h é m
emberek járnak, akik szeretik
az éjszakát. Nemcsak a lányokat, hanem azt a különleges
miliőt, jellegzetes zenei világot is, amit ott találnak."
A nehézségek ellenére meg
tudta őrizni önmagát, emberi
és művészi tartását:
„Nem vagyok bölcs, csak
több nehéz időszakot éltem át.
Ilyen volt például, amikor egy
évig nem volt munkám. Aki
járt már így, tudja, milyen, ha
gyereket nevel, és titkolnia
kell, milyen nehéz előteremtenie a mindennapi ennivalóra
valót" - vallotta két éve a Délmagyarországban. „Az emberszeretet azóta erős bennem,
mióta a saját bőrömön tapasztaltam, milyen keserves tud
lenni az élet. Ebben a bolond,

A nagy visszatérés
1996-ban Horváth
Charlie
vendégeként énekelt újra a
Kisstadionban. A nagy viszszatérésről így emlékezett egy
lapinterjúban:
„A bárokban egy trió kísért,
és egyszerre legfeljebb ötven-hatvan ember hallgatott.
Rettegve mentem el Charlie
koncertjére, mert a zenekarában tizenketten voltak, és
tizenhatezer ember előtt kellett visszatérnem a reflektorfénybe. A koncert előtt rettenetesen féltem, mire a producer azt mondta: »A színpad
széléről határozottan elmégy
a mikrofonig, az tíz méter, ha
addig nem kapsz infarktust,
utána már nem lesz gond!«
Csodálatos buli volt, mindöszsze két számot énekeltem,
meg egy duettet Charlie-val,
de éreztem, a közönség és a
kollégák is rögtön befogadtak."
Arra a kérdésre, hogyan fogadták visszatérését a régi pályatársak, riválisok, Cserháti
Zsuzsa elmondta: a szakmabeliek,
pályatársak
közül
egyeden régi barátja, akivel
szinte naponta beszélt telefonon: Payer András , akinek a
zenei világa m a j d n e m olyan,
mint amilyen az övé volt. A
többiekkel szinte nem volt
kapcsolata, de ez n e m is za-

FOTÓ: KARNOK CSABA

varta. Úgy vélte, a lényeg, hogy
az emberek szeressék a dalait.
Sokakban talán az a kérdés is
megfogalmazódott, hogy ha
szerencsésebb csillagzat alatt
születik, akár világsztár is lehetett volna. Erről így nyilatkozott lapunkban:
„Rengeteg jó énekes van a
világban, és Nyugaton még
nehezebb ez a pálya. Hihetetlen szerencse kell hozzá. Én
pedig jobban szeretek kis vízben nagy hal lenni, mint fordítva. Sokat jártam külföldön,
egyszer Kanadában egy pasas
fehér zongorán játszott az utcán. Arra sétált két fekete lány,
leálltak és az egyik elkezdett
énekelni. Fantasztikus volt!
Döbbenten hallgattam, úgy
éreztem, ha hazamegyek, visz-

sza kell a d n o m a működési
engedélyemet."
A
kompromisszumokról,
melyet nem tudott megkötni soha, azt mondta:
„Nem voltam, nem is vagyok
az a kopogtatós típus, de próbáltam utánamenni a dolgoknak. Nem szerettem az erőszakos embereket, mert úgy éreztem, n e m ez az út, melyen végig kell m e n n e m . Mégis sokáig
küzdöttem... Egyszer aztán azt
m o n d t a m : hagyom m a g a m
vinni az árral. Elfogadtam, nekem ennyi jár. És ez bejött.
Úgy gondolom, ennek így kellett lennie. Ezt kell vállalnom,
és n e m érdekel, hogy mi maradt ki az életemből. Mert igaz
a bölcselet: az ember sohase
nézzen vissza, tekintsen inkább előre! Azok a dolgok, melyekre nagyon vártam, velem
is megtörténtek. Elfelejtettem
mindent, amit a hátam mögött hagytam. Mégis azt hiszem, semmit sem csinálnék
másként. így épült fel a lel-

kem, az agyam; így született
meg Cserháti Zsuzsa, az énekesnő. Valószínűleg mindez
mehetett volna könnyebben
is, de így most már eltörpülnek a hosszú évek. Nem akarok a tegnapra emlékezni."

Barátok és dalok
Ami az életéből kimaradt: az
igaz barátság. Erről is beszélt
egy interjúban:
„Nincs olyan barátom, aki az
első perctől mellettem állt volna. Csak m a g a m r a számíthattam, de ezt n e m csalódásként
éltem meg. Benne van a pakliban, ahogy m o n d a n i szokták. Kegyetlen ez a pálya, de az
élet is az. Ma már csak az
számít, hogy mit érsz el, mit
küzdesz ki magadnak. Más
nem láthat a lelkedbe, nem
érzékelheti a gondolataidat és
n e m is dolgozhat helyetted.
Igen, bezárkóztam, de ez szám o m r a elfogadható. Úgy látszik azonban, hogy ha nem is
mindig a legjobban, de azért
jól választottam barátokat.
Nincsenek nagy visszatérők a
múltból, mert sem ők, sem én
nem változtam."
A legfontosabbról, a dalokról pedig, melyek egyszerre jelentettek mérhetetlen örömet
és bánatot a művésznőnek,
így beszélt:
„A dal: én magam vagyok. A
számok ugyanis olyan emberek munkái, akik nagyon jól
ismernek, ismerik az életemet, a pályámat, tudják, mit
érzek. A közönség sokkal gyorsabban befogadott, mint a
szakma. A zenei életet egészen
más érdekek irányítják, úgy
rángatják, mint egy marionettbábut. De arra igazán
büszke vagyok, hogy a fiataloktól az idősebbekig minden
korosztálynak énekelhetek."
Többé már nem tud ott lenni
a színpadon, de jellegzetes
hangját megőrzik a felvételek.

Cserháti Zsuzsa az 1980-as

években.

FOTÓ: MTI/ZÁRAY PÉTER

ö s s z e á l l í t o t t a : h. sz. - s. é.

Szaddám
és a hasonmások
MTI PANORÁMA

Szaddám Huszeinnek voltak
első osztályú hasonmásai és
voltak „rövid lejáratúak". Az
előbbieket kímélték, gondozták, mintha a korona ékszerei
lettek volna, az iraki elnök a
nagyobb ceremóniákra tartogatta őket, néha külföldi delegációkat fogadtatott velük.
Milliókat költött plasztikai műtétjeikre, amelyekhez két-három évente folyamodtak, hogy
a hasonlóság tökéletes maradjon. A „rövid lejáratú" alteregók viszont mondhatni „ágyútöltelékek" voltak, akkor vetették be őket, amikor nagy volt a
merényletek valószínűsége.
Mindezt Michael
Ramadan
mesélte el az Aszaah című iraki
lapban. Ő 19 évig dolgozott
Szaddám-hasonmásként, egy
ideje azonban már családjával
az Egyesült Államokban él.
Ramadan elmondása szerint
a bagdadi udvar egyik potentátja, Mohamed
al-Dzsanabi
tanította meg a hasonmásoknak, hogyan viselkedjenek igazi
Szaddámként. Mindennap órákig gyakoroltatta velük hogyan
jár, étkezik, szivarozik, beszél,
nevet, haragszik... Ő választotta
ki a „hasonmások hasonmását", Jaszim Muhammad Alit. A
kerbelai férfi olyan tökéletes
volt, hogy még Szaddám fiai, a
kedden tűzharcban meghalt
Kuszaj és Udaj sem voltak biztosak abban, ki áll előttük.

A z álmok világa
Mindenki álmodik. Van, aki
ébredés után tisztán emlékszik
az alvás közben látott képsorokra, ám az emberek egy részének emlékezetéből olyan
tökéletesen törlődnek ezek a
képek, hogy szilárdan meg
vannak győződve arról: ők sohasem álmodnak. Az álmok
létrejöttét, annak okát egyelőre
bizonytalan teóriák magyarázzák. A Negyedik Dimenzió következő adásában arra keresi a
választ, mit jelentenek álmaink. Van-e bármiféle alapja az
álmoskönyvekbe foglalt „magyarázatoknak", lehet-e a jövő
eseményeire következtetni az
álmokból? Kiderül a vasárnap
este 7 órakor a Telin Televízión
jelentkező Negyedik Dimenzió
című magazinból.

II.
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TIZENHÁROM ÉVVEL EZELŐTT TÁVOLÍTOTTÁK EL A RENDSZERVÁLTÁS LELKI GATJAT VÁSÁRHELYEN

Iván nehezen adta meg magát
lást mímelve ballagtak át kisebb-nagyobb csoportokban a
téren, majd szürkületkor gyülekeztek nagy számban. Addigra ugyanis mindenki számára világos volt, hogy sem a
rendőrség, sem a honvédség,
sem más erő nem akadályozza
meg Iván leszerelését.

Lenint is leemelték

A szovjet hősi emlékművet

csak nagy erőfeszítéssel tudták leemelni a helyéről.

Tizenhárom évvel ezelőtt szerelte le a helyéről mindenféle
előzetes engedély nélkül az
MDF akkori csoportja a vásárhelyi szovjet hősi emlékművet. A megye első rendszerváltáskor! szoboreltávolításával lelki gátat is ledöntötték. Iván először raktárba,
majd a népkerti szoborparkba
került A történelmi városfalon az ötvenes években kialakított helye azonban ma is létezik, igaz, már nagyon leromlott állapotban.

Nem volt szerencséje Kamotsay István szobrászművész
szovjet hősi emlékművének. A
vásárhelyi köznyelvben csak
Ivánnak nevezett szovjet katonát ábrázoló alkotást 1956 októberében terepjáróval rántották le a helyéről, s húzták végig
az Andrássy úton. A forradalom leverését követően a megrongálódott szobrot kijavították, visszaállították a helyére;
ahol hamarosan önmagától
dőlt meg. Ekkor építettek vasúti síneket a csizmájába. Az

PODMANICZKY SZILÁRD

acélszálak aztán m a j d n e m kudarcba fullasztották az MDF
1990 áprilisi spontán szoboreltávolító akcióját, mely az első volt a megyében.

A daru késve érkezett
Az 1989 őszén alakult vásárhelyi MDF-szervezet a kezdet kezdetén elhatározta, eltávolítja a pártállami jelképeket. Kószó Péter, Grezsa Ferenc,
Grezsa István és Ágoston Lajos
akkori szervezők m a mindannyian úgy emlékeznek, magától értetődő volt, hogy elsőként a szocializmus jelképének számító Iván-szobrot
szerelik le a talapzatáról. A
szobor levételének időpontját,
azaz az 1990. április 11-i dátumot a sajtón keresztül közölték mindenkivel, így a városi tanács is onnét szerzett
róla tudomást. Az MDF a helyi
rendőrkapitánysággal hivatalosan kívánta közölni a tervét,
á m a kapitányság nem igényelt írásos bejelentést róla.
Iván eltávolítása kapcsán
egyetlen hivatalos papír született, mégpedig az a megrendelőlap, mellyel kikérték a
Démász egyik darus kocsiját.

A daru azonban késve érkezett
a helyszínre, mert sofőrjét
n e m engedte el a megrendelt
feladat elvégzésére a főnöke,
miután megtudta, mit és honnan is kellene leemelni. A sofőr ezért megvárta, míg letelik
a munkaideje, s csak azután dacolva a kirúgás veszélyével indult útnak.
Az Iván-szobor nem véletlenül vált a szervezők elsődleges célpontjává, hiszen azt
olyan lelki gátnak tekintették a
vásárhelyiek, mely útjában állt
a demokratizálódásnak, s a
közgondolkodásban
erősen
jelen lévő rendszerváltás igényének. A helybéliek úgy tartották, míg Iván a helyén áll,
addig szó sem lehet semmiféle
demokratikus változásról.

A rendőrök hagyták
A munkálatokat megafonnal
irányító Grezsa István doktori
ügyeletét leadta, majd a kórházból ment a Lenin térre.
Mint mondta, hat kilót fogyott
azon a délutánon. Volt is rá
oka, hiszen a szobor leszerelése kis híján kudarcba fulladt.
Délután fél 2-kor egy kőműves
és két segédmunkás esett neki

ra hozzáteszem, épp csak most érkeztem, és ahhoz, hogy rendesen
tudjam élvezni a párbajukat, tudnom kellene, mi volt a kiváltó ok."
„Kuss!", mondta a borostás, és a földre köpött egy olyat, hogy ha az
nünükénél kisebb bogarat talál el, menten vihetjük az állatkórházba
Egy kisfiú útnak indul, hogy a városban lemezt vásároljon, de maga törött lábakkal és fél vesével.
sem gondolná, míg célját eléri, micsoda kalandok várják...
„Hogy beszélsz te ezzel a gyerekkel, hiszen még gyerek, nem fogtad
Alighogy lehuppantam egy padra, mindinkább nyilvánvalóvá vált, fel, te barom, hogy én se legyek kevésbé kemény!? A gyerekek kívánhogy valahová nagyon messzire kerültem a céltói, a kezeim üresek csiak, te barom, nem tudtad ezt? Megkérdeznek mindent, te barom!
Azt is, hogy mér van két kezük, mikor látják, hogy kettő van, te barom!
voltak, mint egy kitömött hóbagoly tekintete.
És azt, hogy mér mindig olyankor romlik el a gázcsap, amikor apa JaVissza kell jutnom, oda, ez járt a fejemben, és futásnak eredtem.
Szerencsére a KRESZ-t hozzám hasonló gyerekek találták pánban turnézik a londoni filharmonikusokkal!? He? Te barom!"
ki, ezért mihamar megtaláltam a vasútállomásra vezető tábJól van öregem, te győztél, föladom!"
lát.
„Álljunk meg egy szóra, mondta a másik, szóval föladod!? És
Fütyörésztem, és indiánt szökdeltem a porba, és a szépen sütő elismered, hogy a föld legnagyobb gleccsere nem a Fedcsenko a
verőfényben beénekeit hangon fogtam hozzá a Hull a pelyhes fehér Pamír hegységben, hanem a Malaspina a St. Éliás-hegységben!?"
hónak: „Hull a pelyhes fehér hó, adjon isten, télapó, mizus van, mizus
„Hogy beszélsz a gyerek előtt!?", és újra köpött egy nagyot, de most
van, tán még nem is ugorhatsz! Minden gyermek várva vár, akkorát, hogy látszott, az ádámcsutkája fölugrott a szájába.
páncélszekrény tárva áll, hull a hó, hull a hó, raboljál el télapó! A
„Szóval elismered, te barom, végre, hogy én vagyok Charles
karácsony jaj de fényes, átfut rajtam egy-két krémes, csilingel, Bronzon!?"
csilingel, a belügyi miniszter! A szeretet ünnepén, fent ülünk egy nagy
„Figyelj, aranyapám, nekem telj' mindegy, hogy bronzon vagy, vagy
tevén, hová mégy, hová mégy, tán csak nem a Gyöngyire?"
kaucsukon, tőlem lehetsz az eperfán is, az is biztos, hogy..."
Igy danolásztam az úton, mikor hirtelen pisztolypárbajba keÉs ebben a pillanatban elsültek a fegyverek. Olyan rutinosan
veredtem.
csinálták a figyelemelterelést, hogy ezt majd a következő járási
„Ó, istenem, ezt a filmet még nem láttam", csaptam össze a kezem, sakkversenyen alkalmazni fogom. Bár nem biztos, hogy jó a módszer,
s megkerestem egy golyón kívül eső helyet, hogy végnézzem a mert itt ez remivel végződött.
csetepatét.
Lelőtték egymást, mind a ketten. Mint két biztonsági őr.
„Állj, bocsánat, állj", szóltam bele magam számára is igen udvariatAz egyikből balra, a másikból jobbra folyt a vér, az egyikből Rh+, a
lanul a párbajba, „Ne haragudjanak, de én csak most érkeztem, tud- másikból: -.
ják, én vagyok az a kisfiú, aki a bakelittel van annyira oda, és meg kell
Szellő pattant az égből, a felhők, melyek a párbaj alatt igen vastagra
mondanom, nagyra tartom az önök fegyverkészségét, de mindjárt új- gyűltek mindkét fickó feje fölött, most minden irányba szétnyíltak, mint

Anyák napalmja

ARCHÍV FOTÓ: HEGYI E N D R E

a szobornak, de nehezen haladtak. Végül sikerült a bronzalkotás csizmájánál megbontani az alapzatot, s kiderült,
hogy a hóna alatt átfűzött kötéllel ledönteni próbált szobor
azért n e m rezzent meg egy pillanatra sem, mert vasúti sínek
tartják a helyén. Végül egy fekete taxi szállított utánfutóján
két acetilénpalackot a helyszínre. A szerelőműhelyüket a
rossz hírre bezáró Kovács Zoltán és Bánki Péter lángvágóval
látott hozzá a sín kettészeléséhez. A szervezők ma úgy emlékeznek, hogy ez a művelet is
megakadt félúton, mert elfogyott a gáz. A darus kocsi vezetője ekkor megfeszítette a járművet, úgy, hogy a Tátra eleje
az ég felé lódult. A drótkötél
azonban visszarántotta a daru
gémjét, s az fejbe találta Ivánt.
Hatalmas reccsenés hallatszott, a szobor dülöngélni kezdett, s végre levált a helyéről.
A vásárhelyiek félve Figyelték
a történteket. A városháza
strand felőli ablakaiból az akkori tanácsi dolgozók követték
az eseményeket. Kik szurkoltak, kik pedig kárörvendtek,
látván a nehézségeket. Az e m berek délután leginkább sétá-

A szobor megbillenése hangos ovációt váltott ki a nézőközönségből, ahonnét korábban
többen is javasolták a szervezőknek: ne szereljék, hanem
egyszerűen csak rántsák le a
szovjet katonát. A levegőbe
emelkedő Iván aztán nemcsak
hangos ovációt okozott, de az
emberek futva indultak el az
életveszélyesen pörgő alkotás
felé. Amikor az magától megállt, valaki nemzetiszín szalagot
kötött a kezére, majd a Magyar
Honvédelmi Szövetség Avia kisteherautójára rakták, s elszállították a városgazdálkodási vállalat Csomorkányi úti telepére.
A szovjet katona mindaddig ott
pihent, míg a népkerti szoborparkba n e m került. Újbóli felállításának érdekessége, hogy abban a leszerelés egyik kezdeményezője, Kószó Péter is segédkezett. A szobor eltávolítása
napján, hangsúlyozandó, hogy
csak a jelképpel volt bajuk, Grezsa Ferenc az MDF nevében
megkoszorúzta a vásárhelyen
nyugvó szovjet katonák sírjait.
A városi tanács a történteket
megelőzően többször is tárgyalta az önkényuralmi rendszert szimbolizáló alkotások eltávolítását, ám minden alkalommal döntésképtelennek bizonyult. Az Iván levétele utáni
n a p o n azonban túllépett ö n nön lassúságán, hiszen saját
maga daruztatta le, s szállíttatta el minden hírverés nélkül a
helyéről Lenin szobrát, majd
alpinistákkal napokon belül leszereltette a városháza tornyán
lévő négy vörös csillagot.
Kószó Péter, a Grezsa fivérek
és Ágoston Lajos m a is úgy
vélik, a szovjet hősi emlékmű
levétele egyet jelentett a rendszerváltás előtti utolsó, súlyos
lelki gát leomlásával.
korom andrás

egy édes kis kehely, és három angyal szállt alá, kettő csupasz kézzel,
a harmadik szaxofonon kísérte társait.
Ott lebegtek egy darabig a holttestek fölött, precízen nézték a
karórájukat, várták a beavatkozásra legmegfelelőbb időpontot, mígnem az egyik rám nézett.
„A nemjóját, ez a fiúcska lát minket, angyaltestvérek."
Az egyik angyal egy igen szép kislány volt, olyan, akit napestig
szívesen temetgetnék a homokbányában; arany fürtjei körüljárták
piros és pufi arcát, az az érzésem támadt, mindig aranygaluskát kap
ebédre vaníliamártással, vagy pedig tojásos galuskát harmatgyenge
ecetes-cukros salátával.
„Bár csak megpuszilhatnálak", mondtam félhangon sopánkodva,
mire a szaxis teljesen berágott.
„Mondtam, hogy lát minket, Elvira testvér, ezt nem engedhetem
meg. Mi lesz később szegény gyerekkel? Mindenki hülyének fogja
nézni. Ne bájologjál, Elvira testvér, mer olyat beleszaxofonozok a
füledbe, hogy hazáig kísér! A nemjóját! Majd állandóan a túlvilági
élményeiről fog beszélni környezetismeret-órán, tornából meg viszi
haza a nagy léceket. Gyorsan, testvérek, kapjuk föl ezt a két
szeszszagú banditát, amíg a fiúcska koraidején nem ejakulál. Ne
undorodj, Bernadett testvér, a te mentorod napi négy liter bort ivott,
mikor kikönyörögte, hogy a mentőcsapatba kerülj!"
„Akkor segíts nekünk, mondta Elvira testvér, ne csak a szád járjon,
Brinkmann testvér, tudsz papolni erkölcsről, Kant testvértől is tudsz
ezer idézetet, az objektív szubjektivációját, és a szubjektív objektivációját, de most fogjad ezeket a cowboyhullákat, és vigyük föl az
égbe őket, amíg át nem megy rajtuk a locsolókocsi."
Huss, egy szaxofonszóló, és már mentek is a mennybe, de ahogy
eltűntek az égről, megszólalt egy hang: „Ugyan már, kis tökös, addig
játszol a lányokkal, amíg éjjel be nem pisilsz!"
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II.

