ifàS

DELMAGYARORSZAG
áHományáböl törölve

HÉTFŐ, 2003. JÚLIUS 28., 93/174.

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

RisztovÉva három ezüstérmet nyert Barcelonában

TÉMÁINKBÓL
PÁCBAN
AZ ÖNKORMÁNYZATOK
Csongrád megye hatvan
települése közül az idén
negyvenhat pályázott önhikis
támogatásra. A kért támogatás
helyett azonban sok esetben
sokkal kevesebbet kaptak az
önkormányzatok. A
polgármesterek szerint rossz az
elbírálási rendszer.
3. oldal
A TÖBBSÉG VALLÁSTALAN

A közvélemény többségében
református településnek tartja
Vásárhelyt. Ám úgy tűnik, itt
eltolódnak a felekezetek közötti
arányok, miközben
folyamatosan csökken a
városban a hívek száma,
elsősorban a középkorúak
fordulnak el a vallástól.
3. oldal

Magyar pólósok a világ tetején
A vizes sportágak barcelonai világbajnokságán szombaton a férfi vízilabda-válogatott a dobogó
legfelső, míg tegnap a vásárhelyi
születésű Risztov Éva annak második fokára állhatott fel.
Harminc év óta vártuk azt a pillanatot, amely szombaton éjfél
előtt néhány perccel bekövetkezett. A Kemény Dénes szövetségi
kapitány vezette magyar férfi vízilabda-válogatott felejthetetlen,
hosszabbításos csatában 11-9-re
legyőzte a fináléban Olaszországot. Annak idején a sportág első világbajnokságán, 1973-ban
Belgrádban
Faragó
Tamásék
aranyéremmel nyitottak, utána
viszont „csak" négy második és
egy harmadik helyre futotta. A
hosszú böjtnek ezennel vége lett.
Számunkra, Csongrád megyeieknek külön öröm, hogy a fantasztikus sikerből két szegedi születésű klasszis, Molnár Tamás és Fodor Rajmund is kivette a részét.
A befejező napon a sportpályafutását
Hódmezővásárhelyen
kezdő Risztov Eva 400 m vegyes
úszásban megszerezte harmadik
világbajnoki ezüstérmét.
Részletek A Dél Sportja mellékletben

EU-TAGKÉNT IRÁNY KELET!
Az EU-csatlakozás felemelkedési
lehetőség a déli határ mentén
működő vállalkozások számára,
hiszen a térségnek hatalmas
kiugrási lehetőséget kínál a
keleti piac. Ennek egyik
hozadéka a makói vállalkozási
övezeten átgördülő
teherforgalom is.
6. oldal

Harminc év után ismét világbajnoki címet nyert a magyar férfi vízilabda-válogatott.

Nem pénzhiány, egy baki akadályozza a szegedi pályaudvar felújítását

Még érvényes építési engedélylyel sem rendelkezik a MAV a
szegedi nagyállomás felújítására, így a kivitelezőt sem választhatták ki. A vasúttársaság
illetékesei szerint nem a MAV
nehéz anyagi helyzete, hanem
egy tévedés miatt nem indulhatott meg a munka.

NfMÍETKflZI WNfTJfOyPÍNZTUR
BÍR INTÍRRÍHI0N3IÍ fSHRKÍRTÍNSCHAITÍR
--

A szegedi nagyállomás rekonstrukciója évtizede várat magára. A
MÁV Rt. azonban nem igyekezett a leromlott állagú, a korszerű
utasforgalmi igények kielégítésére képtelen épület felújításával.
Úgy tűnt azonban, hogy felgyorsultak az események, amikor az
önkormányzat bejelentette: hajlandó támogatni az állomásépület rekonstrukcióját. Ez ugyan
nem önkormányzati feladat, az
akkori városvezetők azonban úgy
ítélték meg, hogy tarthatatlanná
vált a helyzet. A nagyállomás rekonstrukciója közel egymilliárd
forintba kerül. Az önkormányzat
100 millió forinttal támogatja a
beruházást. A 2001-ben meghirdetett megbízásos tervpályázatot
a szegedi HVT Építész Iroda Bt.
nyerte. A Hajós Tibor vezette építész csoport tavaly nyáron adta át
a kiviteli terveket.