MEGYEJÁRÁST SZERVEZ ÉS KÜLÖN BUSZOKAT INDÍT VIDÉKRŐL A NEMZETI SZÍNHÁZ

Társulatépítéssel telik Jordán első évada
¿fcÉftff: %$•

A Mesterdetektív című darabban nagy sikerrel vendégszerepelt a szegedi városháza udvarán Jordán Tamás, a
Nemzeti Színház igazgatója.
- Szeptemberben
indul első
saját tervezésű évada a Nemzetiben, ahol egyelőre csak
magyar
darabokat
tűzött
műsorra. Miért?
- Mert az első évad a társulatépítésé. A már korábban
ott dolgozók is nagyszerű m ű vészek voltak, akikhez ú j a b b
jelentős színészeket szerződtettem. Csapatépítés szempontjából nagyon
fontos,
hogy közös nevezőn legyünk,
azaz, ha azt mondjuk: Csiky
Gergely vagy Vörösmarty, akkor
mindenki
nagyjából
ugyanarra gondoljon. Elsősorban ez a magyar évad m a gyarázata. Arról szó sincs,
amit többen
feltételeztek:
hogy ez a jobboldalnak szóló
gesztus lenne. Nem kívánok
senkinek sem
gesztusokat
gyakorolni, szakmai megfontolás alapján döntök. A következő szezonban m á r természetesen külföldi szerzőktől is játszunk majd.
- A Nemzeti
igazgatójaként
mit tehet azért, hogy ne érhesse az a vád a magyar színházat: nemzetközi
összehasonlításban nem elég friss és
korszerű?

- Sokat kell tennünk ezért,
bár máris vannak biztató jelek. A negyedéves színművészeti egyetemisták nemrégiben Szász János rendezésében
Csehov Platonovjával - amit
Slussz címmel játszottak Varsóban egy cseh csapattal
megosztva első díjat nyertek.
Van remény, csak jó előadásokat kellene létrehozni, frissen kellene tudni gondolkodni
és lépést tartani azokkal az
áramlatokkal, amelyek markánsan jelentkeznek ma a világban.
- A Nemzeti Színház és a
Magyar Állami Operaház kiemelt költségvetésű
nemzeti
intézmények.
Hogyan
lehet
elérni, hogy ne csak a budapesti közönségé
legyenek?
- Ennek érdekében nagyon
sokat teszünk. Megyejárás
címmel elindítunk egy programot, amelynek keretében
minden h ó n a p b a n más-más
megye színháza lesz a Nemzeti vendége. Az erre havonta
rendelkezésünkre álló három
n a p b a n behozzuk a Nemzeti
falai közé mindazokat az értékeket, amelyekkel az adott
megye szívesen dicsekszik.
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Jordán Tamás szívesen együttműködne
Ebben a kétéves programban
minden megye sorra kerül
majd. Nemcsak színházi produkciókra gondolunk, h a n e m
a társművészetekre, a zenére,
táncra, képzőművészetre, sőt
még a tudományra és a közéletre is. Ez egy átgondolt tervezet, amit n e m a látszat kedvéért csinálunk, h a n e m mert
örömünket leljük benne. Az
olyan színházszerető vidéki

P

a szegedi

szabadtérivel.

nézők számára, akiknek nincs
pénzük vagy lehetőségük arra,
hogy egyéni szervezésben eljussanak a Nemzeti Színházba, szeretnénk különbuszokat
és vonatokat indítani az előadásainkra.
- Impozáns a Nemzeti társulatának
névsora,
Törőcsik
Maritól Udvaros
Dorottyáig,
Sinkó Lászlótól Kulka Jánosig sokan oda
szerződtek.

A SZERZŐ FELVÉTELE

- Amikor elfoglaltam az
igazgatói széket, komoly szorongás volt bennem, hogy a
szakma megtartja-e majd azt a
kiközösítő magatartást, ami
megnyitása óta létezett a
Nemzetivel szemben. Már a
színészfarsangon örömmel tapasztaltam: szó nincs erről,
sokan eljöttek hozzánk, hogy
együtt lehessünk. Már akkor
több neves kolléga jelezte,

hogy szívesen jönne a társulatba.
- Egy fiatal szegedi
művészt
is elcsábított.
- Marton Róbertet tehetséges színésznek tartom, akinek
nagy karriert jósolok. Olyan
típus, aki hiánycikknek számít, érdemes vele kísérletezni,
ezért nagyon komoly feladatokat kap majd.
- Hogy érezte magát Szegeden?
- Félig nyaralás volt most
számomra ez az előadás-sorozat. Szeged fantasztikus város, a közönség pedig értő és
színházszerető. Annak idején
sokat jártam a JATE-klubba ahol mindig rangot és kitüntetést jelentett fellépni
így
azt m o n d h a t o m : p e r m a n e n s
kapcsolatom van a várossal.
- A Szegedi Szabadtéri
Játékok és a Nemzeti Színház a
múltban
sok
emlékezetes
koprodukciós előadást
hozott
létre a Dóm téren. A jövőben
elképzelhetőnek
tart hasonló
együttműködést?
- Székhelyi Jocót csak nemrégiben nevezték ki igazgatónak,
egyelőre még nem tárgyaltunk
erről. A hatvanas évek óta nagyon jó barátságban vagyunk,
feltételezem, hogy ez az együttműködés automatikusan szóba kerül majd közöttünk. Mi
örömmel vennénk.
hollósi zsolt

A XIX. SZAZAD VEGE OTA PARIZSBAN ŐRZIK A HOSSZÚSÁG- ES A TOMEGMERTEK ETALONJÁT

Rejtély, hogy miért fogy az egységkiló
e s e t é n r e p r o d u k á l h a t ó . A kilog r a m m r a jelenleg n i n c s ilyen definíció - teszi h o z z á Nánai.
Visszatérve az egységekre: a XIX.
század végén az e t a l o n o k a t lemásolták a világ országai számára.
Magyarország k a p t a a 12-es s z á m ú
hitelesített egységtömeget. Ezek
kophatnak, páratartalom-változás
vagy bármilyen egyéb okokból távozhat a hengerekből n é h á n y ezer
atom, és akkor m á r p o n t a t l a n az
etalon.

Fogy a kiló, mármint a kilogramm
sablonja. Senki sem tudja, miért
veszít a tömegéből az 1889-ben
Angliában készített platina-irídium henger, de a jelenség arra
ösztönzi a kutatókat, hogy stabilabb mintát keressenek.
„23 éves, 180 cm magas, 80 kg-os srác
szeretne megismerkedni olyan lánynyal, aki..." - ehhez hasonló apróhirdetéseket másfél évszázaddal ezelőtt n e m olvashattunk volna az akkori újságokban - s nemcsak a párválasztási szokások változása miatt.
Azért sem, mert a képzeletbeli fiú a
XIX. század közepén saját testmagasságának és súlyának megadására
n e m talált volna a világon általánosan elfogadott mértékegységet.
Csak a század végén született közmegegyezés arról, mennyi is legyen
pontosan az egy kiló, illetve az egy
méter.
- A fizika mindig mindent mér,
ehhez pedig alapmennyiségek kellenek. Három alapmennyiséggel, a
hosszúsággal, a tömeggel és az idővel
minden, elvileg előforduló fizikai
mennyiség
jellemezhető.
Ehhez
azonban meg kell adni a mennyiségek abszolút standard egységét m o n d j a Nánai László főiskolai tanár,
a szegedi egyetem tanárképző főiskolai karán működő fizika tanszék
vezetője.
Ez t ö r t é n t a XIX. század végén, s

Néhány üzletben még ma is súlyokkal mérnek. Alig több mint száz évvel ezelőtt
született megegyezés arról, mennyi legyen az egy kiló.
FOTÓ: GYENES KÁLMÁN
azóta Párizs déli részén őrzik a
p l a t i n a - i r í d i u m b ó l készült egys é g m é t e r t és a 39 c e n t i m é t e r át-

í m m é í m

A métert és az időt már sikerült világállandókkal helyettesíteni. Ezek szerint 1
méter az a távolság, amit a fény a másodperc 299 millió 792 ezer 458-ad
részében tesz meg. A másodperc pedig az az idő, amely alatt egy céziumatom 9
milliárd 192 millió 631 ezer 770-szer vibrál. Mindkettő nagy pontossággal
mérhető, és ami a legfontosabb: bármikor, bárhol reprodukálható.

m é r ő j ű , 39 c e n t i m é t e r
magas
h e n g e r alakú egységkilogrammot.
A p r o b l é m a m i n d i g az volt, hogy
mi t ö r t é n i k akkor, h a valami miatt
m e g s e m m i s ü l a hiteles m é r t é k . A t u d ó s o k jó ideje arra törekednek, hogy legyen egy világállandóból s z á r m a z t a t h a t ó egységidő,
- t ö m e g és - m é r t é k . Bay Z o l t á n n a k
k ö s z ö n h e t ő e n az idő és a h o s s z ú ság egységét úgy t u d t á k definiálni, hogy b á r m i l y e n k a t a s z t r ó f a

- M i n d e n m é r é s b e n van egy bizonyos hibahatár, a m i lehet objektív és szubjektív. Az eredeti m é t e r r ú d o n két karcolás jelzi a m é t e r t . A
karcolások vastagsága is hibát
okozhat. Abszolút p o n t o s m é r c e
nincs, de ez a h i b a h a t á r elhanyagolható. Az a t o m ó r a is h i b á s a n
méri az időt, hiszen egymillió
évente késik egy s z á z a d m á s o d p e r cet, de a gyakorlati é l e t b e n ezzel
sem kell számolni - magyarázza a
tanszékvezető.
Az egységkiló fogyása viszont azért
jelent gondot, mert mind a mai napig
n e m sikerült semmilyen világállandóval helyettesíteni. Az etalon pontosítása azért is égetően fontos, mert
egy 50 mikrogrammos változás is ami kevesebb mint egy sószemcse
súlya - elég ahhoz, hogy torzulások
következzenek be a tudományos számításokban.
Régóta törekszenek arra, hogy kiváltsák a hengert, de megoldást máig
n e m találtak rá. Annak idején azért
választották a platina-irídium ötvözetet, mert minimális a hőtágulása. Azért is volna jó kiváltani a most
használt etalont, mert ha találnánk
egy Földön kívüli kultúrát, amelyre
ugyanúgy hat a gravitáció, az elektromágnesesség, akkor a mi földi
mértékegységrendszerünk náluk is
alkalmazható lenne. Arról n e m is
beszélve, hogy volna egy stabil, el-

KÖZÉPKORI MÉRTÉKEK
A legrégebbi emlékünk a mértékek sokféleségének egységesítésére Szent István király idejéből való.
A királyi öl, arasz elfogadott mértékegységek voltak, egyesek szerint
a személyéhez kapcsolódtak. István után Zsigmond rendelte el
1405-ben a budai mértékegység
kötelező használatát az országban.
Ennek érvényesítése a török uralom
alatt csökkent, majd annak végével
II. Rudolf 1558-ban elrendelte,
hogy a régi mérték helyett a pozsonyit kell használni. Hogy a mértékegységek egységes alkalmazása
gondot jelentett, arra bizonyíték
Csák Lászlónak, a borostyánkői vár
urának 1674. évi rendelkezése,
mely kimondja: „aki hamis mércét
használ, annak vére vétessék". A
fejlődésben a következő jelentős
dátum 1715. Ekkor helyezték el
Pozsonyban a régi városháza falán
a mind a mai napig látható hivatalos mértékegységeket. A kaputól
jobbra található az akkori hivatalos
öl (1901,9 mm), balra a pozsonyi
rőf (784 mm). 1717-ben VI. Károly
a pozsonyi mérce alapján szabályozta ismételten a mértékegységek
kötelező használatát.

pusztíthatatlan mérési rendszere az
emberiségnek - teszi hozzá a fizikus.
Az etalonok elpusztulása beláth a t a t l a n katasztrófával járna. Ahhoz h a s o n l ó katasztrófa t ö r t é n n e ,
m i n t a pénzzel, ha e l t ű n n e az
aranyfedezet. Ha eltűnik a referencia, akkor m i n d e n k i saját egységeket találhat ki, amivel úgy gazdálk o d h a t n a , ahogy akar, vagyis teljes
l e n n e a káosz.
GARAI SZAKACS LÁSZLÓ

SZIESZTA

V.

2 0 0 3 . július 26., szombat

ERDÉLYI BARANGOLÁSOK (4.)

LOMBOS FERENC HORGASZROVATA

A torockói kecskék pásztora

A horgászat

kellemetlenségei
A szabadidő eltöltésének egyik legegészségesebb módja a horgászat. Talán furcsának tűnik, de ennek a békés sportágnak is lehetnek
veszélyes pillanatai. Ezek a kellemetlenségek
többnyire elkerülhetőek, a veszélyt azonban
nem szabad lebecsülni.

Egy a százhetven

tagú

nyájból.

Emlékszem a korábbi hírekre:
eleven parazsat gyűjtött, rendőrségi piszkálódást hozott a fejére, aki idegen állampolgárokat fogadott be otthonába.
Meghalt a cselszövő, szűnőben
a rút viszály, aki teheti, vendégfogadásra rendezkedik be.
Torockónak nagy a vonzása,
talán itt díszeleg a legtöbb házon a falusi turizmus margarétás táblája. Ahogy a szállodák
csillaggal jelzik a fokozatot, ók
margarétával.
Nekünk, anyaországi magyaroknak már kuriózum a csorda
és a kecskenyáj reggeli kihajtása és esti hazaeresztése.
Szégyen a koldulás, de egy
pohár tejért m e n t e m esti behajtáskor a
kecskepásztor
után. Gyerekkorom óta nem
ittam kecsketejet. Borbély Béla
bádogcsuprot vett elő, kétszer
is elmosta, pedig tisztának látszott, előkapta egyik anyakecskéjét, telefejte, és még
habzó állapotában, fejedelmi
eleganciával elém nyújtotta.
Fél évszázadnál is nagyobb
idók ízei buzogtak elő a csuporból, és hajdani kecskepásztori emlékek is. Igaz, én
csak két anyát őriztem, és tavaszonként négy gidát.
Kora reggel gyűjti össze nyáját a pásztor é p p e n a szállásunk előtti téren. A gidák

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

mintha óvodába mennének,
és kicsit se hallgatnak anyjuk
intő szavára, elkezdenek ütikost játszani tegnapi pajtásaikkal. Nem tartják idegenforgalmi nevezetességnek a nyájat, sőt némelyek ki is finomkodnék a faluból a csordával
együtt, de annak is vehetné
mindenki, juhász ugyan itt
nincsen, de másfelé a hegyeken és völgyekben birkanyájak
váltják egymást a marhacsordákkal. Pontos adattal szolgálhatok, mert rendre kikérdeztem a kecskepásztort.
Százhetvenet bíznak vigyázó
szemeire minden reggel, és
é p p e n annyit enged haza esténként. Újévtől újévig tart a
szerződése. Darabonként hetvenezer lej a bére, meg egy
véka gabona, fél kiló szalonna
és egy kiló kenyér. Az utóbbit
nyilván programozzák, mert
mit is kezdene egyszerre százhetven kilóval?
Sajátja is van, huszonhat
anyakecske és kilenc gida. Az
egyik csöppségnek piros bojt
van a fülébe fűzve. Balga fejjel
azt hiszem, ahogy a lovakat
rontás ellen védték hajdanában a bojtokkal, és mostanra
csupán dísz lett belőle, ez a
szokás gyűrűzött be a pásztorkodásba is, de nagyot tévedtem. Nehéz korszak a gida

és az anya életében az elválasztás, egyszerűen kölcsönadják a szomszéd faluba rövid
időre a növendéket. Megszopna itt is minden anyát, de csak
azt próbálná meg! Úgy elrúgják, arrébb döfik, jó, ha le nem
esik a lábáról. A vendégállományságot jelzi a bojt.
Ahogy besirül a saját nyáj a
pásztor udvarába, bátortalan
gidasírás indul az egyik ólból.
Nyílik az ajtó, mintha puskából lőnék ki a kettőt, úgy
rohan bele a tömegbe, és
mindjárt szopna is. Mintha
vesszőfutáson kellene átesniük, mogorva másanyák taszigálják tovább őket, amíg végre
a sajátjuk kedves mekegéssel
maga alá nem fogadja mindegyiket.
Huszonöt éve pásztora a falunak Borbély Béla, és mind e n n a p kihajt. Ha nem nagy a
hó, télen is. A kecsketejet némely családok a jószágokkal
itatják meg, mások sajtot készítenek belőle. A recept nagyon egyszerű. Fölforralják a
tejet, lehűlni hagyják, aztán
beoltják, és tíz perc múlva
sajttá rándul össze.
Hazai mintának ajánlom.
Sokan fejnek itthon is, és nem
tudnak mit kezdeni a tejjel.
(Folytatjuk)
h o r v á t h dezső

9 SZEMKÖZT

Rektorváltás az egyetemen
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban a Szegedi Tudományegyetem rektori
teendőit augusztus elejével utódának átadó
Mészáros Rezsó professzort faggatta Marok
Tamás és Sulyok Erzsébet az intézmény jelenlegi állapotáról és fejlődési lehetőségeiről.
Az elmúlt évek legfontosabb feladataként az integráltkló universitas megteremtése hárult Mészáros Rezsőre, akit egyes vélemények szerint
azért választottak meg az egyetem vezetőjévé,
mert tőle várták a leglassúbb, legkíméletesebb
változást az egységesülés folyamatában. - A legfontosabbnak azt tartottam, hogy az átalakulás
közben az oktatás és a kutatás zavartalanul folyjon - mondta ezzel kapcsolatban a leköszönő
rektor. Arra a kérdésre, hogy az integráció nem
csupán formális változásokat hozott-e, úgy válaszolt: az elmúlt három és fél év alatt az egykori
önálló oktatási intézmények elvesztették korábbi identitásukat, nevüket, karokká váltak a szegedi egyetemen belül. Hozzátette: az új rektor-

nak, Szabó Gábornak ezt a folyamatot kell továbbvinnie, az átalakulás sebességét pedig neki
és vezetőtársainak kell meghatározniuk. Mészáros Rezső úgy véli, ennek a folyamatnak a következő lépéseként versenyképes helyzetbe kell
hozni a tudományegyetemet.
Arra a kérdésre, hogy az egyetem alkalmazkodott-e a régióban lezajlott gazdasági változásokhoz, a társadalomföldrajz kutatója elmondta: az universitas fejlesztési tervében szerepel
egy műszaki kar létrehozása, mivel a dél-alföldi
régióban hiányzik ez az oktatási profil. Jelenleg
csupán az élelmiszeripari főiskolai karon folyik
ilyen jellegű képzés. Hozzátette, hogy kutatásban is igyekeznek olyan területeket választani,
amelyhez gazdasági cégek is kapcsolódhatnak.
Ugyanakkor a szegedi egyetem ebből a szempontból hátrányosabb helyzetben van, mint a
több tőkeerős vállalkozással bíró nyugat-magyarországi felsőoktatási intézmények.
Azzal kapcsolatban, hogy a felsőoktatásban
túlképzés van, a professzor elmondta, egyetemi
diplomát adó egyes szakokon valóban többen
végeznek a kelleténél. - Ha el tudjuk érni, hogy a
hallgatók nagyobb hányada vegyen részt emelt
szintű szakképzésben vagy főiskolai oktatásban,
és csak egy szűkebb réteg kapjon egyetemi diplomát, akkor helyreáll a rend - véli a rektor.
h.sz.

A vízparti balesetek között leggyakoribb a horog okozta sérülés. Ebben szinte minden horgásznak volt már része. A teendők sorában
először vágjuk le a horgot a zsinórról, majd
próbáljuk meg a bőrből óvatosan eltávolítani.
Amikor a szakálla is beakadt, nagyobbak a
bajok. Ilyenkor csípőfogóval - ha van nálunk vágjuk el a horog szárát és az ív irányában
távolítsuk el a bőrből. Tudom, mert volt részem
benne, ezt nagyon könnyű leírni vagy elmondani, de a művelet olykor pokoli fájdalommal
jár. Aki nehezen túri a fájdalmat, legjobb, ha
azonnal orvoshoz fordul. Gondoskodni kell a
seb fertőtlenítéséről is, hiszen a használt horog
gyakorlatilag mindig fertőzött. Nem a csontkukac vagy a giliszta a veszélyes, h a n e m a
hozzájuk tapadt baktériumok tömege. Bedobásnál, villantózásnál mindig figyeljünk a környezetünkben tartózkodókra, nehogy véletlenül ők is „horogra akadjanak".

A vízpart kellemetlen

tartozékai a

szúnyogok.

Az éltető napsugár is számos ártalom okozója
lehet. Nem könnyű felbecsülni, mennyi ideig
tartózkodhatunk kockázat nélkül a n a p o n . A
napszúrással ugyanis n e m lehet tréfálni, mert
bekövetkezte életveszélyes állapotot is okozhat. Tünetei: kínzó fejfájás, láz, hányinger,
amely azonnali orvosi ellátást igényéi! A napszúrást végtelenül könnyű elkerülni, mindössze egy megnedvesített vászonsapkát kell a
fejünkre tenni.
A vízpart kellemetlen tartozékai a rovarok.
Gyakori a különféle legyek, bögölyök csípése,
de valamennyi között legutálatosabbak a mindenütt előforduló szúnyogok. Szűnni n e m akaró támadásaik a horgászok idegrendszerét is
kikészítik. Csípéseik ellen többrétegű ruhával,
valamint különféle riasztószerekkel védekezhetünk. Az elmúlt évtizedekben számtalan folyadékot, illetve kenőcsöt sikerült kipróbálnom. Bátran ki m e r e m jelenteni, döntő többségük használhatatlan vagy csak nagyon rövid
ideig hatásos. A jelenleg kapható készítmények
közül egy piros-sárga flakonos német szúnyogriasztót ajánlok horgásztársaimnak.
Fokozottan veszélyes az egyre jobban elterjedő kullancsok csípése. Egyetlen, többé-kevésbé hatásos védekezés létezik ellenük, a
kéznél, lábnál és nyaknál jól záródó ruha. Az
ember fertőzését olyan kullancs csípése idézi
elő, amely előzőleg vírussal fertőzött állat vérét
szívta. A vírust vadon élő és háziállatok egyaránt hordozhatják. A kullancsok két életveszélyes betegséget is terjesztenek. A járványos
agyvelőgyulladást védőoltásokkal meg lehet
előzni, a 1„ime-kórt sajnos még nem. A bőrünkhöz makacsul ragaszkodó kullancsokat a
legrövidebb időn belül távolítsuk el. Az első
félórában kézzel is le tudjuk tépni ezeket a
rovarokat, később már csipesz is szükséges
kiszedésükhöz. Amennyiben a fertőzés legkisebb jelét érzékeljük, haladéktalanul forduljunk orvoshoz!

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS
P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

kaifilm;du. 4 és este fél 9 óra: Intacto. Színes spanyol film.
PLAZA CINEMA
CITY
Mátrix (szinkronizált) ma és holnap: 15, 17.45, 20.30 óra. Halálosabb iramban ma és holnap:
15.30, 17.45, 20 és ma 22.15 órakor is. A csillagkutya, ma és holnap: 11.30 óra. X-men 2, ma és
holnap: 12.30 óra. Merülés a féles z í n h á z
lembe, ma és holnap: 13.30,
SZEGED
17.45, 20.15 és ma 22.30 órakor
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
is. Azonosság, ma és holnap:
Ma este 9 óra: IX>mdixie gála.
13.45, 18, 20, és ma 22 órakor is.
MEDITERRÁN
/ohnny English, ma és holnap:
TERASZ
13.30 óra. Hogyan veszítsünk el
(Somogyi a. 19.)
egy pasit 10 nap alatt, ma és holMa este fel 9 óra: Vámos Miklós nap: 15.30, 20 óra. Ki nevel a véHogyan hódítsuk meg a nőket
gén?, ma és holnap: 11.30, 15.45
(férfiakat).
óra. Tulipános Fanfan, ma és holRÉGI ZSINAGÓGA
nap: 11.30, 15.45 óra. Szindbad,
Ma este 7 óra: Kaspar - Civil Nema és holnap: 12, 14, 16, 18 óra.
gyed Táncszínház; éjszaka fel 12 óra: Hulk, ma és holnap: 12.30, 15,
Lakodalom - a Bozsik Yvette Társu- 17.30, 20 és ma 22.30 órakor is.
lat előadása.
Malacka a hós, ma és holnap: 11,
Holnap este 7 óra: Tenebtae 12.30, 14 óra. Álomcsapda, ma és
Ágens-Geigyc Krisztián előadása; es- holnap: 20 és ma 22.30 órakor is.
te 9 óra: Alternatív Színházi Szemle A vonzás szabályai, ma és holnap:
díjkiosztó ünnepség.
17.45 és ma 22.15 órakor is.
NAGYÁLLOMÁS
Charlie
angyalai, ma és holnap:
Ma este 9 óra: Brassói Pályaudvar
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15 és
(néptánc-performancc) Válaszút
ma 22.30 órakor is. Hajó a vége,
Táncegyüttes műsora.
ma és holnap: 12.15, 14.15,
RÉGI HUNGÁRIA
16.15, 18.15, 20.15 és ma 22.15
Ma este fel 11 óra: Ketten - Középórakor is.
Európa Táncszínház előadása.
VÁSÁRHELY
Holnap este 10 óra: Plug'n 'Play Achc (Oroszország) előadása.
Ma és holnap, du. háromnegyed 6
KLAUZÁL TÉR
óra: Tulipános Fanfan. Színes, m. b.
Holnap du. 5 óra: Repülési engedély franciafilm;este 8 óra: Szakítópróba. Színes amerikai film.
- angyaloknak. A Baltazár Színház
MAKÓ
előadása.
Ma és holnap, este 8 óra: Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt ?
m o z i
Színes, m. b. amerikai vígjáték.
SZEGED
SZENTES
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Ma és holnap, du. fél 6 óra: A csendes amerikai. Színes amerikai film;
Ma és holnap, du. fél 4, 5 és este fél
7 óra: Szindbad: hét tenger legendá- este 8 óra: fohnny English. Színes,
ja. Színes, m. b. amerikai rajzfilm;
m. b. angol vígjáték; este 10 óra: Loeste 8 óra: A vonzás szabályai. Szívagregény. Színes amerikai kalandnes amerikai film.
film.
BELVÁROSI MOZI
MINDSZENT
FILMTÉKA
Ma du. 6 óra: Femme fatale. Színes
Ma és holnap, du. negyed 5, fél 7 és
francia film.
este háromnegyed 9 óra: Császárok
RÚZSA
klubja. Színes amerikai film.
Holnap, du. 6 óra: Bazi nagy görög
BELVÁROSI MOZI
lagzi- Színes, m. b. amerikai
KAMARA
film.
Ma és holnap, du. negyed 7 óra: Egy SÁNDORFALVA
csók ás más minden. Színes ameriMa du. 6 óra: Malacka a hós. Színes,

PONT

m. h. amerikai animációsfilm;holnap du. 6 óra: A mag. Színes, m. b.
amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Femme fatale.
Színes francia film.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: Chicago. Színes
amerikai film.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési Központban ma du. 6 órakor nyílik:
Picin Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep záróldállítása. A tárlatot dr. Trogmayer Ottó
Széchenyi-díjas muzeotógus és
Laczkő Ibolya művészettörténész
nyitja meg Közreműködik Rakuvics
István.
A Móra Ferenc Múzeumban megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi fejedelmi lelet; úton-útfélen - múzeumi kutatások az M5-ös autópálya Csongrád megyei szakaszán,
valamint Három a tánc! - magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel. Megtekinthető naponta 10-től 18 óráig, hétfőn szünnap.
VÁSÁRHELY

A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Tálált tárgyak (12 fénylenyomat) című kiállítása. Megtekinthető augusztus 5-éig kedden 9tól ! 2 és du. 1 -tői 5, szerdán 9-tól 12
és du. 1 -tői 6, csütörtökön 8-tól 12,
du. 1-től 5, pénteken 9-től 12, du. 1től 6, szombaton 9-től 12 óráig hétfőn szünnap.
SZENTES
A Kosz la József Múzeumban megnyílt
„Az ckklesia tagjairól" Szentes népélete a XIX. sz. elsőfelében;valamint néprajzi kiállítás Kis Bálint halálának 150 évfordulója tiszteletére.
Megtekinthető szeptember 30-áig
naponta 10-től 18 óráig hétfőn
szünnap.

SZOMBAT. 2003. JULIUS 26.
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H I R D E T E S

MMMIEM

Kedves Olvasók!

ERETTSEGIZZEN ESTI TAGOZATON!

Sl

ESTI TAGOZATÚ
HIRDET

A SZEGEDI EGYETEM
BELGYÓGYÁSZATI
INTENZÍV OSZTÁLYA,

Július 26-tői augusztus 8-ig
minden női és férfi fehérneműt,
fürdőruhát, trikót és alsónadrágot,
z o k n i t , m i n d e n női rövid ujjú blúzt

1

engedménnyel adunk!

a közismert „KÖRINTENZÍV"

További akció:
férfi nyári sortok és

a további magas színvonalú
gyógyító
munka
érdekében
minden segítőkész ember, illetve
szervezet adományát
köszönettel
fogadná.

egyes női kosztümök, ruhák,
férfiöltönyök, zakók
í ' - - ö "

FELVÉTELT

TANÉVRE.

BEIRATKOZHAT
•Szentesen
(30/280-3046),
• Mindszenten (62/226-342, 30/350-1173),
• Kiszomboron (30/280-3039),
• Sándorfalván (30/280-3040)
• és Hódmezővásárhelyen (06-30-515-4354).
A jelentkezés módjáról felvilágosítást az egyes iskoláknál
megadott telefonszámokon adunk.

J v
W ®

hosszűnadrágok

GIMNÁZIUM

A 2003/2004-ES

engedménnyel

SZEGED NEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐINEK
JÖVŐ HETI FOGADÓÓRÁI, FÓRUMAI

kaphatók!
Július 28-án, hétfőn:
Várjuk kedves

vásárlóinkat!

- K a t o n a Gyula, a 1 3 - a s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Móraváros) k é p viselője f o g a d ó ó r á t t a r t 1 7 . 0 0 órától a K a t o l i k u s Közösségi

Üzleteink:

A természetbeni adományok közül szívesen fogadjuk

Szeged, Teréz h. 3 .
v

A PAPÍRTÖRÜLKÖZŐT,
AZ EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰT,
A STERIL KESZTYŰT, TOALETTCIKKEKET
ÉS IRODASZEREKET.

H á z b a n lévő k ö n y v t á r b a n . Kálvária sgt.

, Szeged, Somogyi u. 1 5 ,

Július 29-én, kedden:
- Gila F e r e n c , a 2 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Petöfitelep, Baktó)
képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t 17.00 órától a N á d a s p r e s s z ó b a n .
Tölgyfa u .

A Hungarocamlon - Volán Tefu cégcsoport
nemzetközi
áru f u v a r o z ó i tevékenységének bővítéséhez

- M é s z á r o s Attila, a 2 5 - ö s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Tápé) képviselője f o g a d ó ó r á t t a r t 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 óráig a t á p é i ügyfélszolgálaton, Honfoglalás u.

nemzetközi gépjárművezetők

A PÉNZBELI A D O M Á N Y O K A T

részére felvételt hirdet.

A Z O T P ÉS K E R E S K E D E L M I B A N K RT.

Elvárások: „E" kategóriás Jogosítvány
Belföldi/nemzetközi árufuvarozói igazolvány
PÁV tt. igazolás
Érdeklődni és jelentkezni lehet Hungarocamion Rt
1239 Budapest XXIII. Nagykörös, út 351.
tói: 421-6666/2615; 421-6666/2478 «agy 06/80-204-309-es ingyenes zöldszámon.

11735005-20483191
számlaszámra várjuk.

Július 30-án, szerdán:
- Virág András, a 1 4 - e s v á l a s z t ó k e r ü l e t (Alsóváros) képviselője f o g a d ó ó r á t tart 1 7 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ó r á i g a z Alsóvárosi Általán o s I s k o l á b a n . Dobó u . 4 2 .

Délmagyarország

ON-LINE

Ird alá Te is!
Legyen bűncselekmény
—az
állatkínzás!
9

Szegedi

moziműsor
> Ha nem előfizetőnk a Gold Sun Travel negyedéves
előfizetéssel ajándékozza meg Önt!
Filmajánlók
filmkritikák

t

S

filmhírek

" E g y e t é r t ü n k azzal,
hogy az Országgrőlés

MINDENNAP KÖZELEBB HOZZUK Ö N H Ö Z A VILÁGOT!

módos!

Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV Törvényt

Válasszon filmet!

lg

annak érdekéhen.
hegy az állatkínzás
bűncselekménynek

• H l

minősüljön."

SZEGEDI HIVATALOS ALÁÍRÓHELYEK:

www.delmagyar.hu

Állandó helyszíneken:
július 28., 16-19 óra között a Burger King teraszán.
Szeged, Jókai u. 1.

Szeged
belvárosában,

július 29., 10-15 óra között a Burger King teraszán.
Szeged, Jókai u. 1.

szerdánként 17-19 óra között a Zacc Caféban,
Szeged, Kölcsey u. 11.

Kárász

csütörtökönként 10-15 óra között a Burger King teraszán.

u.,

Klauzál térre néző,

Szeged, Jókai u. 1.

5 - 1 5 % KEDVEZMENY
Hogyan

juthat

a

yhez?

péntekenként 15-21 óra között a Szeged Plaza
Plaza színpada

mellett

szombatonként 15-21 óra között a Szeged Plaza
Plaza színpada

mellett

Rendezvényeken:
Megyei polgárőrnap
Vitorlázó repülő nemzetközi bajnokság
Vadaspark családi vasárnap Szegedi ifjúsági napok
Szegedi halfesztivál

egyben,
ill. k ü l ö n - k ü l ö n is

bérbe
adók!

Üzletekben:
Brunner Bőrdíszmű bolt, NagyJ. u.
Ifjúsági Ház porta, Felső Tisza-part 2.
Hobby Tanya, Vásáshelyi P. u. 2.
Konica Digitális Fénymásoló Szalon, Jókai u. 1.
Szegedi Vadaspark főbejárat, pénztár, Kálvária sgt. vége
•Virágüzlet, Kossuth L. sgt. 27.
I Vodafone Márkaüzlet, Kárász u. 8.

0

ü?

q

m

i

USUI
1

5 8 9 0 0 Ft/fő
1 1 4 9 0 0 Ft/fő

REPÜLŐGÉPES ÜDÜLÉSEK REKLÁMÁRON, 39 900 FT-TÓL!

Belföldi üdülések nagy választékban. Üdülési csekk beváltható! Több egészségbiztosítási
pénztár szerződött partnereként is állunk rendelkezésükre.

További bőséges tengerparti
a j á n l a t o k e g y é n i u t a z á s s a l is!

Irodák: 6 0 0 nm.
Érd.: 6 2 / 5 5 1 - 5 1 5 faxon.
(Kérjük, küldje el az
elérhetőségét, visszahívjuk!)

BoveM információk: ww«*maoaz.hu, www.zofomaga2m.com.wwnwLfaima.hu. wvnv.mrsma.hu

2
1

LONDON-WINDSOR-OXFORD
autóbusszal, hotelben 0 8 . 2 0 - 2 6
SKÓCIA REJTETT KINCSEI
autóbusszal, hotelben 0 9 . 0 6 - 1 4

l

' r — l

J

TRAVEL

GOLD SUN TRAVEL UTAZASIIROOA
• Szeged Karász u 15 T : 82/552-552
• Szenles. Kossuth íer 5 T. 63.560-160

FttJN VAN.

Ts i B i f
ll L

Ifi

*

MOHH

HATÉKONYAN HIRDETNI! 6 2 / 5 6 7 - 8 3 0
HIRDETESI

INFORMACIO:

•
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Albérletet keres
Albérletet kínál
Állást kínál
Autó
Bútor
Egészségügy

Elektronika, m u u a k l cikkek

Építőanyag
Földterület
Gazdit keres
; Oépjárműveieta-képcéi
Gép, szerszám
Hagyaték
Haszonállat
Haszonjármű
Könyv
Közlemény
Magánház
Motorkerékpár
Oktatást vállal
Panellakás
Szakképzés
Régiségek
Szolgáltatás
Tanya
Társközvetítés
Téglaépítésű lakás
Termény, takarmány
Utazás
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
Üzlethelyiség
Vendéglátás
Képes jármű
Albérletet keres
• EGYEDÜLÁLLÓ anyuka
vagyok, 12 éves lányommal
igényes albérletet keresek.
(20.000 Ft rezsivel) 06-30651-1064
(Szeged)
(24381608)

Albérletet kínál
• SZEGED k ö z p o n t j á b a n
bútorozott garzon, garázzsal
kiadó.
06-30-983-7456
(24381332)

• SZEGED központjában (a
jogi
egyetemhez
közel)
külön
bejáratú
szoba,
konyha- és fürdőszobahasználattal igényes, nem
dohányzó
diáklánynak
szeptember 1-]étől kiadó.
Irányár: 23.000 Ft (rezsivel).
Érd.: 62-584-346. (24381451)
• SZEGED, Közép fasori,
főbérlő nélküli, 2 szobás,
bútorozott (háztartási gépekkel).
téglabtokkos,
egyedi gázfűtéses, vlzórás
lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 35 E Ft + rezsi + 1
hónap kaució. 06-30-32077-87. (24381344)
Állást keres
• MEGBÍZHATÓ 26 éves
szegedi fiatalember B kat.
jogosítvánnyal, kereskedelmi
végzettséggel
áruterttöi,
sofőrt munkát keres 06-30594-8692, Szeged, (24381491)
• VÉGZETT informatikusmérnök közgazdasági affinitással, gyakorlattal igényes
munkát keres, 06-20-9382762 (Szeged) (24381240)

ESZTERGÁLYOS
SZAKMUNKÁST
és CNC esztergályos
szakmunkást azonnali
belépéssel. Bérezés:
megegyezés szerint.
Jelentkezés: Gáspár Zoltán
művezető, 30-244-2560.
ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL
előállított DÍSZBETON
BURKOLATOK készítésére
kivitelező partnerek s
jelentkezését várjuk.
|
Jelentkezés: hétköznap: ™
18-20-ig, hétvégén egész nap.
Telefon 0 6 - 7 0 / 5 1 5 5 - 6 2 6 .
• A "FIKSZ 9 9 9 ' Kft az
alábbi állások betöltésére
keres jelentkezőket: Kereskedelmi munkatárs, - középfokú műszaki végzettség. - szerb nyelv társalgási szintű ismerete, - jó
kommunikációs készség. dinamikus
egyéniség,
csapatmunkában
gondolkodás, - felhasználót szintű
számítógépes
gyakorlat
(Word, Excel), - 'B' kategóriás jogosítvány. Műszaki előkészítő gépésztechnikus végzettség, szerb nyelv társalgási szintű
ismerete,
felhasználói
szintű számítógépes gyakorlat (Word, Excel),
dinamikus
egyéniség,
csapatmunkában
gondolkodás, "B" kategóriás
jogosítvány, - műszaki rajz
olvasás. Kivitelezés vezető,
művezető, - közép- vagy
felsőfokú
végzettség
(gépész vagy építész), szerb nyelv társalgási szintű
ismerete,
szakmai
gyakorlat min. 5 év, felhasználót
szintű
számítógépes
gyakorlat
(Word, Excel), - minimum
"B" kategóriás jogosítvány.
Előny: - üzemanyagkút. olaj,
vegyipari
technológiában
szerzett kivitelezői gyakorlat.
Amit kínálunk: - változatos,
érdekes munka. - fiatalos
dinamikus csapat
- egzisztencia. Jelentkezés
módja: írásban, szakmai
önéletrajz
benyújtásával.
Postacím: "Ftksz 999" Kft.
6725 Szeged. Kálvária sgt.
87/A. (24381560)
• A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft, területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Érd.:
Szeged, Szatymazi u. 2.
(24381310)

• A VILLEROY & B o c h
Magyarország Rt. több műszakos munkakörbe érettségizett gépész munkatársakat keres. Jelentkezés
írásban, részletes szakmai
önéletrajz csatolásával az
alábbi elmen (A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük önéletrajzában
közölje pontos lakcímét és
ha
van,
telefonszámát):
Villeroy & Boch Magyarország Rt. 6801, Hódmezővásárhely,
Pf.:
113.
(24381375)

• CSATORNAÉPÍTÉSBEN
jártas
nehézgépkezelőket
keresünk vidéki munkavégzésre.
06-30-9363-519.
(24381330)

ELLENŐRZÉSI

• ADMINISZTRÁTOR
ügyintéző álláshelyet ajánlunk. Előny bérszámfejtésben, munkaügyi feladatokban szerzett gyakorlat. Jelentkezni írásban, részletes
szakmai, fényképes önéletrajz csatolásával. Bodrogi
Bau Kft. Hódmezővásárhely,
Mátyás ü. 38., Krizsánné.
(24381487)

• AUTÓVILLAMOSSÁGI
szerelő, raktáros és garanciális ügyintéző munkakörbe
munkatársakat
keresünk.
Fényképes jelentkezést az
Alfa Autóház Kft. Hódmezővásárhely,
Szántó
Kovács János u. 149. szám
alá kérjük. (24381120)
• DOROZSMAI vendéglőbe
szakképzett felszolgálót felveszek,
06-20-9506-556.
(24280645)

Makó Városi Önkormányzat jegyzője
munkatársat keres.
Az állás betöltésének

feltétele:

egyetemi vagy főiskolai szintű küzgaz/lasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

• FIATAL szobafestőt á l landóra felveszek, 06-309456-895. (24381427)
• FODRÁSZT és masszőrt
keresünk jól működö üzletünkbe. Vállalkozói engedély szükséges. Tel.: 401779. Szeged. (24381294)
• FUVAROZÁSI vállalkozás
szegedi helyismerettel, B, C,
E
jogosítvánnyal.
BÁF
szaktanfolyammal, 2 éves
gyakorlattal, erkölcsi bizonyítvánnyal. sofőrt keres.
Saját kézzel írt önéletrajzot
a 'MIAMI' 6701 Pf.: 226-ra
várjuk. (24361114)
• GYÓGYSZERÉSZ m u n katársat keres a felújított Kígyó Patika. Tel.: 62-425252 (Szeged) (24280136)
• KREATÍV építész szerkesztő munkatársat keresek
azonnali belépéssel. Válaszokat önéletrajzzal "Archlcad 024381524' jeligére a
Sajtóházba várjuk. (24381524)
• MELEGKONYHÁS étterem
keres
felszolgálót,
hentes-halmészárost és éjjeliőrt. Jelentkezni az üzletvezetőnél:
62-495-481,
Szeged. (24381468)
• NÉMETORSZÁGI nem
dohányzó,
vegetáriánus
család 4 és
9 éves
gyermekéhez
gyermekvigyázót keres. 62-430-240.
Szeged (24381004)
• OKTATÁSI i n t é z m é n y
titkárt keres napi 6 órás
adminisztrátori
munkára.
Jelentkezni levélben július
31-ig lehet. Révész Rita,
6723 Szeged, Lomnici u.
2 8 / B . (24381328)

• PÉNZINTÉZET m u n k a társat keres pulti ügyintéző
munkakörbe.
Alkalmazási
feltétel: középfokú közgazdasági végzettség, valutapénztárosi vizsga, minimum
alapkofú állami nyelvvizsga.
Jelentkezés:
"Pénzintézet
024381437' jeligére a hirdetőbe, a megjelenést követő
1 héten belül. Szeged.