FILM 56 MÁRTÍRRÓL
Dokumentumfilmet forgatnak
Vásárhelyen arról az 56
mártírról, akit 1919. június
25-én a Nagy Dezső-villa mellett,
a város határában gyilkoltak meg.
A rendező, Siklósi Szilveszter a
városi televízióval karöltve készíti
művét.
9. oldal

www.delmagyar.hu

A városhoz és a vasúthoz méltatlan állapotok vannak a nagyállomáson.

Fotó: Schmidt

Andrea

Folytatás az 5. oldalon
12 hónap

Ügyfélszolgálati irodáink:

P

További információért tárcsázza
HELYI TARFÁVAL HÍVHATÓ von»iunkat az alábbi telefonszámon,
ahol munkatársaink készséggel
állnak az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

MTi-fotó: Cesar Rangéi

Több ezren látogattak el az operettfaluba

Még építési engedélyük sincs Megtízszereződött

MÁSODIK ESÉLY
A KIMARADÓKNAK
Akiket nem vettek fel egyik
általuk megjelölt szakra sem,
hogy megpróbálnak-e újra
bejutni az egyetemre vagy
várnak egy teljes évet. Szegeden
kilenc kar hirdet pótfelvételit, a
jelentkezők kizárólag
költségtérítéses képzések közül
válogathatnak.
8. oldal

Ahol az O:

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Budapast
Győr-Méntöcsanak
Kecskemét
Kiskörös
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Veszprém
Zalaegerszeg

N y í l v a tartás: I

VII., Rákóczi út 42.
Forráskút u. 27.
Jókai u. 33.
Petőfi tér 2.
Dózsa Qy. u. 9.
Király u. 42.
Baross u. 24.
Kálvin tér 7.
Virág Benedek út 4.
Kouuth u. 7.

1/327-4588,-89
96/449-339
76/500-034
78/414-760
42/504-654
72/522-664
99/506-941
62/462-733
88/406-957
92/350-917

6 hónap
3 hónap

itott ren

zovetkeze

eze!

A szövetkezetekről szóló
törvény módosított rendelkezése szerint
tilos a s vetkezetek iltal
kínált

Kübek lakossága

Jelenet a gála színpadán.

Több ezren látogattak el szombat este Kübekházára. Az ötödik
alkalommal megrendezett operettgálán a közönség e műfaj
szinte valamennyi jeles művészét láthatta, hallhatta.
A rutinos vendégek semmit sem
bíztak a véletlenre és már szombat
délután elindultak Kübekházára,
hogy jó helyet kapjanak estére.
Ugyanis az ötödik alkalommal
megrendezett operettgálára tízezer vendéget vártak a szervezők.
A kübeki főutcát ellepték a kisszékeket, hokedliket és egyéb
ülőalkalmatosságokat cipelők. A
templom előtti téren felállított
színpad körül már este hétkor
nyüzsgött a tömeg. A meghívottak asztalokhoz ülhettek le, de a
többiek mindent elkövettek,
hogy jól lássák a fellépőket.

Fotó: Gyenes Kálmán

Ami mozdítható volt a faluban,asztal, pad, szék, piaci kofák
standja, azt mind a színpadhoz
cipelték. A művészeket fiákerekkel hozták. A helyiek mellett újszentiváni és tiszaszigeti fogatosok is részt vettek a bevonuláson.
Egy középkorú férfi azért megjegyezte, hogy már elkezdhetnék,
mert ha ilyen lassan haladnak,
még lemarad a magyar-olasz vízipóló derbiről. Elsőként a konferanszié, Rózsa György lépett
színre. Az ismert televíziós személyiség mindent bevetett, hogy
egy kicsit húzza még az időt, mivel a tévés közvetítésnél akadt
egy kis probléma. Amíg a technikusok lázasan dolgoztak, a műsorvezető általános iskolás tréfás
történeteibe avatta be a nézőket.
Folytatás a 8. oldalon
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Visszaélés
a kampánypénzekkel?

A szocialisták készek megállapodni az SZDSZ-szel a jövő évi adócsökkentésről

BUDAPEST (MTI)

A szocialisták készek az SZDSZ-szel ésszerű megállapodásra jutni
a jövő évi adócsökkentés ügyében. Erről Kovács László MSZP-elnök
beszélt a jövő évi költségvetés előkészítéséről és a kormányprogram
megvalósításáról szóló sajtótájékoztatón.