(24380930)

g

Az írásos jelentkezés 2003. a u g u s z t u s 15-ig adható he
Levélcím 6900 M a k ó . Széchenyi tér 22.
Érdeklődni a 62-213-608-as telefonszámon lehet.
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
felvételt hirdet az alábbi munkakörre.
KEHSONK
KÖZÉPFOKÚ állatni iskolai végzettségű,
felnőtt szakápolót szakképesítéssel rendelkező, sorkatonai
szolgálatot letöltött munkavállalót szakápolói beosztásba.
FELTÉTELEK
katonai alkalmassági fok jelzése: „A"
büntetlen előélet. 35 év alatti életkor, magyar állampolgárság.
BIZTOSÍTUNK
szolgálati törvény szerinti illetményt.
13. havi illetmény, ruházati illetményt,
étkezési hozzájárulást,
üdülési csekket, utazási költségtérítést,
folyamatos képzési lehetőséget.
ÉRDEKLŐDNI LEHET
az intézet személyügyi osztályán személyesen vagy telefonon:
554-970-es telefonszámon a 193-as melléken.
Cint: Szeged. Mars tér 13.

• VÍZVEZETÉK SZERE
LÖKET felveszünk Szeged
és környéki munkákra. KPE
szerelői vizsga és jogosítvány előnyt jelent. Jelentkezés
"Vízvezeték-szerelő
024380863" jeligére a Sajtóházba. (24380863)

(üzenetrögzítő

is)

AUTOELEKTROés DÍZEL
Alkatrész Szaküzlet
• Önindító, generátor, gyújtás,
•

világítás- és gyújtáskapcsolók
relék, jeladók, kábelek

• benzinpumpák, lambda szondák
/

porlasztócsúcsok, izzógyertyák

/

izzitásvezérlók. adagoló

£

alkatrészek.

O R C S I K M Ű H E L Y KFT.
Szeged. Makkoserdő sor 30.
T.: 62-547-525. K e d v e z ő

árak!

SUZUKI MARUTI

• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690 Ft-tól, szék fából
3400 Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390 Ft-tól,
alumínium
szék 11.900 Ft-tól, alumínium asztal 26.900 Ft-tól.
Szeged, Szatymazi u. 2/B.
Tel.: 62-476-876. (24280678)

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

• KISCICAKAT (10 hetes,
fekete-fehér foltos, 3 "fiú", 1
"lány") kertes házból, elutazás
miatt
sürgősen
elajándékoznánk. Tel.: 0630-854-65-79. (24381678)

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

(24078103)

Egyéb

SM
062/541-770

Teljes körű alkatrészklnálat
Cím: Szeged, Londoni krt. 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig
• AUDI 80 TDI, 1992-es
(klíma, centrálzár, 4 el. abl..
tükör, OZ könnyűfémfelni)
eladó. 1.530.000 Ft. 06-304752-754, vagy este: 62464-076. Szeged (24078115)
• BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Aslra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (24280249)
• FIAT Panda (1989-es)
felújítva, friss műszakival
eladó. Ár: 380 E Ft. Érd.:
20-322-1536,
Szeged.
(24381164)

• LADA Samara (1989-es)
2004. novemberig érvényes
műszakival, jó állapotban,
garázsban tartott, első tulajdonostól eladó. Érd.: 62311-581 (Szeged) (24380815)
• LADA Samara (1990-es).
kitűnő állapotban eladó. Ár.:
380.000 Ft. Érd.: 06-209746-822. (24381070)
• OPEL Corsa 1,2i, ötajtós,
kevés km-rel, igényes vevőnek eladó. Hitelre is! 63316-543, 06-30-856-1660
(24381521)

• OPEL Vectra B, 1,6, 16V.
2,5 éves, magyarországi,
első tulajdonostól. 75.000
km-rel, vezetett szervizkönyvvel, extrákkal, digitkllmával,
sérülésmentes
állapotban, igényes vevőnek
eladó, hitelre is. 06-30856-1660, 06-20-9452-442

MÉRETRE VÁGVA IS 1

KE

• SUZUKI WagonR-r GLX,
extrákkal, újszerűen eladó.
06-20-554-9211 (24381426)

(24280647)

• VW POLO COMFORT 1,4
1999. 08. háromajtós, fehér,
60000 km-rel eladó. 06-20374-49-86. (24380827)

• ATI Császárné Bt.
Moped, Motor, Személy,
Teher,
Nehézpót
tanfolyamokat indít tandíj 30%a. max. 60 e Ft a vonatkozó
jogszabályok
értelmében
adókedvezménykénl
igénybe vehető. OKEV Tsz :
06-0056-02. Szeged, Berlini krt. 16. Tel.: 62-422240,
06-20-9431-444,
• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indit július 31én, igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62.,
62-424-025.

M MA
^ V

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

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

• 3 méteres vasbeton oszlopok, bontott ablakok és
térelválasztó elemek eladók.
Telefon: 62-241-768, 0630-502-0081. (24381369)
• HORDOZHATÓ és b e építhető
cserépkályhák
kompletten, beépítéssel eladók.
Hódmezővásárhely,
Gyöngy u. 11. 62-232-039.
(24381154)

• SZIKSÓSI nyaralómhoz
állandó ottlakással 50 év
feletti
házaspárt
(józan,
tiszta, becsületes) keresek.
Érdeklődni: 62-497-782-es
telefonon. (24381408)

• KAPOSZTAGYALU, szölőzúzó eladó. Érd.: 62-242383,
Hódmezővásárhely.
(24380750)
Hagyaték
• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (23976771)

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

.upH.^
a p p

^

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

(24381286)

Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

• DEREKEGYHÁZ, Bem 14
kétszobás, kertes, konvektoros ház, melléképületekkel
eladó,
06-30-359-9479

Építsük együtt a falakat!

(24381526)

• ELADÓ 100 m'-es összkomfortos családi ház. nagy
telekkel Szentesen. 06-30219-5895 (24077307)

ummum2mii-i
• SZEGED, L o m n i c i u t cában. egyszobás lakás,
vízórával, ötszintes épületben 5.200.000 Ft-ért eladó.
Tel.: 62-489-606. (24381416)

• FELÚJÍTÁSRA szoruló
nagy ház eladó. Hódmezővásárhely,
Kisfaludy
30.
Érdeklődni: 17-től. (24381292)

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

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN (Csúcsban) magánház eladó, vagy bérházi
első emeletig elcserélhető.
06-30-521-9759. (24380831)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24280190)

• MAKÓ, Türr u. 25. szám
alatti ház eladó. Érdeklődni
a helyszínen. (24380979)
• RÖSZKE k ö z p o n t j á b a n
felújításra
szoruló,
régi,
nagy parasztház nagy kerttel
eladó,
62-416-376

Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774

• SZEGEDEN, Gyöngytyúk
utcában
ház,
társasház
építésére is alkalmas 632
nf-es telken eladó, 06-20975-3834,
06-20-591-

(24078021)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye Tel.: 0630 9457 577 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (23976557)

5 1 9 7 . (24280626)

Motorkerékpár
• PUCH Maxi S, 50 c m es,
ezüst
metál
színű
kismotor megkímélt, kiváló
állapotban eladó. Irányár:
50 E Ft. Tel.: 62-210-726
Makó. (24380900)

m

i

W E d í

KÖHNYbZtlvéübLMI K.H.
Szeged, Moszkvai krt. 8/B.

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk!
Szeged. Moszkvai krt 8/B.

O k t a t á s t vállal

(24179022)

• EGYETEMET v é g z e t t
angol-orosz nyelvtanár üzleti levelek megírását, fordítását, tanulók korrepetálását vállalja. Érd,: 242-383,
Hódmezővásárhely (24280715)

Telefon: 6 2 / 4 5 0 - 8 8 1

ESSO MÁRKABOLT
VESZÉLYESHULLADÉK- i
SZÁLLÍTÁS.
I

Panellakás

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

• CSERÉPTETÖS házban
65 nm-es lakás áron alul
8.500.000-ért sürgősen eladó, 06-30-9959-263, 0620-346-7525.
(Szeged)
(24381270)

• MAKKOSHÁZON háromszobás panellakás házban
lévő garázzsal eladó 62484-275, Szeged (24381377)

•

F É N Y V É D Ő

FÓLIÁK!

Felszerelése 1 N A P O S határidővel! S Z I L Á N K * Szeged,
• SZEGED, Bihari utcai, 60
Teréz u. 42. Telefon: 425-555
nm-es, 1+2 szobás, járólapos, hideg-melegvízórás, (24300859)
III. emeleti lakás 5 szintes • GÁZKÉSZÜLÉKEK szerépületben eladó. Ár: 7,1 M vizügyelete
folyamatosan!
Ft. Érd.: 06-30-96-95-361
Hibabejelentés: 06-20-33(24381284)
56-114, Szeged. (24078009)

Elektronika
• THOMSON DVD (JPEG,
MP3, VCD) lejátszó. Sok
kimenettel egy év garanciával eladó. Érd.: 06-70526-36-13 Szeged. (24381413)

Haszonjármű
• VOLKSWAGEN LT 35-ÖS
m.o.-i, 1998-as, 109 E kmrel megkímélt állapotban
eladó. Tel.: 06-30-9384926, Szeged (24381307)

Építőanyag
Könyv

TIKKURILA
FESTÉK
Sieged, V á m (ér•
Tel.: B l f S S l - M I

•

§

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!
CEMENTERTEKESITES
1800 Ft/q b r u t t ó áron
TRANSZPORTBETON
a Pematbeton Kft. telephelyén
Algyö, MOL Ipartelep

• ELADÓ k o v á c s o l t v a s
kapu, vasszln, modulbarak,
öntöttvas oszlop, vascső,
faház,
üvegház,
egyéb
anyagok.
06-30-9-259885, Kecskemét. (24381361)
• ÚJ járdalapok eladók.
Telefon:
06-70-263-4482.
(24381434)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNK Ö N Y V T Á R A K VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (23976770)

Közlemény

PÓTJELEIVTKEZÉS
július 22-tol
GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

Szegedi Konzultációs Központja
6720 Szeged, Kígyó u. 4.
www.gdfszeged.hu
SXelCtő
A™
li'.zanpr
ÁLLAMILAG ELISMERT FŐISKOLAI DIPLOMA

önköltséges képzés (diákhitel, részletfizetés).
Munka mellett is végezhető.
F E L V É T E L I V I Z S G A NINCS!
Műszaki
Műszaki
Gazdasági
informatikus
menedzser
informatikus
É r d e k l ő d n i (62)423-258, (20)924-57-56.
T á j é k o z t a t ó : 07. 24. 17.00-tól a k ö z p o n t b a n ( M T E S Z )

(23874854)

T A N D Ü M E N T E S KÖZÉPFOKÚ SZAKMAI KÉPZÉSEINK:

• AZ RSI TERM Bt sorszám nélküli bélyegzője elveszett. Július 23—tói érvénytelen. (24381455)

A DÉMÁSZ Rt Makói feemeltetésveretősége értesíti Tisrtelt Fogyass¡ • t ó i t . hogy Makón 0,4 kV-os hálőzatátépítési munkái miatt
• 2003. augusztus 06-án, 07-én és 00-én, 0 órától 16 óráig Makón
a Tátra utcában, valamint a Kassai utcában a 18. és 20, valamint a 7. és 9. szám alatt
- 2003. augusztus 07-én, 8 órától 16 éráig a Hargita utcában, a Székely utcában, a
Munkás utcában 25-tól 47. számig és 16-16140. számig, a Kolozsvári utcában 21-től
45. számig és 22-től 48. számiq Á R A M S Z Ü N E T L E S Z .
024381587
FOGYASZTÓINK MEGÉRTÉSÉT KÖSZÖNJÜK.
•

O k t a t á s t vállal

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

Közlemény
• SZEKRÉNYSOR 4 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)
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• BÉKETELEPI egyszobás
komfortos házrész lakható
melléképülettel,
kerttel
4.700.000-ért azonnali költözéssel eladó. 06-20-25787-68, (Szeged) (24381679)

Gép, szerszám

Telefon: 0 6 - 2 0 - 4 1 4 - 6 1 - 7 1

• VW Passat 1,6 c o m b i
1986-os évjárat, piros színű,
2
év
műszakival
380.000 Ft-ért eladó. 0620-3141-646,
Szeged

• APÁTFALVÁN ház eladó
2000 nm-en. 06-20-47861-09. (24381582)

(24381613)

(24280086)

(24381334)

(24381229)

(24381420)

Szeged, Brüsszeli krt. 3.
Tel.: 62/542-47D

(24178999)

• SZOBAFESTŐKET
azonnali belépéssel felveszek, 06-20-9547-886, 62460-190 (Szeged) (24380843)

• TÖBBÉVES tapasztalattal
rendelkező pénzügyi, operatív vezető munkatársat keresünk Szegedre. Számítógépes ismeret és angol
nyelvtudás
szükséges.
Fényképes szakmai önéletrajzot a junior®ejam.hu e mail címre várjuk, 2003.
augusztus
11-ig
várjuk.

• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

teljes
választékából

Karosszériaés
javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

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

(24381371)

Miele

AUTÓSBOLT

• SZEGEDI p r e s s z ó b a
pultos hölgyet keresek. 0620-9470-004. (24381467)

• TAKARÍTÓ cég szegedi
munkahelyre délutáni mellékállásban, helyi lakosú
takarítónőket
keres. Tel.:
06-20-221-30-24. Szeged.

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

Vásároljon
nálunk a

• ÉRETTSÉGIVEL r e n delkező 20-35 év közötti női
munkavállalókat felveszünk
szalag
. melletti
fizikai
munkakörbe. Fizetés: Nettó
250,- Ft/óra. Érd.: 62-466189, munkanapokon 8-16
óra között. (24381569)

/

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

ÁLLÁSHELYRE

62/567-835

Apróhirdetése +80 Ft-ért megjelenik az interneten is! w w w . d e l m a g y a r . h u

(24381437)

Állást kínál

HIRDETÉSFELVÉTEL:

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 26.

Apróbörze

Gépgyártással
foglalkozó kft. keres
2
felvételre
gyakorialtul rendelkező 8

Állást keres

TELEFDNDS

H I R D E T É S «

Szakképzés

M

I

O

07+01«» JÓZSEF NÁDOR S/.AKKÉPWWS*»i A
Iskolarendszerű szakmai képzések érettségizett fiatalok
számára a 2003/2004-es tanévben.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző / 2 éves
Marketing- és reklámügyintéző / 1 éves
PR-munkatárs / 1 éves
Idegenforgalmi technikus (+ valutapénztárus) / 2 éves
Idegenforgalmi ügyintéző / I éves

g§

AKKREDITÁLT FEI-SÓEOKÚ SZAKMAI KÉPZÉSEINK:

Jogi asszisztens / 2 éves, tandíjmentes, nappali (csak nálunk!)
Jogi asszisztens / 2 éves, önköltséges, levelező
Gazdálkodási menedzserasszisztens (markeling szakirány),
2 éves nappali tagozaton tandíjmentes,
2 éves levelező tagozaton önköltséges.

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

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 26.

•

Szolgáltatás

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

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

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

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

M SZEGEDI, belvárosi. II.
emeleti téglablokkos, gázlütéses lakásomat kocsibeállási lehetőséggel budapesti,
belvárosi
lakásra
cserélem vagy eladom bútorozottan.
06-30-2752520. (24381399)

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

26

• MOBIL WC-KÖLCSÖNZÉS.
Tel:
62-267-567.
(24078152)

M PÁLINKAFŐZÉSRE előjegyzés augusztus 2-3-án,
8-12-ig Szentesi út (Volántelep),
Hódmezővásárhely. (24381573)
M REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny. harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62-401-318, 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)
M SZOBAFESTŐ, mázoló,
tapétázó munkát vállalok,
vidékre is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár, 62289-642, 06-30-9-63-29-

M ÚJSZEGED, Fő fasor
elején, új társasházban 129
nm-es, kiemelt szerkezetkész lakás 21,5 M Ft-ért
eladó Ugyanitt mélygarázs,
elektromos ajtóval 2,5 M Ftért eladó Érd.: 06-30-

Termény, takarmány

M 14 MÁZSA búza eladó.
Érd. hétfőtől: Szentes, Klára
U. 11. 63-315-076(24381484)

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

M ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés, üvegcsiszolás. homokfúvás, tükör eladás kedvező áron a
Komfort
Szövetkezettől.
Szeged. Hajnóczy u. 30.
Tel.: 62-425-240 (23976797)
27

Tanya

M NYARALÓTANYA kerttel.
Ásotthalom Rívó erdőben
2.000.000-ért eladó. 06-30329-86-42, 16-18 óráig.
(24381550)

2 8 i Társközvetítés
M TÁRSKÖZVETÍTÉS!
Csongrád megyéből várom
hölgyek, urak hívását, hogy
segíthessek a párkeresésben.
06-30-278-18-75
(24280169)
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Gratulálunk

Vendéglátás

M OROSHÁZÁN |ól bevezetett kávéház, családi okok
miatt eladó. Érd.: 06-30-

HAZASSAG1

sok M o s o l l y a l és b o l d o g s á g g a l . "
Tápéra,

Képes jármű

50 cm'-es,
3,6 LE-s, 4 ütemú kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval.

Kinyó

a Magyar

névnapja

gyermekei,

S z o m b a t o n k é n t a 466-847-es fővonalon.

feladni?

és Farkas
Anikót
köszöntik 5. házassági évfordulójuk
alkalmából és még számtalan
sok együtt töltött boldog éveket
kívánnak a Szülők.

M HAJDÚSZOBOSZLÓN a
fürdőhöz (Aqua parkhoz)
500 méterre, üdülési lehetőség, szállás és teljes ellátás
14.400
Ft/fő/hél
+270,- Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó. Érdeklődni
hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
Tel.: 52-557-410, 52-557412. (24077528)
33

Gavlik

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel

m e g j e l e n i ^ !

személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat
vagy hirdetőirodáinkat!

TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTEL

ügyfélszolgálati irodáinkon és
telefonon is!

62/567-835

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK
SZERVEZÉSÉBEN,

MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

EGYETEMI VAGY FŐISKOLAI DIPLOMÁVAL
RENDELKEZŐK RÉSZÉRE
ISMÉT INDUL AZ ÖNKÖLTSÉGES

Munkatársat keresünk

posztgraduális
környezetvédő
képzés

üzletkötő-szaktanácsadó

az S Z T E Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékére
( 6 7 2 0 S z e g e d , R e r r i c h B. tér 1.) m e g k ü l d ö t t k é r v é n n y e l

- növényvédelmi szakmérnöki végzettség

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

- jó kommunikációs készség

a diploma másolatát és rövid önéletrajzot.

- kereskedelmi ismeretek
C í m : Kite Rt. A l k ö z p o n t
Nagy Gábor régióigazgató
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Kutasi út 6 9 .

További információ
az ¡nfoenvi@sci.u-szeged.hu e-mail címen,
a www.sci.u-szeged.hu/environ/ internetcímen,

Mozimul
Széplrói történetek
Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek

Hírlevél hetente kétszer

www.delmagyar.hu

CÜ
SS
EZ

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A beérkezett pályázatokat teljes diszkrécióval kezeljük.

Az Interfruct K f t , a n é m e t tulajdonú Tengelmann-csoport
dinamikusan fejlődő, magyarországi Cash & Carry
áruházakat üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata

/

a következő munkakörbe:

ÁRUFELTÖLTŐ-TARGONCAVEZETŐ
Élelmiszeriparban vagy élelmiszer-kereskedelemben szerzett

társasháznak.
Korlátozott

számban

munkájukra
alvállalkozókat,

keresünk

igényes,

precíz

bedolgozókat

az

alábbi

- KŐMŰVES
- HIDEGBURKOLÓ
-VAKOLÓ
- SZERKEZETI ÉS ZSALUZÓ ÁCS
A téli munkavégzés a résztvevőknek,
közreműködőknek lehetségesl
Érdeklődni:
T A K Á C S É S K U N É P Í T Ő I P A R I KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 97.
Tel.: 62/235-115

« j t i m g é •i:'.

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban

4

szegedi e ^ s é g é b e munkatársa(ka)t keres
gáz-, ill. e l e k t r o m o s t a r g o n c a - k e z e l ő i jogosítvánnyal

HÁROM

alkalommal megrendeli,

a NEGYEDIK

megjelenést ajándékba kapja.

gyakorlat előny!

Eseménykereső
Képeslapküldés

tű

Jelentkezési határidő: Z 0 0 3 . augusztus 11.

, INTERFRUCT
Stíl?
Cash&Carry
Szegedi I

a kivitelezését e g y i m p o z á n s , 47 lakásos

szakmákban.

Elvárás:
- agrár- vagy kertészmérnök végzettség
Előny:

illetve a 6 2 / 5 4 4 - 6 2 3

Hódmezővásárhely központjában megkezdtük

munkakörbe.

n J e l e n t k e z n i ez év a u g u s z t u s 2 0 - i g

vagy a 62/544-816 telefonszámon kapható.

KOCSOR IVETT

x

mm

J
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Iskolai hirbázjj

Boldog születésnapot Röszkére
RUTAI
MÓNIKÁNAK
18. születésnapjára nagyon sok
boldogságot kívánunk
Anya, Apa,
Reni
és a röszkei,
Mama,
7®*
Tata

hirdetésfelvétel

A Z APRÓHIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT
A K I A D Ó N E M V Á L L A L FELELŐSSÉGET!

Ingyenes online apróhirdetés

Boldog
születésnapot!
Anya. testvéreid
és Laci

Délmagyarország és Délvilág

Üdülő, hétvégi ház

Klaudia

Drága kisfiunk!
Tizenkettő nem mindig egy tucat.
Ez rád is igaz.
Kívánunk neked erőt,
egészséget, boldogságot.
Tudd és merd valóra váltani
álmaidat!

Istvánt

Mert az a\ár már a
másnapi
lapszámban
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb múltú
napilapját!

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

Friss hírek folyamatosan

Iduka, Anita,

unokái.

^ r u l u / d / i f ^ i Á

M BALATONTÓL 5 km-re
Felsőörsön 6-8 személy
részére családi ház kiadó
06-20-574-3721. (24381558)

családod szeretete kísérjen egy életen át.

kívánnak

Hogy miért é r d e m e s apróhirdetését

nekünk.

Életed legyen boldog és vidám,

alkalmából

menye és

süteményeid

finomak, hanem az életed is sokat jelent

Istvánnénak

sok boldogságot

A NAPILAPBAN

Üdülés

Kívánunk nagy szeretettel néked még

u. 110. sz. alá

Kucsera

velünk,
nekünk.

sok-sok boldog évet. Mert nemcsak

Szőregre,

Boldog

Névnapot

T.: 83-341 -884, 88-38-858-74-82.

32

Krisztofert

annak

Aki mindig szeretettel törődött
sütötte a finom süteményeket

az Isten éltesse.
A Nap
gyermekétjtöszönti
családja
és rokonsága
egyéves
évfordulóján.
Toldi mamaA

1 év garanciával eladó
299 000 Ft.

kívánunk

a drága lénynek, aki mellett mindig boldog az élet.

Makón

SUNRAY

06-80/821-821

új, négycsillagos Samadáre Házban
• á r 16 200 Ft-tól.

Boldog születésnapot

sok boldogságot k l v á n h a k , M á r t o h koMáék

ZÖLD számon
tehetik meg.

EGY H E T A BALATON
ÉN H É V Í Z M E L L E T T

Hódmezővásárhelyre

NYÁRI LASZLÓNAK
és féleségének KÓSZÓ ANNÁNAK
házassági évfordulójukra

Az előfizetéssel
Aj
és a kézbesítéssel kapcsolatos
észrevételeiket
az ingyenesen hívható

Utazás

SZŰCS
SÁNDOKNÉNAK,

EVFORDULORA

.Az é l e t r t f k IfgycN t f l f virággal,

8 5 3 - 4 0 1 1 . (24279740)

36

15

»

AUTÓ 2000 KFT.
Szeged. Kossuth L. sgt. 61.
Érd.: 6 2 / 4 5 2 - 2 6 6 .
30/205-55-22.

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
TaRóxó, FA n. 103.

9 4 3 0 - 4 2 0 . (24280303)

30
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M Ú J S Z E G E D E N , a Fő
fasoron 56 nm-es üzlet
eladó vagy irodának, orvosi
rendelőnek kiadó. Az áfa
visszaigényelhető Tel.: 0620-420-9546. (24381297)

58. (24381531)

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

Üzlethelyiség

H

A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-ös telefonon!

Személyes jelentkezésüket várjuk
Csomor János áruházvezetőnél (fényképes szakmai
önéletrajzzal, bizonyítványok másolatával) az alábbi címen:
INTERFRUCT K f t 6 7 2 8 Szeged, Algyői u.
Telefonon a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 0
vagy a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 1 - e s számon.
024381556

(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

f

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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" H I R D E T É S "

Gyászközlemények

SZOMBAT, 2003. JÚLIUS 26.

MEGEMLEKEZES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
„A holdfényes Tisza partján"
A Dankó Pista zenekar vezetője
és zeneszerző prímás halálának
30. évfordulójára emlékezünk
július 28-án, 11 órakor a sírjánál.

SZEGED
GYÁSZHÍR

„Aki nekem mindenem volt
egész életemben,
Aki soha nem bántott
csak becézgetett engem,
jaj, de jó volt régen, most árva vagyok,
Hol van most jó Apám a Te ölelő két karod!"

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik
szerettek és ismertek, hogy drága szerettünk,
CSERÉP GÁBOR
26 eves korában váratlanul elhunyt, "Iemctésc július 29-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család
0243(1716

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
DR. CSÁNYI FERENC
rövid szenvedés után elhunyt.
Kívánságára szók családi, baráti
korben helyeztük örök nyugalomha
Gyászoló család
Mély iáidakimmal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV. H A I I A TIBORNÉ
ÖRDÖG MÁRIA
78. évében elhunyt. Kívánságára
szűk családi kőiben eltemettük.
Ezúton köszönjük meg a küldött
csoluokat, koszorúkat.
0243(1607
Gyászok) családja
„Hiszek, mert hittem kezdettől
lógva. Anyám tanított keresztet
vetni kezemet lógva. Bölcseknél
bölcsebb a bölcsek titka. Hintik
ekrrc anyák imáit az útjainkra.
Csodát kerestem kezdettől fogva
Csodái között vezetget Isten kezemet fogva."
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik Ismerték cs tisztelték, hogy
BODOR LAJOS,
Balástya, kapitányság) lakost régóta húzódó súlyos betcpiégcböl
magához szólította Isten. Icmeléséröl később intézkedünk.
0243(1343
Gyászoló család
Fájó szívvel tudattuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk,
BÁLINT SÁNDOR
89 éves korában elhunyt. Temetése július 30-án, 15 órakor lesz
a Belvárosi temetőben.
Q243(D9so
Gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
SZILI ISTVÁN
(volt kisteleki lakos) életének 69.
évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 30-án, 10.00
órakor lesz a Szatymazi temetőben.
2243(1066
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós, nagymama, déd ma ma, testvér és rokon,
HERCZEG ISTVÁNNÉ
SUTI A N N A
73 éves korában, hosszú, súlyos
betegség után elhunyt. Temetése
július 26-án, 10 órakor lesz a
Sándorfalvi alsó temetőben.
Gyászoló család
i t u h i 7in
Sándorfalva, Algyó

Köszönetet mondunk mindazoknak az ismerősöknek, szomszédoknak, akik szerettünk,
LENGYEL JULIANNA
(ARNOLDA)
búcsúztatásán megjelentek. Külön köszönetet moreiunk orvosainak, ápolóinak.
A gyászok") rokonok, ismerősük

m*
X

HORVÁTH GÉZA
halálának 1. évfordulójára.
Felesége, lánya, veje, és unokája
0243(1425

„Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked szívünkben örökké megmarad."
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre,

Köszönetet moreiunk mindazok
nak, akik szerettünk,
ÖZV. JUHASZ

halálának 10. évfordulóján.
Hűséges felesége, szerető családja
és három unokája: Erzsi, Anita, Pisti

FERENCNÉ

temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
.
Gyászoló család

drága halottunk, temetésén és ez-

zel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A
0243(0962
Ryászoló család

Tisztelt Hirdetőink!
Gyasxkozlemenyeket a megjelenés előtti munkanapon
9 őráig tudunk elfogadni.
Gyaszkőzlemeny megrendelésekor kérjük
a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük!

TELEFONOS
HIRDETÉSFEL VÉTEL:
m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m — m

(KOCSOR IVETT)

Hálás sziTvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
GYOLLAI MÁTYÁS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
felejthetetlen szerettünkre,

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincsen már
Nélküled szomorú, üres a házunk, még most
sem hisszük el, hogy hiába várunk."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
GALIIMRE
halálának 10. évfordulójára:
szerető felesége, lánya, fia, menye,
unokái: Tímea, Barbara, Noémi, Péter,
Attila, unokamenye,
l2 W767l<
dédunokája Olivér

PARAGIJOZSEFNE
BALASI GIZELLA
emlékére augusztus 2-án, szombaton, 18 órakor a szegedi dómban misét mondanak. Szeretettel várjuk azokat, akik megemlékezni kívánnak.
023367661
Az elhunyt családja
ZOLTÁN
PAPI
Ma lennél 55 éves.
„Szerényen, csendesen élt,
Csendesen ment el.
Egyetlen halk sóhaj maradt,
Ne felejtsetek el."
Téged soha nem lehet ?
elfelejteni!
Örökké szerető kedvesed,
öcséd Sándor és családja

GYÁSZHÍR

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik lélekben is velünk voltak
HÓDI ISTVÁN,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
BÁNFI JÁNOSNE
GEREBENICS
VERONIKA
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
024.3»™,!
Mártély és Gyula

MIKLÓS GYÖRGY

„Adhat az Élet márványból palotát, csak egyet nem adhat kétszer, Drága jó Édesanyát."
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága jó Édesanyánk,
GULYÁS ISTVÁNNÉ
TASI A N N A MÁRIA
halálának 1. évfordulóján.
Gyászoló család,
Kistelek, Pusztaszer
rvraiui iau

SZENTES

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett hakittunk,
MOLNÁR
SZILVESZTERNÉ
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
MOLNÁR ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Váczi Mihály u. 2. szám alatti lakos 48
éves korában elhunyt. Temetése
július 29-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi Dilinka temetőben.
Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett hakrttunk,
PROE DR. KRASZKÓ PÁL
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. Külön köszönet a
Szegedi Tudományegyetemnek és a Dcszki Mellkasi Betegségek Szakkórház valamennyi dolgozójának.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága Édesanyánk,
JUHÁSZ BÁLINTNÉ
HÓDI ESZTER,
Hódmezővásárhely, Fűz u. 1.
szám alatti lakos 75 éves korában
elhunyt. Temetése július 29-én,
10.30 órakor a katolikus temetőben.
024381568
Gyászoló család

„Téged elfelejteni soha nem lehet, meg kell
tanulni élni nélküled."

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
JAKSIC NOVÁKNÉ
BÁRKÁNYI TERÉZIA
70 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én, 15 órakor lesz
a Belvárosi temető ravatalozójából.
024.WI w<
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
CZIBULA
ISTVÁNNÉ
SZÖGI MAGDOLNA
hirtelen elhunyt. "Temetése július 26-án, 17 órakor lesz Nagybánhegyesen.
Gyászoló Czibula,
Szögi család

GYÁSZHÍR

f

„Már nincs holnap, ennyi
volt az élet, emlékezzetek rám, s én a szívetekben élek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
BERÉNYI ISTVÁN,
Nagyhegy 442. sz. alatti lakos
hosszú, súlyos betegségben, 69
éves korában elhunyt. Temetése
július 28-án, 10 órakor lesz a
Szeder temetőben.
024381693
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik szerettünk,
SZŰRSZABÓ MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönet kezelőorvosainak,
városellátó intézmény vezetőségének, munkatársainak és
ismerőseinek.

IMRE ERNŐ LAJOS
halálának első évfordulóján.
Gyászoló család

MAKÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Itthagytál minden áltnot, vágyat, de lélekben örökké velünk
maradtál.
Szeretteid nélküled élnek, szívükben megőriznek Téged."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, a makói gépgyár munkatársainak, a FÉG nyugdíjasklub tagjainak és mindazoknak, akik
TÓTH MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Köszönjük a görög katolikus esperes
úr búcsúztató, vigasztaló szavait.
Gyászoló felesége, leánya, fia,
veje, menye,
02438151«
unokái, dédunokái

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
JESITY TAMÁS,
magyarcsanádi lakos hoszszan tartó, súlyos betegség
után, 47 éves korában csendesen elhunyt. Temetése július
26-án, 12 órakor lesz a magyarcsanádi katolikus temetőben.

o^o
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Gyászoló család,
Magyarcsanád,
Makó, Apátfalva

MEGEMLEKEZES
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
DOMBI
MIHÁLYNÉT
tisztelték, szerették, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család
112438160(1

Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
ÖZV. BIÁCSIJÁNOSNÉ
BALOG ILONA,
Szentes, Aulich L. u. 13. sz. alatti lakos 82 éves korában elhunyt.
Temetése július 28-án, hétfőn,
10 órakor lesz a Derekegyházi
temetőben.
Gyászoló családja,
Szentes, Derekegyház

GYÁSZHÍR

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krl. 24. Tel: 62/252-515 Berg Henrikné, 6 7 5 4 Újízeniivén, Május t u. 31. "fel , 62/277-382 Cs. M , Kegyelel. Kft, 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel 62/4610 3 9 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 6 2 / 2 1 2 - 8 4 0 6 7 8 6 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0
Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./lax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 9 8 6 Márvány Kft. 6 7 6 0 Kislelek, Temető sor 1. Tel.: 6 2 / 5 9 7 - 3 6 0 Égisz ' 9 0 Temelkezési Kit, 6 6 0 0 Szenles, Sima F. u 45. Tel.: 63/400-162
6 6 4 0 Csongrád, F6 u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. k r l 55. Tel.:
6 2 / 4 2 3 - 8 6 9 Pálma Virágüzlet 6 9 0 0 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temelkezési Vállalkozás, 6 7 2 2 Szeged, Bartók lér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temelkezési Vállalkozás, 6 7 2 4 Szeged,
Pulz u. 2/A. Tel.; 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722 Szeged, Törók u. 9/B. Tel: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0
Makó, Kórház u. 13. Tél.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft, 6722 Szeged, Atilla u. Tel.: 62/543-747
Szögi és Társa Temelkezési Iroda Szeged, Törók u. 11/B Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 4 7 Gyeviép Khl. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.:
6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 6 2 - 2 4 8 - 7 7 5 , Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Slmo F. u. 3 ) .
Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

62/567-835

„Álmodtál egy jövőt, békés öregkort, szépet, de a halál kegyetlen
volt, mindent összetépett."
Szeretettel emlékezünk drága szerettünk,
NÉMETH
JÓZSEFNÉ
FODOR KLÁRA
halálának 2. évfordulójára.
Férje és unokái

„A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincsen már.
Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk."
Fájó szívvel emlékezünk szerettünk,
HÁLÓ ISTVÁN
(volt FÉG-es)
halálának 1. évfordulóján.
Felesége, fia, leánya
és unokája
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.05 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországáról 9.55 Süsü-varázs
10.30 Rosszcsont kalandjai Ausztrál tévéfilmsorozat. Az Almos-völgy
legendája, 112. (ism.) 11.00 Csutak
a mikrofon előtt Ifjúsági tévéjáték,
II/2. (ism.) 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés
12.10 Bravo-tv 13.05 Az X csapat
Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat, 6. A járvány [16] 13.55 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin
14.10 Ötvösremekek a Kárpát-medencéből 14.40 A dunai hidak története 15.10 PoliTour Világjáró
mozaik 15.40 Századunk Bokor Péter és Hanák Gábor filmje, 183.
16.10 Linda Tévéfilmsorozat, 4. A
tizennyolc karátos aranyhal (ism.)
17.20 Az Angyal Angol bűnügyi tévéfilmsorozat. A segítőkész kalóz
18.20 Luxor-show Benne: ötöslottó-számsorsolás 19.10 TS Úszó- és
vízilabda-vb, úszás. Közvetítés Barcelonából
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Dili-buli (ism.) |16|
21.00 Imádom a mozit [16]
21.10 Spartacus Amerikai
történelmi film, lVl-2.
[ 16) A két rész között:
22.50 Híradó este, időjárás-jelentés

«2
5.50 Gyökereink 6.15 Tv2-matiné
Krokodili. Szuperegér. Mila szupersztár. Kis Elvis. Beyblade. Lucky Luké 7.50 Fox Kids Kisegér a prérin.
Jin-)in. Kémkutyák. Iaszon. Vasember 10.15 Bulis hatos Angol ifjúsági
sorozat, 12. [12] 10.45 Vadvilág
Angol természetfilm-sorozat |12]
11.45 Talpig pácban Amerikai vígjátéksorozat, 6. (12) 12.15 TotalCar 12.45 Xena Amerikai fantasyfilm-sorozat, 108. |12] 13.40 A
kiválasztott - Az amerikai látnók
Amerikai akciófilm-sorozat, 3. |12|
14.35 Flipper Amerikai kalandfilmsorozat, 14. 15.35 Dawson és a haverok Amerikai filmsorozat, 47.
16.30 Csillagkapu Amerikai scifPakciósorozat, 42. [12] 17.30 Az
elveszett ereklyék fosztogatói [12)
18.30 Tények Hírműsor 19.00
Magellán Tudományos utazás a
Föld körül [12)
19.30 Szeret, nem szeret
Napi komédia
19.55 Az ügynök bosszúja
22.00 Hidom, mit suttogtál
a sötétben
23.40 A rettegés tava
Amerikai thriller [16|
1.20 Amerikai gladiátorok [12|
2.30 Mi, magyarok
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6.00 Ünnepnaptár 6.30 Disneyrajzfilm 7.00 Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmek 10.30 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat,
10. Maradjunk barátok! 10.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 10.55 RTL Klub-Westel
Road-show Helyszín. Dunaújváros,
Béke liget 11.20 Ötletház 2003 szépülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 11.45 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás
12.15 Airwolf Amerikai akciófilmsorozat. A kockázat napja 13.10
Autómánia Autósmagazin 13.40
Conor, a kelta Amerikai kalandfilmsorozat, 7. A sors lándzsája
14.40 Muchas gracias, Willy Wuff!
Német kalandfilm 16.30 Mr. Beán
Angol-magyar rajzfilmsorozat
16.45 A nagy hazardör Amerikai
western, 2/1. [12] 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz-plusz Magazin [12] 19.30 Pasik Magyar vígjátéksorozat [12)
20.10 Szupermozi: Kutyám, Jerry
Lee 2. Amerikai
akcióvígjáték [12]
21.45 Delta Force - Akció
a Balkánon Amerikai
akciófilm [16]
23.35 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16|
0.00 Híradó 8 percben
0.10 Sportklub
0.25 Az elnök emberei
1.15 Baby Blues Amerikai
rajzfilmsorozat [12]
1.40 Fókusz-plusz [12] (ism.)
Időjárás-jelentés
DUNA
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5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05
Hej, hej, helyes beszéd! (ism.)
7 . 1 5 - 9 . 0 5 Legyünk jókedvűek!
Gyermekműsor 8.00 Tweeniék
8.20 Biri és Baltazár másodszor

(bábanimáció) 8.25 Tesz-Vesz város
8.50 A három kismalac és Josefina
9.00 Biri és Baltazár máma utoljára
(bábanimáció) 9.05 Cimbora-barangoló 9.35 A földön kívüli lány
10.00 Mesélő cégtáblák 10.25 Zénó 10.30 Diákcsemege 11.00 Oggy
és a bogarak 11.10 Klipsz Könnyűzenei műsor 11.40 Hungarorama
Kitekintő 11.50 Hírek 12.00 Déli
harangszó Vargyasról 12.10 Isten
kezében 12.40 Apáról fiúra 13.10
Balatoni barangolások 13.35 Hőlégbalonnal a Mount Everest körül
14.30 Edinburgh 14.45 Én folyóm,
a Bodrog 15.45 Elveszett virágok
16.35 Equator Klub 17.05 Csengetett, mylord? 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 Utazás az
ínyencek földjére 18.40 Őfelsége
kapitánya 19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Zene az életem
Amerikai vígjáték
21.55 Respighi: Róma ünnepei
Szimfonikus költemény
22.20 A színfalak mögött
- "tetthely Német
bűnügyi filmsorozat
23.50 Tangó Magyar filmetűd
23.55 Vers
0.00 Himnusz, műsorismertetés

van - turisztikai műsor 9.00 Trópusi hőség. Kanadai bűnügyi film
10.00 Pénzháló - országismereti
játék, élő közvetítés 11.00 Egészség
- környezet 11.30 Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek 12.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30
Különjárat - Balogh Zoltán zenei
magazinja 19.00 Kimba 19.30 Forgáspont 20.00 Trópusi hőség, 57.
rész. Kanadai bűnügyi film 21.00
Poirot: az egyiptomi sírkamra esete. Angol krimi 22.00 Maksavízió 23.00 Képújság