Medgyessy Péter miniszterelnököt tartja felelősnek a (óbbik Magyarországért Mozgalom abban,
hogy eddig nem hozták nyilvánosságra az Európai Unió
Kommunikációs Közalapítvány
(EUKKI által kampánycélra felhasznált több milliárd forint
közpénz tételes elszámolását hangoztatta a szervezet szóvivője
szombaton tartott sajtótájékoztatóján.
- Keller László közpénzekért
felelős államtitkárhoz fordulunk, hogy indítson vizsgálatot
annak kiderítésérc, történtek-c
visszaélések az EUKK tevékenységével kapcsolatban - jelentette
ki Horváth Tibor.
A közalapítvány ügyvezető titkára szerint a mozgalom vádjai
komolytalanok és tájékozatlanságon alapulnak. Suba János
nem kívánta kommentálni a
szervezet szóvivőjének kijelentéseit, ugyanakkor leszögezte: a
közalapítvány kuratóriuma tételesen, az utolsó fillérig elszámolt
a kampányidőszakban elköltött,
körülbelül 2,3 milliárd forintról
az országgyűlés négypárti, európai integrációs bizottsága előtt.

Kerékpárost
gázolt
Halálra gázolt egy autó egy kerékpárral közlekedő férfit tegnap
Kiskunhalas külterületén. Az eddigi adatok szerint Jánoshalma
felől Kiskunhalas irányába tartott az autó, amikor az egyik
mellékútról egy kerékpáros hajtott elé. A gépkocsivezető hiába
fékezett, elgázolta az idős embert. A kiérkező mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már
nem tudták megmenteni.

Nem csúszik a kormányprogram
BUDAPEST (MTI)
A legnehezebb helyzetben lévők
támogatását, illetve a modernizációt, az ország hosszú távú fejlesztésének megalapozását emelte ki Kovács László, a szocialista
párt elnöke azon a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen a jövő évi
költségvetés előkészítéséről és a
kormányprogram megvalósításáról beszélt.
A kormányprogram teljesítése
időarányosan halad, a szociális
fordulat még ennél előbbre is
tart, ám ezt a gyors haladást nem
lehetséges, és nem is szükséges
tartani - mondta Kovács László.
Egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a szocialisták készek
az SZDSZ-szel ésszerű megállapodásra jutni a jövő évi adócsökkentés ügyében, ugyanakkor
nem lesz könnyű forrást találni
az ellentételezésre.

Kiss Péter kancellária-miniszter a költségvetési egyeztetésekről szólva azt hangsúlyozta, sikerült megteremteni az összhangot
a gazdaság hosszú távú működőképessége, versenyképessége és a
jóléti intézkedések reálértékének
megszilárdítása között.
- Az MSZP-frakció az 53. heti
nyugdíj kifizetése, valamint az első lakáshoz jutó fiatal családok
adókedvezménye ügyében további szakmai egyeztetést lát szükségesnek a kormánnyal - mondta
Lendvai Ildikó frakcióvezető. - Az
MSZP parlamenti képviselőcsoportja egyetért a kormány által kitűzött célokkal, és az általunk jelzett témákban meg lehet állapodni augusztus végéig, amikor a kabinet a részletes költségvetést tárgyalni fogja - tette hozzá. Kiemelte: azt szeretnék, ha a nyugdíjasok már karácsony előtt megkapnák 53. heti járandóságukat.

Építik a színpadokat
Több mint hatezer munkás építi a Sziget-fesztivál színpadjait, sátrait, különféle látványosságait az óbudai Hajógyári-szigeten. A szerdán kezdődő fesztiválon a korábbinál is nagyobb figyelmet fordítanak
a biztonságra és a pormentesítésre - közölték a szervezők a sziget területén tartott sajtóbejáráson tegnap.
Az idén - a porfelvcrődés okozta kellemetlenségek elkerülése végett nemcsak a nagyszínpad előtti részt és a programoknak helyet adó sátrak talaját fedjük be műanyag burkolattal, hanem a főbb útvonalakat is
- mondta Gerendai Károly fesztiváligazgató. Közlése szerint 10 ezer
négyzetméternyi műanyag padlóval borítják be a leginkább poros területeket. Azt is elmondta, hogy 160 konténert állítanak fel a területen,
ezek között mosdó- és zuhanykabinok, WC-k, öltőző- és raktárhelyiségek, valamint távközlési célokra használatos elektronikai konténerek
találhatóak. Az augusztus 6-áig tartó eseményre 3000 négyzetméternyi színpadot, és csaknem 40 ezer négyzetméternyi sátrat építenek fel.
A sátrak közül a legkisebb 16 négyzetméteres, a legnagyobb, a Pörgés
Party Aréna 2700 négyzetméteres. A fesztivál legnagyobb színpada, a
960 négyzetméteres Nagyszínpad három nap alatt épül fel.