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó Válogatás 5.50 Napkelte
9.05 Romamagazin 9.30 Domovina Szlovák nyelvű nemzetiségi
magazin 9.55 Srpski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 10.20
Unser Bildschirm Német nyelvű
nemzetiségi magazin 10.45 Hrvatska krónika Horvát nyelvű nemzetiségi magazin 11.15 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetiségi magazin 11.45 Nemzeti értékeink Vác
12.00 Déli harangszó 12.00 Rondó
Kisebbségi magazin bolgárokkal,
görögökkel, lengyelekkel, örményekkel, ruszinokkal és ukránokkal
12.55 Eva Női magazin 13.25 IRL
Indy Car Az elmúlt évek legerősebb
mezőnyével Amerika klasszikus pályaautó-versenyének közvetítése
[12] 14.25 Gyerekeknek Kamaszkávéház. Félsz-e a halott embertói?
Tüskevár. Ifjúsági tévéfilmsorozat,
8. Búcsú a berektől 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport Benne:
úszó- és vizilabda-vb, úszás. Közvetítés Barcelonából 20.05 Híradó este

Alföldi hírmondó 93,1 Mhz
6 6 , 2 9 Mhz 6.00 Reggeli
Krónia 8.00 Közéleti magazin 9.00 Európa hullámhosszán 10.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig
Zene-zóna Tel.: 5 5 4 - 8 0 1
e-mail:
zenezona@
freemail.hu 18.30-22.30-ig
nemzetiségi műsorok

20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.35 Bartók+Mozart
Operafesztivál Miskolcon
21.30 Átjáró: A zongora művészete
Francia zenei
dokumentumfilm
22.25 telesport Úszó- és
vízilabda-vb, férfi
vízilabda-mérkőzés.
Közvetítés Barcelonából
23.45 tedósklub
0.35 Bravo-tv 1.30 Heti mozaik
Pillanatképek, történetek és portrék
a vidék Magyarországáról 2.20 Bartók+Mozart Operafesztivál Miskolcon 3.20 Telesport Benne: úszó- és
vízilabda-vb, úszás

SZEGED
t e l e v í z i ó

7.00 Híradó (ism.) 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Az
űrkutatás magyar szemmel 15.30
Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Maksavízió (h)
17.00 Pénzháló - országismereti
játék, éló közvetítés 17.30 Kimba
18.00 Estelő válogatás I. (h) 19.00
Híradó - válogatás 19.30 Forgáspont (h) 20.00 Trópusi hőség, 57.
rész. Kanadai krimi jh) 21.00 Poirot:
az egyiptomi sírkamra esete. Angol krimi (h) 22.00 Maksavízió (h)
23.00 Képújság

• TV

vásárheiyi városi ihvízió

A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a szokásos nyári karbantartási munkák miatt július július
27-ig csak Képújságot sugároz! Július 28-tól már jelentkezik szerkesztett műsorral, ám élő műsorokat: Híradó, Vásárhelyi Magazin,
legközelebb augusztus 11-től láthatnak a nézők.

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

0.00 Házibuli Kovács Lászlóval 2.00 Csak zene 5.00
Juventus hétvége Keresztes
Péterrel 9.00 Juventus hétvége Dénes Tamással 12.00
Juventus hétvége Somogyi
Zoltánnal 16.00 Juventus
Parkoló Ábrahám Zsolttal
17.00 Kívánságműsor: Tóth
Péter és Keresztes Péter telefon: 06-30-30-30-244
és 44-22-44 20.00 Házibuli Suri Imrével

Rádiá7M|7,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol
hírek 9.30 Női magazin
12.00
Hírösszefoglaló
13.00-tól Óránként hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 15.30 Kívánságözön 20.15 Toplesz, zenei válogatás.

A nan filmie
TV 2
19.55 Az ügynök
bosszúja
Angol-amerikai
akciófilm

22.00-15.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 15.00-17.00 A Városi Tv Szeged műsora 17.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 190-192. rész
(ism.) 19.00 Kábelrégió 19.30
Törzsasztal

városi televízió
szeged

7.30 Szegedi hírek 7.45 Körút (ism.)
14.45 Körút (a csütörtöki adás ismétlése) 15.30 Fogadóóra (ism.)
16.15 Körút (a péntek adás ismétlése)
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6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: sátorszentély 6.30 Áz atomkutatás 7.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 7.30 Kimba.
Rajzfilmsorozat 8.00 Budapest,
VII. kerület 8.30 Itthon otthon

Főszereplők: Pierce Brosnan, Alexandra Paul, Wiliiam Devane. Az
ENSZ ügynöke azt a megbízatást
kapja, hogy nyomozzon Rembrandt „Az éjjeli őrjárat" című festményének elrablói után. A szálak
Amszterdamból Hongkongba vezetnek és kiderül, hogy egy nagyszabású cselszövés húzódik meg
a háttérben.

VASARNAP

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
7.00 Híradó Benne: sport 8.00
Híradó Benne: sport 9.00 Főtér
„Fedezzük fel együtt Magyarországé!" Tisza-tó 9.40 Galéria 10.50
„így szól az Úr!" A Biblia üzenete
11.00 Református istentisztelet
Közvetítés Tiszaszalkáról 12.00
Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.10 Úton Európamagazin 12.40 Delta 13.10 Mindentudás Egyeteme A fizikai tudás határai (ism.) 14.15 Ezerarcú
világunk Francia ismeretterjesztő
sorozat, 4. Izrael 15.10 Örömhír
Az unitárius egyház műsora
15.40 Csellengők Eltűntek nyomában 16.05 Első kézből [16]
16.40 Apám sétabotja Francia tévéfilm (16) 18.25 TS Úszó- és vízilabda-vb, úszás. Közvetítés Barcelonából 1 9 . 0 0 Híradó este
19.23 Sporthírek, időjárás-jelentés
19.35 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat
20.25 Szuperbuli Válogatás
21.30 A szólás szabadsága
Nyári menetrend
22.25 Híradó este, időjárás-jelentés
22.30 TS Úszó- és vízilabda-vb,
úszás. Összefoglaló
23.25 Sorskérdések Bánó András
műsora [16]
0.05 Héthatár

2
6.00 Reggeli gondolatok Vallási
magazin 6.25 Állatkert a hátizsákban Angol szórakoztatva oktató filmsorozat 7.00 Tv2-matiné
Szuperegér. Mila szupersztár. Kis
Elvis. Beyblade. Lucky Luké 8.00
Fox Kids Kisegér a prérin. Jin Jin.
Kémkutyák. Iaszon. Vasember
10.20 2gether - Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat, 4. 10.50
Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat, 74. 11.20 Stahl konyhája 11.55 Szabadnak született
Francia-amerikai kalandfilmsorozat, 23. Tüske, a lángész 12.50 A
hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 1. [12] 13.45 Tarzan Amerikai kalandfilmsorozat,
11. 14.40 Sentinel - Az őrszem
Német-amerikai sorozat, 48. Tükörkép [12] 15.35 Motoros zsaruk Német akciófilm-sorozat, 23.
[12] 16.30 Walker, a texasi kopó
Amerikai akciófilm-sorozat, 52.
[12] 1 7 . 3 0 Air America Német-amerikai akciófilm-sorozat,
19. [12) 18.30 Tények 19.00
Napló Mérlegen a valóság Sváby
Andrással
20.00 Elveszett világ 1-2.
23.10 Képírók: Átlagemberek
Amerikai filmdráma 112]
1.40 Mi, magyarok
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6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30
Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00 Kölyökklub 10.00 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 11. Álomrománc
10.20 Csak egy szavadba kerül!
telefonos villámjáték 10.30 Legendás emberek Amerikai dokumentumfilm-sorozat [12] 11.25
Receptklub 11.45 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás
12.15 Ötletház - épülésünkre
Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.40 Tengerjáró Utazási és
vízisport-magazin 13.10 A vadak
ura Amerikai kalandfilmsorozat,
5. Amazonok 14.05 Forma-1magazin 14.35 A király testőre
Amerikai kalandfilm [12| 16.15
Hatoslottó-sorsolás 16.30 Cobra
11 Német akciófilm-sorozat. Talált pénz [12] 17.30 Alias Amerikai akciófilm-sorozat, 17. Kihallgatás [12] 18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00 Medicopter 117 - Légi
mentők Német akciófilm-sorozat,
6. Sugárzásveszély [12]
20.00 Szupermozi: Atomjárat
Amerikai katasztrófafilm
23.45 Nemzetközi gyorsasági
akadály-repülőverseny
0.20 Seinfeld Amerikai
vígjátéksorozat [16]
0.45 Híradó 8 percben
0.50 Sportklub
1.05 Fókusz-portré [12]
Időjárás-jelentés
1.35 Legendás emberek
DUNA
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5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó 7.00 Hírek 7.05 Hej, hej, helyes

beszéd! (ism.) 7.15 Nyelvórzö
7.35-9.15 Kisiskolások műsora
7.50 Mondák a magyar történelemből 8.00 Biri és Baltazár másodszor
(bábanimáció) 8.05 Tweeniék 8.25
Rosszcsont Ralph 8.35 Tesz-Vesz
város 9.00 Biri és Baltazár harmadszoiriitószor 9.05 Cimboránk, Európa 9.35 Északi madarak 9.40 Legendák földje 10.10 Égből pottyant
kalózok Amerikai kalandfilm 11.40
Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó Illyefalváról, műsorismertetés, vers 12.10
Élő egyház Vallási híradó 12.40
Vértanúink, hitvallóink 12.55 Nótacsokor 13.15 Menekülő ember
Magyar játékfilm 14.30 Csellengők
14.50 Mediterráneum 15.50 Argentintangó-show 16.45 Emlékképek - Régi híradók 17.05 Partvidéki
szerelmesek Francia tévéfilmsorozat 18.00 Híradó, meteorológia
18.15 Heti hírmondó 19.10 Müstair, Benedek rendi kolostor, Svájc
19.25 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Baby Boom
Amerikai vígjáték
22.20 Beavatás
22.35 Vitatott személyek
Imrédy Béla
23.35 Dzsessz
0.35 Híradó
1.00 Vers
1.05 Kalendárium

5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Örömhír A református egyház
műsora 9.25 Maradj velünk! Találkozás Jézussal 9.30 Katolikus
krónika 10.00 Tízéves a Krisnavölgy India mosolya - Somogyban 10.15 Református ifjúsági
műsor 10.25 Mai hitvallások Látogatóban Benczúr László építésznél 10.50 „így szól az Ur!" A
Biblia üzenete 11.00 Református
istentisztelet Közvetítés Tiszaszalkáról 12.00 Déli harangszó
12.01 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin 12.10 Szól a hegedű Nótázzunk együtt a 100 tagú cigányzenekar művészeivel!
Farkas Bálint és Bangó Margit
műsora 12.40 Ötvösremekek a
Kárpát-medencéből 13.05 Magyar ház Palackposta - üzenet a
határon túli televíziós műhelyektől 13.35 Aranyfüst avagy: mit
üzen a múlt? Hagyomány- és értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 1 4 . 3 0 Gyerekeknek
Gulliver az óriások országában.
Tévéjáték 1 5 . 2 5 Napnyugta
17.55 Telesport Benne: Úszó- és
vízilabda-vb, úszás. Közvetítés
Barcelonából. Hírek. Totó
20.05 Híradó este, időjárás-jelentés
20.30 A magyar zongorázás
diadalmas 120 éve
21.00+1 Kulturális háttérműsor
21.50 Pusztafalu „...mi a
tatároktól származunk..."
22.25 Mindentudás Egyeteme
Fenntartható fejlődés
- környezetvédelem
23.20 A legújabb divat
Dokumentumfilm [16]
0.25 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Tisza-tó 1.10
Szól a hegedű Nótázzunk együtt a
100 tagú cigányzenekar művészeivel! Farkas Bálint és Bangó Margit
műsora 1.40 Egymillió dolláros
zsákmány Amerikai film [16| 3.25
Telesport Benne: úszó- és vízilabdavb, úszás. Hírek. Totó

SZEGED
t e l e v í z i ó

7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor 8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Különjárat - zenei magazin
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Trópusi
hőség, 57. rész. (h) 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
17.30 Kimba 18.00 Estelő válogás
II 19.00 Híradó - válogatás 19.30
Virágzó Magyarország: Budapest,
VII. ker. (h) 20.00 Poirot: nyaraló
gyilkosok. Angol krimi 22.30 Képújság

ifJÜ
22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: álomfejtés 20.00-21.00
A Városi Tv Szeged műsora 21.00
Diagnózis (ism.)

VÁROSI TELEVÍZIÓ

20.00 Képmutatók (ism.) 20.30
Aréna (ism.)

mm

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Ruth Betleheme 6.30 Sclerosis
multiplex 7.00 Príma torna 7.30

Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Betlehem és Askelon 8.30 EUR-ÓRA
9.00 Maksavízió 10.00 Pénzháló
11.30 Vásárlási műsorablak 11.45
Kisfilmek 12.00 Képújság 17.00
Itthon otthon van - turisztikai műsor 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00
Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei műsora 19.00 Kimba.
Rajzfilmsorozat 19.30 Virágzó Magyarország: Budapest, VII. kerület
20.00 Poirot: nyaraló gyilkosok. Angol krimi 22.00 Nyári élményeink...
22.30 Bencze-show 23.00 Képújság

•

t
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vásáiwiy1 város thvfelí)

A Vásárhelyi Televízió értesíti nézőit, hogy a szokásos nyári karbantartási munkák miatt július július
27-ig csak Képújságot sugároz! Július 28-tól már jelentkezik szerkesztett műsorral, ám éló műsorokat: Híradó, Vásárhelyi Magazin,
legközelebb augusztus 11-tól láthatnak a nézők.

Alföldi hirmondó Dél-alföldi Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár
FM95.4Á>Rádió88
7.00 Kis Kata 12.00 Élő Kívánságműsor - Patkós Attila 16.00 Sportmix 19.00
Sunday Top 20 - Molnár Balázs 20.00 Repertoár - László Istvánnal 22.00 Éjszakai
zenemix
v t l

0.00 Csak zene 6.00 Juventus hétvége Vass Mariannal
10.00 Juventus Kávéház
Klausmann Viktoi/Mark M.
West 13.00 Juventus Top 40
- Somogyi Zoltánnal 17.00
Kívánságműsor Tóth Péterrel és Keresztes Péterrel: tel.:
06-30-30-30-244 és 44 2244 20.00 Juventus hétvége
22.00 Mentőöv

Rádió 7*97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30 Szóttes - vendég:
Baranyai Antal, a Magyar
Fogathajtók sajtófőnöke
12.00 Hírösszefoglaló 13.30
Szívküldi Szívnek Szívesen
18.15 Sporthírek 20.15 Röcsögő B. B. King, zenei válogatás

TV 2
2 0 . 0 0 Az elveszett
világ 1 - 2
Angol kalandfilm

Challenger professzorról soha nem
voltak túl jó véleménnyel a tudóstársadalom tagjai. Most azonban
még elképesztöbb dologgal rukkolt elő, állítása szerint élő dinoszauruszokat fedezett fel Amazénia mélyén. Végül is sikerül a kételkedők közül néhányat meggyőznie, így elindulhat az expedíció az
ismeretlenbe. Az Amazonas felső
völgyeiben hajózva megtalálják azt
a fennsíkot, melyről már középkori portugál utazók is beszámoltak. Előszörre lehetetlennek tűnik,
hogy feljussanak a meredek sziklákon, végül mégiscsak találnak
egy ösvényt...

• S P O R T "
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Vissza az NB II-be
KOSARLABDA
Eldőlt. A Szedeák férfi kosárlabdacsapata ősztől az NB
II-ben áll rajthoz. Az egyesület
nem tudta előteremteni az NB I
A csoportos induláshoz szükséges anyagiakat.
Darázs Attila szomorú. A Szedeák szakosztályvezetője hatalmas
lendülettel és lelkesedéssel próbálta megmenteni a szegedi első
osztályú férfi kosárlabdát. Több
társával azon munkálkodott az
elmúlt hetekben, hogy sikerüljön
megfelelni az NB I A csoportos
nevezésnek: ugyanis három hete
ebbe az osztályba adta le a nevezést a sportvezető.
Néhány nap múlva egy lakossági akció indult el a városban:
támogatói jegyeket dobtak piacra
Darázsék. Július 22. volt a határidő a nevezéssel kapcsolatosan a
hiánypótlásra. Ez különböző papírok mellett pénzügyi garanciát
is kellett hogy tartalmazzon. Az,
hogy a városi önkormányzat
nem sorolta a kiemelt sportágak
közé az együttest, és a névadó főszponzor, a Sole Rt. nem támogatja a Szedeákot, rossz előjeleket sejtetett. Ez meg is történt, a
csapat nem tudja vállalni az A
csoportos szereplést, ösztő' az
NB 11-ben indul. Abban a oaj-

Harminc év után ma újra világbajnok lehet Magyarország

nokságban, amelyben éppen tizenkét éve kezdett el szerepelni
az együttes. Innen lépkedett előre fokozatosan, míg két éve kiharcolta az első osztályú tagságot. Hiába érte el a gárda idén az
eddigi legjobb szereplését és szerezte meg a kilencedik helyet,
anyagiak hiányában nem tud
rajthoz állni.
A játékosok közül többen
már találtak csapatot maguknak, Nyilas az Albacomphoz,
Deák a Dombóvárhoz, Kiss az
Atomerőműhöz szerződött. A
litván centert, Vilcinskast a
Sopron csábítja,
Rawlinsnak
pedig itthonról, Ausztriából és
Németországból is van ajánlata. Molnár András az USA-ba
megy tanulni és játszani, Kecskés pedig régóta Budapesten
tartózkodik. Egyelőre Drahos
és Pávlicz nem igazolt el, utóbbiban még az is felmerült, hogy
befejezi a játékot.
Mit hoz a jövő? Az biztos, hogy
junior kosarasokkal - úgy mint
tizenkét éve - indul az NB Il-ben
a Szedeák. Az is biztos, hogy a továbbiakban az egyesület munkáját Molnár Csaba irányítja. A trénerrel nem tudtunk telefonon
beszélni, mert külföldön tartózkodik. Az, hogy Darázs - szeretne továbbra is a Szedeák mellett
dolgozni - marad-e, ez is a későbbiekben dől el.
SÜLI R Ó B E R T

A Hód TC ellenfele az elődöntőben

a Vasas

Egységben az erő
TENISZ
A Hód TC férfi teniszcsapata
hibátlanul vette az csoportküzdelmeket. A vásárhelyi együttes
a Szuperliga elődöntőjébe jutott, ahol ma a Vasas lesz az
ellenfele.
Könnyedén vette az első akadályt a Hód T C férfi teniszcsapata. A Szuperliga csoportmeccsein három győzelmet
könyvelhettek el Zsiga László
tanítványai. A Miskolcot és a
Malév gárdáját simán verték a
vásárhelyiek, míg a Fehérgyarmat csak egy szoros meccsre
tudta kényszeríteni a Hód
TC-seket. Ma a fővárosban
már az elődöntőben lép pályára az együttes a Vasas ellen. A
tét a döntőbe jutás. Mit várnak a vásárhelyiek ettől az öszszecsapástól? Ezt gyűjtöttük
egy csokorba.
Csáki Imre, a Hód TC elnöke:
- Egységes csapatot alkot az
együttesünk, a Vasas ellen ebben
bízhatunk. Bízom a fiúkban,
igaz, el kell ismernem: ellenfelünk esélyesebb. A kitűzött célt
már teljesítették a srácok, hiszen
úgy érzem, a harmadik helyet
mindenképpen sikerül megszereznünk.

Serfőző
István
csapatkapitány: - Papíron a Vasas az öszszecsapás esélyese, azonban a
teniszlabda is gömbölyű. Minket nem nyomaszt a tét, a srácok felszabadultan játszhatnak. Sávolt Attila igazolása nálam van, azonban még mindig
nem tudjuk, hogy pályára lép-e
a színeinkben. Umagban kiesett a nemzetközi tornáról,
így akár az utolsó pillanatban
is megérkezhet.
Zsiga László vezetőedző: - A
Vasas felállása megváltozik ellenünk,
hiszen a szlovák
Schwarz lesz az első játékosuk.
Így nagyon erős lesz a felállásuk. Felszabadultan teniszezhetünk, a tét nem minket nyomaszt majd.
Bardóczky Kornél, a Hőd T C
első számú játékosa: - Ismerem Schwarczot, néhány hónappal ezelőtt játszottam ellene egy tornán. Akkor döntő
szettben 7:6-ra megvertem. Ez
is bizonyítja: nem lesz könnyű
dolgom.
Nagyon
sajnálom
György Tomi kiválását, hiányozni fog a döntőben. Akkor
lehet esélyünk, ha mindenki
csúcsformában teniszezik. Úgy
érzem, okozhatunk meglepetést, mindannyian jó formában
játszottunk a csoportmeccsek
alatt.
S. R.

MAKÓ VÁROS ÖNKORI

PÁLYÁZATOT HIRDET
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a Makó Városi Televízió Közhasznú Társaság
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Fodorék nem állnak meg
VÍZILABDA
A magyar férfi vízilabda-válogatott a perth-i világbajnokság
után öt és fél évvel ismét bejutott a vb-fináléba. A Kemény-legénység ma 22.30-kor
Olaszországgal
találkozik a
döntőben.
Egy ország sóhajtott fel, nyugodott meg csütörtök este kevéssel
fél tizenegy előtt. Amikor Barcelonában felharsant a görögök elleni elődöntón a végső dudaszó,
nem csak a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai, vezetői, a
csapatért a képernyő elótt lévők
is ünnepeltek. Szécsi Zoltánék
hosszabbításban elért 9-8-as sikere megadta az esélyt, hogy a fiúk kinyissák az aranykaput és
azon belépjenek.
Úgy, ahogy tette azt annak idején Belgrádban, éppen harminc
esztendővel ezelőtt Faragó Tamás, Csapó Gábor, Szívós István,
Molnár Endre és a többi egykori
klasszis. A Gyarmati Dezső féle
aranycsapat. Egy kivételével a
maiak már minden megnyerhető
címet bezsebeltek. A világbajnoki trófea viszont még hiányzik a
kollekcióból. Öt és fél évvel ezelőtt ugyan karnyújtásnyi közelségbe került, ám a perth-i vb fináléjában a Manueí Estiarte vezette spanyol garmada e l s ü l lyesztette a magyarok hajóját
Elérkezett a javítás ideje, ma
éjszaka, egészen pontosan a
22.30-kor kezdődő fináléban az
ősi rivális, Olaszország vár fiainkra, akik között ott szerepel a
Honvéd két szegedi születésű
klasszisa: Molnár Tamás és Fodor Rajmund. Tegnap délben a
telefon segítségével az utóbbit épp sziesztázni készült - sikerült
elérni.

Ellopott
gyűrű
DALLAS (MTI)
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) egyik legjobb csatárának, Mike Modanónak tudta nélkül árusították az interneten azt a
bajnoki aranygyűrűt, amelyet még
1999-ben nyert a Dallas Starsszal.
A klasszis nemrégiben javításra és
másolatkészítésre beadta az ereklyét egy ékszerészhez, aki viszont
eladta egy floridai férfinek, az pedig
a világhálón árverést szervezett. A
kikiáltási ár 20 ezer dollár volt.
A licitálásból aztán nem lett
semmi, mert Modano jogi képviselőinekbarátai még időben figyelmeztettek a törvénytelen üzletre.

A görögök elleni elődöntő hosszabbításában Kiss Gergely bombája nyitotta meg a magyaroknak az
utat a fináléba.

- Kínkeserves volt, de megmondom őszintén, pontosan
ilyen meccsre számítottunk, készültünk a görögök ellen - jelentette ki Fodor. - A két évvel ezelőtti fukuokai világbajnokságon
a négy közé jutásért 3-2-re kikaptunk az olaszoktól, akik kapitánya az a Campagna volt, aki
most a görögöket irányítja.
Ugyanazt a verekedős játékstílust alkalmazta most is, mint akkor. Elismerem, akadt a meccsnek több olyan pillanata is, amikor némileg szorult körülöttünk
a hurok, mégsem vesztettük el
egyetlen másodpercre sem a hitünket, végig bíztunk a diadalunkban.
Rajmund elmondta, a sikeresen megvívott elődöntő után

MTl-fotó: Cesar Rangéi

nem csaptak ünneplést, nem
hogy nagyot, semmilyet sem.
- Természetesen rettenetesen
boldogok voltunk, kicsit megkönnyebbülve néztük végig az
utánunk
rendezett
másik,
olasz-szerb elődöntót. Megvártuk az előbbiek 6-5-ös győzelmét, majd visszamentünk a szállodánkba. A hajnali fél egyes vacsora után nehezen jött álom a
szemünkre,
szobatársammal,
Benedek Tibi csapatkapitánnyal
egyrészt még egyszer átbeszéltük
a görög meccset, de az olaszokról
is ejtettünk néhány szót. Már
volt négy óra is, amikor „eltettük" magunkat néhány órára,
Nagyot nem hazudok, amikor
azt mondom: életemben voltam
már frissebb is.

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Szremkóék győztes búcsúja
A barcelonai vb női vízilabdatornájának pénteki helyosztóján a
magyarok az 5. helyért szálltak
medencébe, s meg is szerezték
azt a hollandok 8-7-es legyőzésével - adta hírül az MTI.
MAGYARORSZÁG-HOLLANDIA
8-7 (2-2, 3-1, 3-2, 0-2)
Góldobók: Drávucz, Kisteleki, Primász
2-2, Valkay Á„ Szremkó l - l , illetve Kuipers 4, van den Berg 2, de Bruin 1.
Néhány éve még Európa-, vagy
akár világbajnoki döntőnek is beillett volna egy ilyen összecsapás,
most szerényebb tétért, a vb 5. helyéért küzdött meg a nemzetközi
élvonalhoz tartozó két gárda.
A csatának annyiból nem volt
jelentősége, hogy ez a vb a nők

JÁRMŰTULAJDONOSOKr
FIGYELEM!

számára nem olimpiai selejtező,
tehát nem lehetett lemaradni az
athéni nyári ötkarikás játékokra
induló repülőről gyengébb szereplés esetén sem, viszont - a
presztízsen túl - a nemzetközi
sportszakmai megítélés, no és a
játékosok önbecsülése miatt is
elvárható volt a magyar diadal.
Gondmentesen
indult
a
meccs, amelyen zökkenő csak a
legelején akadt, amikor Drávucz
gólja után 2-1-re fordítottak a
hollandok. Utána viszont helyreálltak az erőviszonyok, s a legutóbbi Világkupa-győztes, vb- és
Eb-második magyarok alaposan
megszórták a korábbi sokszoros
kontinensgyóztest. Kettő-kettő
után Drávucz és a kétszer is

eredményes vb-újonc, Kisteleki
révén 5-2-re elhúzott a magyar
gárda. A harmadik játékrészben
7 - 3 is volt már, amikor két holland találat született, Primász
„mérföldes" bombája viszont
visszaállította a megnyugtató
előnyt. A negyedik hét percben
azonban megint közel került az
ellenfél, 8-6-ra, sőt 8-7-re szépítve, s már-már kezdett veszélyessé válni a helyzet, amikor a
kölcsönös hibázások közepette
leiárt a mérközésidő.
- Nem az ötödik helyért utaztunk ide, de az legalább meglett,
miközben megint hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat mondta gyors értékelésében Faragó Tamás szövetségi kapitány.

fi PfiRLfiGFÜMENTESSÉG fiZ ÓN ERDEKE IS!
Egyre t ö b b e m b e r szenved
allergiás m e g b e t e g e d é s b e n .
Segítsen a megelőzésben!

betöltésén.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• magyar állampolgárság • büntetlen előélet
• felsőfokú végzettség • felsőfokú szakirányú végzettség,
vagy a végzettség megszerzésének vállalása.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
• szakmai önéletrajzot • vezetői programot
• végzettséget Igazoló dokumentumok másolatét
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Az álláshely betölthető: 2003. október 1.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázatot benyújtani 2003. augusztus 1. napjától
2003. szeptember 10., 16 óráig lehet.
A pályázat benyújtásának helye: Makó Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 6900 Makó. Széchenyi tér 22.
A pályázat elbírálásának határideje: Makó Város Önkormányzati
Képviselő-testületének 2003. szeptember havi rendes ülésén.
A pályázattal kapcsolatos egyéb tájékoztatás a polgármesteri hivatal
jegyzői irodájától Igényelhető (6900 Makó. Széchenyi tér 22.1. emelet
114. szoba. 62/213-255)
A pályázatokat Makó Város Önkormányzata polgármesterének
címezve kér|ük benyújtani.

Mielőtt hagytam volna lefeküdni Fodort, természetesen a
döntővel kapcsolatosan is megkérdeztem.
- Egy világesemény fináléjába
csak egészen kiváló együttes képes bekerülni. Ezt csak azért említem, mert a fülembe jutott már
olyan vélemény is, hogy összetehetjük a kezünket, mert nem a
szerbekkel kell vívni a vébé utolsó meccsét. Tény, Sapicsék gárdája kiváló, de hát ugyanez elmondható az olaszokéról is.
Nem beszélve a mienkről. Borítékolható, hogy izgalmakban bővelkedő, hatalmas döntő lesz. Ha
már eddig eljutottunk, eszünk
ágában sincs megállni. Meg akarjuk nyerni a világbajnokságot!

w/^

O JAVÍTÁSA O GÁZTÖLTÉS
O HIBAKERESÉS
O ÚJ K L Í M A B E É P Í T É S E
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SZÁNTÓ K. J. U. 149.

T e l e f o n : (62) 246-568 * 241-885

Mentesítse Ön is
környezetét a parlagfűtől!
ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete
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Csak e g y hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
t á m o g a t j a a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
Vivendi Telecom Hungary
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A reszleteket keresd
a Délmagyarország Vasarnap Reggelben!
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Szeged, Tesco Aruhaz
Szeged Nagyáruház
• Makó, Széchényi ter 10.

•
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Nyert a bajnokcsapat
LABDARUGAS
MTK-MATAV-SOPRON
2 - 1 (0-1)
NB l-es labdarúgó-mérkőzés. Budapest,
Bozsik-stadion, 1000 néző, V: Megyebíró.
MTK: Végh - Molnár Z. (Pisont, 46 ), Juhász R, Komlósi, Fiizi Á. - Zavadszky,
Czvitkovics (Zabos, 80.), Jezdimirovics,
Rednic (Szabó, 46.) - Lengyel, Silva.
Edző: Egervári Sándor.
Sopron: Milinte - Bagoly, Horváth, Pető
- Sifter, Grósz, Pintér, Hegyi (Sipos, 46.)
- Baumgartner, Tóth M. (Sira, 59.), Balaskó (Fehér Z„ 45.). Edző: Pintér Attila.
Gólszerzők: Szabó (57.), Silva (75.) ill.
Sifter (23.) Kiállítva: Horváth (40.).
Az első gólszerzési lehetőség a 4.
percben hazaiak előtt adódott, de
Silva elől Milinte felszedte a labdát. Két minutum elteltével Horváthnak kellett Lengyel elől szögletre mentenie, majd a 11. percben a soproni Bagoly még csak

„huhogott", vagyis ijesztgetett:
fejese a bal kapufa mellett suhant
el. Ezt követően felváltva forogtak veszélyben a kapuk, egészen a
23. percig, amikor Végh kapitulációra kényszerült. A MTK védői
nem bírtak felszabadítani, s a
jobbösszekötöben érkező Sifter a
lecsorgó labdát mintegy 20 méterről kapásból lőtte a jobb alsó
sarokba, 0-1. A 40. percben a kiugró Lengyelt Horváth már csak
lerántani tudta a 16-oson belül kiállítás és tizenegyes! A büntetőt Czvitkovics lőtte, Milinte hárította. Az 57. percben egyenlített
az MTK: Szabó váratlanul 20
méterről lövésre szánta el magát,
s bombája a bal felső sarokban
kötött ki, l - l . A 75. percben fordult a kocka, Silva a győzelmet is
megszerezte a bajnoknak, 2-1
Az MTK-hoz kapcsolódó hír:
amennyiben a BL-selejtezőben
túljut a finn HJK Helsinki gárdáján a Celtic Glasgow együttesével is szembe kerülhet.
i.p.

Szeilerék bojkottal
fenyegetik a ligát

BUDAPEST (MTI)
Az MLL fegyelmi bizottsága június 10-én eredetileg december
31 -éig tiltotta be az Üllői úti stadiont, az FTC-t 4 millió, Szeiler
Józsefet, az FTC Rt. vezérigazgatóját 3 millió forintra büntette. A
fellebbviteh bizottság azonban
júbus 17-én úgy határozott, az
FTC-nek csak három bajnokit
kell otthon nézők nélkül lejátszania, s Szeiler büntetését egymillióra csökkentette. A klubra első
fokon kiszabott 4 millió forintos
büntetést 5 milüóra emelte.
Hétfőn az MLL elnöksége
rendkívüli ülésén megsemmisítette a fellebbviteli bizottságnak
a Ferencvárossal, valamint Szeiler Józseffel szembeni határozatait, s a fegyelmi bizottságot új
eljárás lefolytatására kötelezte.
Az MLL fegyelmi bizottsága
ebben úgy döntött, hogy az FTC
soron következő három hazai találkozóját zárt kapuk mögött köteles lejátszani. Emellett a testület szeptember 14. és december
14. között felfüggesztette a csapat pályaválasztói jogát.
A klubot a zártkapus meccsek
és a pályaválasztói jog felfüggesztése mellett még 40 millió forintra büntették. Szedernek egymilliót kell fizetnie, és péntektől
szeptember 25-éig mindennemű
sportvezetői tevékenységtől eltiltották. A cégvezető-vezérigazgató szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a Magyar Labdarúgó Liga fegyelmi bizottságának tegna-

pi határozata miatt a Ferencváros megvizsgálja,
érdemes-e
olyan ligában részt vennie,
amelyben „fittyet hánynak a jogszabályokra". Szieben
László
MLL-igazgató erre úgy reagált,
hogy „példátlanul súlyos esemény kapcsán példátlanul súlyos döntés született, amellyel a
menedzsment egyetért".
A zöld-fehér klub vezetője úgy
érzi, hogy duplán sújtják a csapatot, hiszen a zárt kapus meccseket követő „hazai" találkozókkal
a liga befolyásolja a bajnokság
eredményét, ráadásul plusz bevételhez juttatja az ellenfeleket.
- Már a pályabetütás is súlyos
büntetés, hiszen mindenki tudja, hogy a Ferencvárosnál régóta
tizenkettedik játékosnak számít
a szurkolótábor - jegyezte meg
Szeiler. - A személyemre vonatkozó döntéssel sem értek egyet,
hiszen már a Debrecen elleni találkozót követő napokban tartott
sajtótájékoztatón is ehsmertem
saját felelősségemet, s ez részben
a klubra is vonatkozik. Méltányos büntetést elfogadtam volna, de a legújabbat nem. A Szentes Lázárt megtámadó személyt
nem tiltották még ki a stadionból, engem viszont már igen.
Szeder azt is megemlítette a
rendkívúb
sajtótájékoztatón,
hogy a fegyelmi bizottság június
10-i döntése után olyan „sugallatok" érkeztek a ligától, hogy ferencvárosi fellebbezés esetén súlyosabb ítéletek születnek.
- így felmerül a kérdés: érdemes-e részt vennünk ebben a ligában, ebben a bajnokságban?
Erről viszont már a tulajdonosi
körnek kell döntenie.
A sajtótájékoztatón részt vett
Szieben László is, aki válaszában
elmondta, hogy újra „egybemossák" a menedzsment, a különböző bizottságok és a ligán belül
működő testületek munkáját: Különösebben nem kívánok reagálni az elhangzottakra. Csak
annyiban, hogy elfogadhatónak
tartom a legújabb döntést.

Makói győzelem
MUNKATÁRSUNKTÓL
NAGYSZENTMIKL0S-MAK0 FC
1-3 (l-l)
Makó: Czirbus - Sümegtiy, Dálnaki, Magyar, Kis K. - Bagi, Varga, Brakszatórisz,
Gyenes - Hadár, Pálinkó. Cserék: Kovács K. (kapus), Kazán, Patkós, Miklós,
Árva. Edző: Kolozsvári János.
A makói gólszerzők: Magyar, Patkós 2.
A román harmadik ligába most
felkerült hazaiak ellen a felkészülésben előrébb járó Ma-
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Tegnap világcsúcseső volt Barcelonában

Három zártkapus meccs az Üllői úton

A Magyar Labdarúgó Liga
(MLL) fegyelmi bizottsága a május 30-án rendezett Ferencváros-Debrecen NB l-es mérkőzés
után történt szurkolói rendbontás ügyében pénteken úgy döntött, hogy az FTC soron következő három hazai találkozóját
zárt kapuk mögött köteles lejátszani. Emellett a testület szeptember 14. és december 14. között felfüggesztette a zöld-fehér
csapat pályaválasztói jogát.

S P O R T "

ros-partiak a szünet után biztosították be a győzelmüket.
A Makó FC ma reggel 9 órakor
az Erdei Ferenc téri sporttelepen
az Algyőt fogadja. Az NB I/B-re
készülő FC Szeged a vele azonos
osztályban induló Kecskeméti
TE együttesével találkozik ma
10.30-kor a Felső Tisza-parti stadionban, míg az NB II-be jutott
Szentes TE 10 órakor a Hódmezővásárhelyi FC-t látja vendégül
előkészületi mérkőzésen.

Risztovra számíthatunk
USZAS
Rosszul sikerült a magyar úszók
számára a barcelonai vb hatodik
napja. A hat próbálkozóból
egyedül Risztov jutott tovább,
míg Reményi a 200 m mell
döntőjében a 8. helyen végzett adta hírül az MTI.
A kétszeres barcelonai vb-ezüstérmes Risztov Eva ott folytatta, ahol
előző este abbahagyta: 800 gyorson is remek erőben versenyzett, s
a táv egyik legjobbjának számító
német fana Heinkét is megelőzve
nyerte időfutamát, összesítésben
pedig - 8:35.40 perccel, a hatodik
legjobb idővel - biztosan került a

fináléba. A másik magyar, Nagy
Réka csak 20. lett.
A 100 méteres férfi pillangóúszásban sem Kolozár Dávid,
sem Gáspár Zsolt nem jutott tovább. Előbbi ideje a 49., utóbbié a
20. helyre volt csupán elég.
A férfiak villámtávján, 50 méter gyorson ugyanolyan mamutmezőny nevezett, mint 100-on,
s a magyarok - ezúttal Zubor Attila mellett Flaskay Mihály is - a
165 nevet tartalmazó listán a
39., illetve az 51. helyet szerezték meg. Popov tovább menetelt.
Óriási szenzáció volt, hogy a
férfiak 100 méteres pillangóúszásának középdöntőiben rövid időn
belül kétszer dőlt meg a világrekord. Előbb az ukrán Andrej Szergyinov javította 51.76 mp-re az

ausztrál Michael Klim 51.8l-es
csúcsát, majd az amerikai Michael Phelps módosította 51.47
mp-re a legjobb időt ezen a távon.
S ezzel még nem volt vége a
Phelps-shownak: 200 m vegyesen fantasztikus új világrekorddal (1:56.04, ez neki a negyedik
volt!) nyert aranyérmet. A férfiak
800 m-es gyorsúszásban az
ausztrál Grant Hackett, 200 háton az amerikai Aaron Piersol, a
nők 100 m-es sprintszámában a
finn Hanna-Maria Seppala, míg a
hölgyeknél 200 méter mellen az
amerikai Amanda Beard diadalmaskodott. Utóbbi a 2:22.99 perces világcsúcs beállításával. Ebben a számban Reményi Diána
2:29.20-szal a 8. lett, a címvédő
Kovács Ágnes nem volt finalista.

SZUE: 24 érem Kaposváron
A kaposvári úszó vidékbajnokságon a Szegedi Úszó Egylet versenyzői 9 arany-, 9 ezüst- és 6
bronzérmet nyertek.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az idei országos úszó vidékbajnokságot Kaposváron rendezték.
A 43 egyesület 500 versenyzője
között természetesen ott szerepeltek a Szegedi Úszó Egylet
sportolói is. A SZUE-sok ezúttal
is bebizonyították, hogy klubjuk
a vidék egyik legjelentősebb bázisa; összesen 24-szer (9-szer
aranyérmesként, szintén 9-szer
ezüstérmesként,
míg
6-szor
bronzérmesként) állhattak fel a
dobogóra.
A felnőttek (edző: Kiss Gyula)
vetélkedésében Szentesi
Szabolcs 50 m, 100 m és 200 m háton egyaránt másodikként ért
célba. Máté Zsolt négy bronzérmet gyűjtött: 200 m és 400 m vegyesen, valamint 100 m és 200
m pillangón. Az ifjúsági Európa-bajnokságra készülő Szél Friderika 50 m gyorson ugyancsak
harmadik helyen végzett. Szintén bronzérmet szerzett a női
4x50 m-es gyorsváltó (Lukács
Lilla, Sóki Annamária, Kiss Petra, Szél Friderika).
A '88-89-es születésű serdülők
(edző: Kiss Gyula) viadalán 50 m
pillangón Kiss Petra is bronzérmet érdemelt teljesítményéért.
A legkiválóbban a '91-92-ben
született gyermek korosztály tagjai (edzők: Gellért Gábor és Nagy
Attila) szerepeltek. Lábdy Alexandra 50 m, 100 m és 200 m

A két aranyat nyert a Nagy Attila (balról) és Gellért Gábor
(jobbról) edzette Sipos, Gregus, Sebestyén, Lábdy összetételű
lányváltó.

gyorson nem talált legyőzőre,
akárcsak 50 m és 200 m háton;
100 m háton, valamint 200 m
vegyesen pedig ezüstérmet nyert.
Sebestyén Janka is kitett magáért: 400 m és 800 m gyorson elsőként csapott célba, ezek mellett

Fotó: Karnok Csaba

50 m, 100 m és 200 m pillangón
második lett. A váltókban is taroltak a szegedi lányok (Sipos Nikolett, Gregus Brigitta, Sebestyén
Janka, Lábdy Alexandra) mind a
4x50 m gyors és a 4x50 m vegyes
váltót megnyerték.