Középiskolás lány lett
az idei Anna-bál szépe
BALATONFÜRED (MTI)
Horváth Martina 17 éves füredi
leányt választották az Anna-bál
szépévé tegnapra virradóra Balatonfüreden, ahol immár 178. alkalommal rendezték meg a nevezetes táncmulatságot. A helyi
Árkád Szállóban tartott Anna-báli forgatagban a mintegy
háromszáz résztvevőtől a legtöbb
szavazatot kapott tíz leány állhatott fel a díszterem színpadjára, s
közülük a legszebbeket neves
személyiségekből álló zsűri választotta ki. A reformkor óta az
első bálozok legismertebb hazai
táncmulatságává vált füredi Anna-bál idei szépe balatonfüredi és
Kaposvárott jár szakközépiskolába. Mint a távirati irodának elmondta, ruhatervező szakon tanul, s a maga által megálmodott
báli viselete is hozzájárulhatott a.
sikerhez.
Balatonfüreden 1825 óta tartják
meg nyaranta a hagyományos Anna-bált, amelynek első szépe egykor a házigazda Horváth család
Anna Krisztina nevű leánya volt.
Az ifjú hölgy azon a bálon ismerte
meg jövendőbelijét, Kiss Ernő
honvédtisztet, a későbbi aradi vértanút. A balatonfürediek által az
idén elsőként megítélt Kiss Ernő-díjat - amelyet évente egy-egy,
a településhez kötődő jeles személyiség nyerhet el - Gyurkovics Tíbor Kossuth-díjas író kapta.

Kovács László (balról) szerint a kormányprogram teljesítése időarányosan halad. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Soros György újsághirdetésekben vonja kétségbe a háborús érveket

Továbbra is bírálják Busht
Washingtonban egyre erősebb
az aggodalom amiatt, hogy a két
Szaddám-fiú megölése csak fokozza a koalíciós erőkkel szembeni ellenállást Irakban. Közben Soros György egész oldalas
háborúellenes hirdetéseket jelentetett meg több tegnapi amcriaki újságban.
WASHINGTON (MTI)

Egyelőre nem váltak be azok a remények, amelyek szerint az Udaj
és Kuszaj halálával végződött moszuli támadás, továbbá a fotók
közzététele és a holttestek filmezésének engedélyezése után csillapodhat az Irakban állomásozó
amerikai hadsereg elleni támadások intenzitása. Az amerikai hír-

közlő szervek ennek kapcsán egyre több kételyt fogalmaznak meg,
rámutatva arra, hogy csupán az elmúlt héten az Egyesült Államok
tizenhárom katonája vált a különböző iraki támadások áldozatává.
A Bush-kormányzatot különösen az ellenzéki Demokrata Párt
vezetői részérói továbbra is heves
bírálatok érik amiatt, hogy a háború megindításának igazolása
céljából felnagyította az állítólagos iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos fenyegetést,
megtévesztve ezzel az ország közvéleményét. A The Washington
Post tegnapi értesülése szerint a
vita mindinkább kikezdi George
Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Condoleezza Bice tekintélyét is, mégpedig saját párt-

jában, a Republikánus Pártban.
Pedig Ricenak szép jövőt jósoltak, beleértve a külügyminiszteri
tisztséget, Kalifornia állam kormányzói posztját, sőt a legmerészebbek egyszer majd az Egyesült
Államok elnökének tisztét.
Az Irak elleni háború megindításával szemben kezdettől fogva
kritikus The New York Timesban tegnap megjelent Soros
György egész oldalas háborúellenes hirdetése, amelyben a milliárdos kétségbe vonja a kormánynak az iraki háború megindítása
mellett felhozott érveinek tisztességét. A hirdetés a St. Louis
Post-Dispatch-ben és a Houston
Chronicle-ban is megjelent, s
becslések szerint összesen csaknem 190 ezer dollárba került.

Udaj Húszéin kegyetlenkedéseiről írt egy brit lap

Oroszlánok elé dobatta
szerelmi vetélytársait
LONDON (MTI)
Oroszlánok elé dobatta szerelmi vetélytársait Udaj
Húszéin - Szaddam Húszéin elűzött iraki diktátor
kegyetlenkedéseiről is ismert fia - , akit az amerikai
erők testvérével együtt nemrégiben megöltek. Ezt
az egykor Udaj személyes parancsnoksága alá rendelt fegyveres alakulat volt vezetője állította a The
Sunday Times című brit lap szerint.
Címoldalas bagdadi tudósításában a lap Ahu Ahmad fedőnéven említi a ma 36 éves férfit, aki jelenleg maga is bujkál az amerikai katonák elől. Az újság szerint Ahmad elmondta, maga is részt vett ab-

Robbantás
a parkolóban
MADRID (MTI)
Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant tegnap az észak-spanyolországi Santander város repülőterének parkolójában. Az akciónak
nem volt áldozata. A robbantást
néhány perccel a detonáció előtt
Horváth Martina tizenhét évesen nyerte meg az idei Anna-bál ismeretlen telefonáló jelentette be
szépe címet.
Fotó: MTI/Nagy Lajos egy baszk lap szerkesztőségének.

ban az akcióban, amelynek során elraboltak és
Udaj vidéki birtokán oroszlánok ketrecébe löktek
két 19 éves egyetemistát, akik fiatal hölgyek kegyeiért versenyre keltek Udajjal. A vadállatok széttépték a két szerencsétlent. Ahmad emellett tömeges kivégzésekről, illetve halálos kínzásokról is beszámolt. Az áldozatok maradványait állítólag viszszaküldték családjuknak.
Az egykori végrehajtó azt is elmondta, őt magát
is sokkolták a látottak, de nem mert ellentmondani a parancsnoknak, mert félt, hogy őt is kivégzik.
Maga Udaj ugyan nem vett részt a kivégzéseken jegyezte m e g - , de filmre vetette azokat.

Harcok Libériában
MONROVIA (MTI)
Tüzérségi lövedék csapódott be
szombaton az afrikai Libéria fővárosának kikötője közelében lévő, menekültekkel teli protestáns
templomba, vasárnap pedig lakóházakat ért találat. A két támadásnak mintegy harminc halálos
áldozata volt. A libériai fővárosban tegnap már harmadik napja
folyatódtak a harcok annak elle-

nére, hogy a kormánycsapatok ellen küzdő, Egyesült Libériaiak a
Megbékélésért és a Demokráciáért (LURD) nevű lázadó szervezet
pénteken az accrai béketárgyalásokon tűzszünetet javasolt.
George Bush amerikai elnök hadihajókat vezényelt a libériai partok közelébe, ugyanakkor kijelentette: az Egyesült Államok
csak korlátozott szerepet vállal a
konfliktus rendezésében.
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A megkérdezett polgármesterek szerint rossz a támogatási rendszer

Jóléti megszorítások

Önkormányzatok a pácban
Csongrád megyében a forráshiánnyal küzdő
települések szinte mindegyike jóval kevesebb támogatást kapott, mint amennyit
kért. A polgármesterek szerint a pályázatok
elbírálási rendszere rossz, mivel nem településbarát.
Az önkormányzatok megalakulása óta,
vagyis 1990 decemberétől adható önhikis,
azaz önhibájukon kívül forráshiánnyal küzdő településeknek állami támogatás. Az idén
Csongrád megye hatvan települése közül
negyvenhat élt ezzel a lehetőséggel és pályázott.
A napokban értesítette a Pénzügyminisztérium (PM| az önkormányzatokat, mennyi forintot kaptak az államtól. Megyénkben Pusztamérges kivételével valamennyi település a
kértnél jóval kevesebbet vagy semmit sem
kapott. Emiatt a térség polgármesterei - pártállásuktól függetlenül - közösen próbálnak
meg tenni valamit.
A legnagyobb probléma, hogy a megszigorí-