Ujabb lépés felfelé
Kis csapat nagy sikere. A Floratom-Szeged NB I/B-s férfi asztalitenisz-csapata
harmadik
lett. Ez a siker azt jelenti, hogy a
Tisza-parti gárda feljutott az
NB I/A csoportba.
„Step by step" - magyarra fordítva lépésről lépésre.
Whitney
Houston nagy slágere volt. A
nagyszerű dal címe akár jelmondata is lehetne a Floratom-Szeged AC NB I/B csoportos férfi
asztalitenisz-csapatának.
A szegedi együttes évekkel ezelőtt teljesen alulról, az NB
III-tól kezdte meg azt menetelést, amelyet azóta is folytat. Az
első időszakban fiatalok és rutinos játékosok alkották a keretet,
velük sikerült kiharcolni az osztályváltást. Két éve került fel a
gárda az NB I/B-be. Akkor a vezetők a biztos bentmaradást tűzték
ki célul. A megfiatalodott együttes - Göndös és Szollái igazolt
Szegedre - teljesítette a célt. A

GAI.LAI NEGYEDIK
Callai Éva, a Szegedi VLE lövésze
a negyedik helyen végzett a junior lányok szabadpisztolyos
számában a plzeni Európa-bajnokságon. A magyar versenyző
570 körös eredménnyel a 3. helyen jutott be a fináléba, ám ott
kicsit gyengébben teljesített (öszszesen: 666,9 kör), s így lemaradt a dolrogóról.
MÁRTA BRONZA
Nagykanizsán agyagos, csúszós
pályán rendezték meg az amatőr
motokrosszbajnokság ötödik fordulóját, melyen a Szegcdi Motokrossz SE színeit egyedül Márta Ferenc képviselte. Márta az
amatőr „A" 250 kem-es kategóriában a 3. helyen végzett.
FOCIHÉTFÓ
Focihétfó néven (az egykori és
rendkívül népszerű Radnóti-hétfő helyett) kispályás labdarúgótornát szervez Kozma Zoltán, a
Kék Mókus-kupa ötletgazdája és
tizenkét éven keresztül rendezője. Nevezni augusztus 13-áig lehet a következő telefonszámon:
06-20/9566-881. A sorsolást augusztus 18-án tartják, míg a küzdelmek várhatóan augusztus
25-én startolnak.
KIDD ALÁÍRT
A szóbeli megállapodást követően Jason Kidd aláírta új szerződését eddigi csapatához, az
észak-amerikai prob kosárlabda-bajnokságban szereplő New
Jersey Netshez.
Az elmúlt két szezon nagydöntős együttesének vezetői a kontraktus részleteit nem hozták
nyilvánosságra, de lapértesülések
szerint az olimpiai bajnok irányító 99 vagy 103 millió dollárért,
hat évig marad a csapatnál.
Az ötszörös Ali Star-játékos jövője az idei finálét követően sokáig kétséges volt, ugyanis a bajnok San Antonio Spurs is szerette volna megszerezni: - Talán
könnyebb lett volna Tim Duncan mellett játszani, de van még
itt egy kis elintéznivalóm - utalt
Kidd a sorozatban elvesztett két
döntőre.

Bravúrbronzéremmel NB I/A csoportba jutott a Floratom-Szeged

ASZTALITENISZ

REFLEKTOR

2002/2003-as bajnokságban már
merészebb célokat tűztek ki a
floratomosok. A dobogó valamely fokát szerették volna megszerezni. Ez nem mindennapi izgalmak közepette összejött, az
utolsó fordulóban aratott győzelmeknek köszönhetően az egyesület eddigi legnagyobb sikerét
érte el: bronzérmes lett. A záróvacsorán sok-sok mosolygós játékos foglalt helyet. A harmadik
hely még azt is jelenti, hogy a következő szezont az NB I A csoportban kezdi a Floratom-Szeged. Sipos Attilával, a gárda játékos-edzőjével
értékeltük
az
idényt.
- Az Erzsébet elleni meccsen kezdte a mondandóját a tréner
a párosok után nem gondoltam
volna, hogy sikerül megszereznünk a bronzérmet. Hatalmas
akarattal 3:2-ről sikerült fordítanunk és 15:3-ra nyernünk. Nem
volt az sem mindegy, hogy milyen
különbséggel verjük meg a fővárosiakat, hiszen idegenben 12:6-ra
kaptunk ki. A nagy hajrának köszönhetően sikerült a bravúr. A
srácok végig jó teljesítményt

nyújtottak, egyedül mi mondhatjuk el, hogy legyőztük az első két
helyezett csapatot. Az új fiú, Bohács Gábor kiemelkedett az
együttesből, az összesítésben a
bajnokság harmadik legjobb játékosa volt. A többiek, Lukács Levente, Göndös Gábor, Szollár Viktor, Dumitru István és Potári Mihály is egyenletes, jó játékkal rukkolt elő. Voltak hullámvölgyeink,
szerencsére ebből sikerült mindig
kilábalnunk. A vezetők mindent
megtesznek azért, hogy zavartalanul játszhassunk, csak az edzésekre és a meccsekre koncentráljunk. Nekünk az a dolgunk, hogy
minél több bajnokit nyerjünk, a
lelkes, egyre nagyobb nézőközönségünket kiszolgáljuk. Fantasztikus hangulatú mérkőzéseket játszottunk a Móricz általános iskolában, az ellenfelek irigykedtek is,
hiszen náluk nincsenek ilyen
meccsek. Augusztus közepén
kezdjük meg a felkészülést az új
idényre, amely nagyon nehéznek
ígérkezik, hiszen jóval erősebb ellenfelekkel kell majd mérkőznünk.
SÜLI RÓBERT

KÉZILABDA-EDZŐTÁBOR
Hétfőtől augusztus 8-áig Tiszaújvárosban edzőtáborozik a decemberi horvátországi olimpiai
kvalifikációs
világbajnokságra
készülő magyar női kézilabda-válogatott.
A csapat június 30-án és 31 -én,
egyaránt 18 órakor felkészülési
mérkőzést vív a Koreai Köztársaság legjobbjaival. A közel kéthetes programot egy kajaktúra is
színesíti: július 2-án és 3-án a játékosok Tokajtól ereszkednekle a
Tiszán három hajóval.
A külföldre igazoltak közül
egyedül Szrnka Hortenzia áll
Mocsai Lajos szövetségi kapitány rendelkezésére. Németh
Helga, Siti Eszter, Farkas Ágnes
és Balogh Beatrix most nem tréningezik együtt a többiekkel.
A súlyos lábsérüléséből lábadozó Sugár Tímea is a keret tagja, a
ferencvárosi kapus a rehabilitációját a válogatottnál végzi.
A tiszaújvárosi keret, kapusok:
Pálinger Katalin, Sirina Irina,
Sugár Tímea,- mezőnyjátékosok:
Lovász Zsuzsa, Mehlmann Ibolya, Görbicz Anita, Feriing Bernadett, Bohus Bea, Kulcsár Anita, Szrnka Hortenzia, Kindl Gabriella, Tóth Mária, Tóth Tímea,
Kirsner Erika, Nagy Ivett, Pigniczki Krisztina.
NATURTEX-KUPA
Az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban több héten keresztül
amatőr páros teniszverseny zajlott Naturtex-kupa néven. A fináléban nagy csatában a dr. Gellért, Tamás duó 1:6, 6:4, 6:4-re
nyert a Korom, Süli páros ellen.
LÁBTENISZ ALGYŐN
Ma délelőtt 9 órától Algyőn páros lábteniszversenyt rendeznek.
A korán kelők még a kezdés előtt
nevezhetnek az Algyői Sportcentrumban.

•

M O Z A I K «

Eben guba

Kinek drukkolunk

Mérsékelt felmelegedés

TOKIO (MTI)

SZÍV ERNŐ
Mivel sportújság nélkül általában nem kezdünk
napot, ebből föltétlenül következik annyi, hogy
szurkolunk. Szerénységünk felzaklatott női testnek. zúzapörköltnek, bornak, regénynek éppúgy
szurkol, mint a labdának. Szűkítsük tehát a kört,
mert lehet. Az olaszoknál húsz éve Como és Sanbenedettése drukkerek vagyunk, a jó isten a megmondhatója, miért, állandóan kiesnek, feljutnak,
jövőre megint kiesnek. Például a Laziót nem lehet igazán szeretni, mert rasszista a közönsége,
miként a Verona drukkerhada is. Akkor már Chievo, csak mert kicsik, nincs pályájuk, csak jók,
csapat, igazi csapat. Németországban a Mannheim bír a legutálatosabb baráti körrel, a Bundesligában viszont, amíg az első osztályban csikorgott, a Cottbus volt a reményünk tárgya. Mert kicsik voltak ók is. Mert szegények, keleti testvérek,
minden pont bravúr, meg ugye a zselés hajú magyarok is. Szeretjük még a Herthát is, de ez folyamatos csalódás. Németországban a St. Pauli volt a
kedvencünk, hamburgi kiscsapat,
szimpatikus
kerülettel, bár a közönség itt sem piskóta. A legutóbbi bajnokságban nagyon, nagyon szorítottunk azért, hogy a San Sebastian legyen a spanyol
bajnok, amire volt esélye. Nem jött össze". A Real
Madrid azt vesz meg, akit akar. a San Sebastian
ellenben kicsi baszk csapat, és a baszkoknak
azért is szurkolni kell, mert ók Európa legősibb
népe, nem tudni honnan jöttek, azt persze igen,
miért, nyilván győzni, minden nép győzni jön, a
lényeg az, hogy évezredek alatt se sikerült őket
bedarálni. És persze a Barcelona! Az áruló Figót
megdobják valódi disznófejjel, ebben az akcióban
sűrűszövésű költészet van, míg a magyar pályára
özönlés szimpla bunkóság, hátulról lerúgod, leve-
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red, sokan vagytok, állati bátrak vagytok, meg
persze a mocskos zsidók. Hollandiában a Breda a
favorit, persze ők is a magyarok miatt, máskülönben meg az Ajax a múlt okán. Istenem, ahg néhány éve még ott játszott a Fischer Pali,'már az is
fényévnyi távolság, hát nem ? Meg Kiprich miatt
másképp nézünk a Feyenoordra is. Talán Angliában a legnehezebb választani. Mert jó, a Manchester United favorit, meg szép, hogy olyanok,
mint egy összetartó, eminens osztály, nagyon régen együtt, alig változtatnak, nincsenek nagy
mozgások. De például hogy szerettük Zola miatt
a Chelsea-t, oda most beömlött az orosz tiszta, finom, olajpénz. Ausztriában is van csapatunk, talán néhányan nem ismerik a Hainfeldet, holott a
nyolcadik ligában iparkodik, ás úgy feljut jövőre a
hetedik ligába, mint a sicc. Brutálisan jól igazoltak, elhozták a Makóból Görögöt és Mádi kollégát, hoppá. Na és Magyarországon kinek drukkolunk? ló, a Szegednek drukkolunk. Ám a klubszeretetet és a rajongást régen kilopták a szívünkből.
Valaha Honvéd drukkerek voltunk, és akkor ez
mit jelent?! Semmit, túrót jelent. Vagy ennek a
Fradinak lehetséges szurkolni ? Ennek a Videotonnak, Győrnek? Van egyetlen valóban szerethető
magyar futball csapat?! Talán, esetleg a Debrecen. ló, kicsit fölpörögsz a Zetéért, aztán mi a vége. Alsóház, menj el, Bozsik, gyere vissza, szépen
kérünk. Némelyek most nagyon, nagyon szorítanak a Fe/csútnak, hát az isten tudja, nekem egy
ilyen csapat jön be. Néhány éve a Bács megyei
Gara úgy játszotta végig a megye egyet, hogy minden meccsre kiállt, és minden meccsen kikapott.
Harminchat bukta. Az nagyon szép volt. Hősies
tett. Akkor nagyon szerettem őket.

Kutyadivat-bemutatót
tartott
Tokióban egy nagyáruház. Öszszesen nyolc ebmodell lejtett végig a kifutón és mutatta be 40
percen át a hétköznapra való kutyaruháktól kezdve egészen a
nagyestélyi kreációkig a legújabb
ebmódit. Nem maradt ki az esküvői ruha kategória sem, az
egyik szuka menyasszonyi viseletben pompázott, de fátyol helyett kalap volt a fején és nyoszolyó kölykök sem lépkedtek a nyomában. Az ebruhamodellek közül szemet szúróan kiemelkedett
egy kanárisárga esőkabát, amely
egyébként a legdrágább volt a bemutatott kollekció darabjai közül: 8500 jenbe, 17 ezer magyar
forintba kerül.

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes
Makó

Kistelek
LEZÁRT KEREKPART LOPOTT
Egy Öthalom utcai lakóház földszinti kerékpártároló helyiségéből lezárt kerékpárt vitt magával
ismeretlen tettes.
ALULEMEZ A ZSÁKMÁNY
A Ballagi-tó egyik hétvégi kertjének kerítésén mászott át az a tolvaj, aki alumínium lemezt lopott
el ötezer forint értékben.

- Apu, ha nagy leszek, elveszem
a Zsuzsit.
- Kettő kell ám a házassághoz,
kisham!
- Akkor elveszem az Andit is...

ISTEN ELTESSE!
A N N A , ANIKÓ

A két név értelme egyforma.
Alapjuk a Hannah görög név,
melynek kegyelem a jelentése.
Erre a napra már véget ért a
termés betakarítása, és a századok során ekkor kezdődött el
a rokonok látogatása, a szórakozás.
Az Anna-bálok divatja a balatoni fürdőzés kezdetével együtt
Balatonfüredhez és a szabadságharc utáni évekhez kapcsolódik.
Közkedveltségének az volt az
oka, hogy az elnyomó Bach-korszakban ez a távoleső hely nagyon megfelelt a máshol talán az
osztrák rendőrkopóknak feltűnő
találkozás céljára.
Az Annákat rózsacsokorral köszöntsük, az Anikókat pedig rózsaszínű mályvarózsával.
OLGA, LILLÁN A
Az Olga eredeti alakja az ógermán Helga volt, melyben a mai
angol nyelv whole, ép, a svéd hel
szintén ép, az angol holy szent,
vagy a német Heil: üdvösség fogalmai rejtőznek, de orosz
nyelvben magasztos a név jelentése.
Először 1990-ben került naptárunkba a Liliána, a Lili, Lilián latinos alakja, ami Angliából terjedt el a kontinensre, de
felfogható az angol Elisabeth
beceneveként. Alapja mindenképpen az angol lily azaz a liliom.

Mesterséges fészekben
költenek a madarak
csökkent - közölte Kókai Károly.
„Sajnos a tavalyi 100-200 kék
vércse párnak csak a fele, kétharmada költ az idén" - mondta. A
másik fontos pusztai madárfajnak, a szalakótának viszont sikeres az idei költési éve: a mesterséges fészekodúkat mostanában
hagyják el a fiókák - tette hozzá
Kókai Károly.

SZEGED (MTI)
Hatszáznál több mesterséges
fészket helyeztek ki Csongrád
megyében a fokozottan védett
szalakóták és kék vércsék számára - mondta a helyi madárvédő
egyesület szakembere. A szalakótáknak sikeres az idei költése,
a kék vércsék száma azonban
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További kilátások
A hét végén száraz levegő érkezik fölénk, ezért sok lesz a napsütés, erősödik a nappali felmelegedés, visszatér a kánikula. Kedden délután újabb hidegfront érkezik,
hatására záporok, zivataiok alakulnak ki, és gyengül a nappali felmelegedés.
Vasárnap
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Vízállás:

A Tisza Szegednél 108 cm (hőfoka 25.8 C l , Csongrádnál-101 cm,
Mindszentnél 8 cm. A Maros Makónál - 7 2 cm.
A Nap kel: 5.1.3, nyugszik: 20.27, Hold kel: 4.29, nyugszik: 16.54

TOSHIBA

klíma

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
értékesítése
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyar- FŰSZER-ELEKTROPROFIL KFT.
országi képviselete: Szeged, Római krt. 23. Tel.: 62/421-533

A NAP VICCE

Németh György karikatúrája

h

rüt?-

Csongrád

ABC-BETÖRÉS
Ismeretlen tettes az egyik Bécsi
körüti ABC-be hatolt be zárás
után. Ital, cigaretta és illatszer a
zsákmány. A lopási kár 100 ezer
forint, míg a rongálással 50 ezer
forint kárt okozott a betörő az
üzlet tulajdonosának.

Ali baba és a negyven rabló.

e - i
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STRANDI SZARKA
A Partfürdőn, egy medence mellett őrizetlenül hagyott táskából
alkalmi tolvaj személyes iratokat
és készpénzt tulajdonított el. A
lopási kár mintegy 100 ezer forint.

.álfwsfo'

Ma estig továbbra is gyakran lesz erősen felhős az ég. csupán rövid időszakokra süt
ki a nap. Többfelé várható újabb eső, zápor, zivatar.

|

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

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged. Kossuth L sgt 112.
Telefon: 6 2 / 4 / 1 - 2 4 2

Gáz
Hogyan lehet már kora gyermekkorától kezdve az embertársain való keresztülgázolásra
kondicionálni
az
egyént ? - Ezt a kérdést nem
tettem föl, mégis
választ
kaptam rá, véletlenül belehallgatva a
beszélgetésbe:
és akkor egy gyerek, négygombócos fagyival kezében,
keresztültrappolt mind a két
lábamon,
mire
anyukája
megkérdezte
tőle, aggódón
hajolva fölé: - Donald, ugye
nem esett bajod?"
ECS.

A kettő nem ugyanaz!
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PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése: A vezérkarnak ne légyénél

VÍZSZINTES: 1. Voltaire gondolatának első része. 11. Keze odáig elnyúlik. 12. Járművön visz. 13. Középnehéz elemi részecske (gyűjtőnév). 15. Fényes bevonat. 16. Az Idézet második szakasza. 18. Soha. németül. 19. Szívességért, segítségnyújtásért érzett köszönet kifejezése, viszonzása. 20. Páratlan móka! 21 A kiütés betűjele. 22.
„A térti sorsa ...". 23. Néhány tagú, a többiektől elkülönülő érdekszövetség. 25. Húsvét közepe! 26. A végén ront! 27. Orsó. 28. ...
Appia. 29.3,14.30. Egykori válogatott futballista (Lajos). 31. Heves
megrázkódtatás. 32. Japán prefektorátus (=MIE). 34. Jelölést nem
tartalmazó. 36. Ama irányba. 38. Papagájfajta. 39. Egykori világhírű
cseh hosszútávfutó (Emil). 42. Férfinév.
FÜGGŐLEGES: 1. Genus. 2. Nagytestű, ormányos trópusi állat. 3.
Nektárt bőven termelő. 4. Svájci magaslati üdülőhely. 5. Kétjegyű
betű. 6. Továbbá, még. 7. A tetejére. 8. Ellenőr, röv. 9. Fátlan
dél-amerikai síkság. 10. Becézett Miklós. 14. Fél pont! 17. Memória. 19. Az idézet harmadik, záró része. 21. Azonos mássalhangzók.
23. Üres kas! 2 4 . f e i n y í t ő képző. 25. Feladatot jól megold. 27. Római 101. 28: Oemenico Modugno slágere volt. 29. Ausztrál város.
31. Á r m ^ 3 3 < 4 m a l Perzsia. 35. Tantál. 37. Páros paroli! 40.
Platina jélé2 41. (ifijeim és kén.
. . .

tá g g y ü l é s i Könyvtár

A 18 éves dominikai Amelie Vega, a Miss Univerzum nemzetközi
szépségverseny idei győztese és Melanie Putria Devita SARJ, Indonézia 2002-es szépségkirálynője egy sajtótájékoztatón Dzsakartában. Vega az indonéziai szépségverseny idei döntőjére érkezett az ázsiai országba.
MTI Fotó: EPA/Ardiles Rante

Napelemes autóverseny
LOS ANGELES (MTI)
Rekordgyőzelem született az idei
napelemes autóversenyen az
Egyesült Államokban: a Missouri Egyetem csapata által konstruált és vezetett autó 51 óra és 47
perc alatt tette meg a 3400 kilométeres utat Chicago és Los An-

geles között, négy órával hamarabb ért célba, mint a legutóbbi,
2001 -ben tartott verseny győztes
kocsija. Az idei naphajtásos autóverseny második helyezettje öt
órával, a harmadik helyen beguruló pedig csaknem hét órával
később ért a célba, mint a legelső.