tott pályázati feltételek miatt jóval kevesebb
önkormányzat, jóval kevesebb támogatásért
pályázhat. A polgármesterek szerint a kormány magukra hagyta az önkormányzatokat. A nehéz helyzetben lévő települések még
a dologi kiadásaikat sem tudják fizetni, nemhogy kisebb-nagyobb beruházásokat finanszírozni.
A települések vezetőinek többsége nem ért
egyet a támogatási rendszerrel. - Nem elég,
hogy egyetlen fillért sem kaptunk, de meg
sem indokolták ennek okát - panaszolta
Nyáriné Tajti Anna üllési polgármester. A
község tényleges forráshiánya 60 millió forint, de a szigorú pályázati feltételek miatt
csak közel 15 milliós hiányról adhattak be
kérelmet.
Üllés első embere nem érti az egész támogatási rendszert. - A szabályok szerint
ha az adott önkormányzat dologi kiadásának szintje 110 százalék fölött van, vagyis
túlköltekezett a hivatal, nem is lehet pályázni az önhikire. Ezzel szemben az Álla-

mi Számvevőszék munkatársai nemrég
vizsgálatot tartottak nálunk és megállapították, hogy igen takarékosak vagyunk, kiadási szintünk mindössze 83 százalék.
Ennek ellenére egyetlen fillér sem jár nekünk - folytatta.
Domaszék jegyzője, Gulácsiné
Somogyi
Ilona úgy véli, hogy az lenne a legjobb
megoldás, ha elhagynák az egész pályáztatást. - Az önhiki csak a működési költségekre ad pénzt. Emiatt a befolyt összegeket csak villanyszámlára költhetjük és
nem fejlesztésre, ezért pedig szinte fölösleges pályáznunk. Ezért az lenne az ideális, ha az állam állná az önkormányzati
feladatok végrehajtásának száz százalékát
- mondta a jegyző. A község 44,2 millió
forint hiánnyal küzd. Ezzel szemben csak
12,5 millióról adhattak be pályázatot. Ebből az összegből pedig a PM még további
5,7 millió forintot lefaragott és 6,8 milliót
állapított meg.
K.T.

Kevesek igénye a hitélet Vásárhelyen

A többség vallástalan
minden harmadik. Míg Makón
és Szentesen minden negyedik mondta Demeter János.
Ezek szerint az, hogy valakit
csecsemő korában megkereszteltek, nem sokat jelent. A tabáni gyülekezet tagjainak nagy része - hasonlóan a többi gyülekezetéhez - fiatalokból és az idősebb korosztály tagjaiból áll. A
középkorosztály viszonylag kis
létszámú, közülük is az ötvenévesek, vagy ehhez a korosztályhoz közel lévők látogatják az istentiszteleteket és szeretetvendégségeket.

A közvélemény többségében református településnek tartja
Vásárhelyt. Ám úgy tűnik, itt
eltolódnak a felekezetek közötti arányok, miközben - a megye
más településeit jellemző tendenciával ellentétben - amúgy
is csökken a hívek száma.
Zömében százhúsz család tartja
fenn a vásárhelyi tabáni egyházközséget, benne a 850 személyes, kereszthajós tabáni templomot, a hozzá tartozó parókiát és
az egykori iskolaépületet. A hívek száma a templom 1905-beli
felszentelése óta jelentősen lecsökkent.
- Három évi segédlelkészkedést követően 1995-ben kerültem a vásárhelyi tabáni templomba, s azóta itt szolgálok mondja Demeter János. A tiszteletes a Sátoraljaújhelyre megválasztott, és 1990-ben Vásárhelyen polgármesterjelölt Kádár Ferencet követte ebben a tisztségben.
Demeter János szegedi tanulóidején, azaz még segédlelkészként -smerte meg e munka sokoldalúságát, sokszínűségét, _ hiszen a Kálvin téri templomi szolgálat mellett a börtönbeli hitélettel foglalkozhatott, taníthatott a
vallástanári tanszéken, sőt az első évben még Mikulás is volt az
egyházközség óvodájának ünnepségén.
Alapélményévé azonban a Vá-

Demeter János tiszteletes a felnőtt kori kereszteléseket tartja
komolynak.

Fotó: Tésik Attila

sárhelyen eltelt nyolc év vált.
Utólagosan úgy látja, hogy a szegedi gyülekezeti élet színesebb,
pezsgőbb, mint a vásárhelyi. A
megyeszékhelyen
ugyanannyi
református hívő él, mint VásárV en. moTvnek gyülekezeti élete mégis lanyhább. A tiszteletes
szerint a térségben Hódmezővásárhelyen élnek a legnagyobb
arányban olyanok, akik magukat
nem tekintik egyik egyházhoz
tartozónak sem.
- Szegeden minden ötödik ember mondja magát egyházhoz
nem tartozónak, Vásárhelyen
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- A konfirmációk számára
nem panaszkodhatom, a temetések száma viszonylag kevés - sorolta a tiszteletes. - Ez utóbbi
oka az, hogy Vásárhelyen jobban
szeretik a társadalmi szertartásokat, mint az egyháziakat. Az ország más részein pedig épp a társadalmi búcsúztatók az ismeretlenek.
A tabáni templomban ritkán
tartanak esküvőket. Ennek pedig
az az oka, hogy ebből a szempontból kedveltebb az ótemplom
- Szegeden rendszeresen eskettem, itt viszont csak elvétve tudok. A tabáni templomban tavaly összesen két párt adtam öszsze, előtte négy évig egyetlen
egyet sem.
A tiszteletes szerint nem túl
gyakoriak a kereszteléseket sem,
ám ezt a gyülekezet életkora miatt rendben lévőnek látja.
- Azokat a kereszteléseket tartom komolynak, melyeket felnőtt korban kérnek. A gyülekezet erős tagjainak számító fiatal
értelmiségi családok elköltöztek
a városból - osztotta meg tapasztalatait a tiszteletes, aki hozzátette, a gyermek és a felnőtt bibliaórák mellett a vasárnapi gyermek istentiszteletek is népszerűek. Ezekre azokból a családokból
jönnek, ahol a vallásgyakorlat
természetes igény.

Nincs
torlódás
a határon
Minden magyarországi határátkelőhelyen folyamatos a forgalom, megszűnt a várakozás. A
Hegyeshalomnál szombat délután tetőző beutazási csúcs még
aznap estig leapadt. A szombati
nap folyamán összesen mintegy
120 ezren lépték át a magyar államhatárokat. Jelentős volt a
Horvátország felé irányuló forgalom is: németek, lengyelek, szlovákok, csehek és magyarok közül
sokan választják az Adriai-tenger
partját a nyári szabadság idején.
A letenyei átkelőnél szombaton a
30 ezret is elérte a kilépők száma.

PANEK SÁNDOR
Kommunikációs lufi még akkorát nem pukkant, mint a szocialista kormány által „jóléti rendszerváltozásként" beharangozott fordulat. A beígért, gyarapodás nemcsak, hogy elmarad, s nemcsak,
hogy az ellenkezője történik, de mindez késve derül ki, és a halogatásért senki nem vállal felelősséget. Félretéve a bosszúságot,
hogy rendszerváltozást túlélt pohtikusok minősítik át a fogalmat,
a jólét ígérgetése több következménnyel
járhat annál, hogy egy
kormány eljátssza a választók bizalmát.
Megint ostobának nézték az embereket. Éretlennek ahhoz,
hogy maguk legyenek képesek eldönteni, a kilencvenes évek végére kedvező útra talált ország jólétéhez mennyi erőfeszítés kell
még. Megint azt gondolták, hogy a választói bizalom pohtikai
marketing útján a végtelenségig „kezelhető", s újabb lufik eregetésével minden szükségszerűnek tűnhet, amit a hatalom birtokában tesznek. Ez a szemlélet abból indul ki, hogy a dolgok tetszőlegesen el- és átnevezhetők, foglalkozni mindig csak az aktuális kényes ügyekkel kell, a politika nem közszolgálat, hanem lavírozás,
az emberek élete, gondolkodása amúgy is vezetőfüggő, minden
úgy lesz jó, ahogy alakul. Még így is jobb, mintha ennél is roszszabb lenne.
De hát a jólét nélküli rendszerváltozás kötelez: egyszer elő kell
állni az átnevezhetetlen tényekkel. A gazdasági és a pénzügyi tárca hónapokon át alig tett mást, mint alájátszott a kormány politikai imázsalakításának, noha mindkét miniszter, a pénzügyi szakember kormányfővel együtt tisztában volt a valódi helyzettel. A
halogatásnak kapkodás lett a vége: ahg eresztették fel a „takarékosság éve" elnevezésű új varázslufit, már jött is a megtakarítási
intézkedéssorozat, amelytől joggal hárították el a „csomag" megnevezést, hiszen a csomag két hónappal azután következett. A
háttérben maradó, segítő állam helyett előtoppant a már jól ismert korlátozó, osztogató-visszavevő, kiszámíthatatlan
állam.
Az állam olyan - finoman szólva - váratlan húzást enged meg
magának polgáraival szemben, mint a lakáshitelek
adókedvezményének eltörlése; olyan kedvezményt
von vissza, amellyel
évekre előre kalkuláltak, akik igénybe vették. Ez a gesztus árulkodóbb, mint a gazdasági ösztönzés helyett bevezetett megszorítás politikája. Amaz csak az ötletek hiányára vall, ez viszont azt
jelenti: a hatalmon lévőknek jogában áll beavatkozni az emberek
terveibe; nem számít, hogy közben meginog-e a tervezhető jövőbe vetett hitük. Tipikusan késő Kádár-kori mentalitás: az ország
gyarapodása függjön egy hatalmi eht fáradtságos ténykedéstől,
küzdelmétől a maga keltette válsággal, és ne attól, hogy az embereknek van-e bizakodásuk és autonóm képességük saját körülményeik gyarapításával foglalkozni.
Majd mindent időben megtudnak.

Kistelepülések szennyvízgondjainak megoldására

Nyárfa szívja, nádas szűri
Kis lélekszámú településeken és tanyákon alkalmazhatók a természetközeli szennyvíztisztítási technológiák, amelyek nagy vízigényű növények telepítésével szűrik az ülepített szennyvizet.
Egyelőre a dél-alföldi régió egyetlen településéről
sem folyamodtak vízügyi célokra is igénybe vehető,
uniós Sapard-támogatásért, amely többek között
„természetközeli szennyvíz technológiák" telepítésére is fordítható - tudtuk meg a szegedi Sapard-központtól. A szennyvíz hagyományos kezelési módjától (csatornarendszer vezeti a tisztítóműhöz a szennyvizet) abban különbözik a Magyarországon még újdonságnak számító technológia,
hogy sokmilliós beruházás nélkül, nagy vízigényű
növények telepítésével oldja meg a szennyvíz ártalmatlanítását.
Hasonló módszerrel azért itthon is kísérleteznek.
Az országos, sajtó is hírül adta, hogy Fertőrákos térségében a szennyvíztisztítóból érkező vizet természetes szűrőmezőn átvezetve bocsátják a Fertő tóba, amelynek minőségét szigorúan ellenőrzik. Két
nádast alakítottak ki, területük együtt több mint
21 hektár - a jelentős beruházás mintegy 40 millió
forintba került.
Szerényebb formában telepítve a természetközeli
víztisztítási technológiát, elsősorban kis lélekszá-

mú (legföljebb egy-kétezer fős) települések szennyvízkezelési gondjait oldhatják meg. A módszer terjedésére azonban még várni kell. Nóvák Gyula, a
Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Rt.
igazgatója tájékoztatása szerint várhatóan jövőre
támogatja a Belügy- és a környezetvédelmi minisztérium a hasonló víztisztító beruházásokat.
A szakember elmondta, hogy az előző fázisban
ülepített szennyvizet megszűrő nádas mellett az
ugyancsak sok vízzel élő nyárfák is alkalmasak e
célra. A fákat nem a vízbe, hanem az árok dombos
partjára telepítik. Hasonló módszert alkalmaztak
már Csongrád megye több településén, valamint
Gyulán és Kecskeméten is. A megoldás hátránya
viszont, hogy a növények télen jóval kevesebb nedvességet igényelnek, így a szennyvíztisztító hatásuk sem éri el a tavasztól őszig mutatkozó szintet.
A hasonló technológiák kiépítését szigorú feltételekhez kötik, a telepítést alapos hatásvizsgálatok
előzik meg. A legfontosabb cél az ivóvízbázisok védelme.
A természetközeli szennyvíztisztításban rejlő üzleti lehetőségeket már felfedezték: az interneten található egyik ajánlat Kacorlak település gyökérzónás tisztítótelepéről közöl referenciafotókat. Hasonlót négyzetméterenként 250 ezer forintos áron
alakítana ki a hirdető vállalkozó.
NY. P.

KOROM ANDRÁS

Egyházmegyei adatok
A magyar lakosság számának
lassú, de biztos apadásával arányosan csökken a magukat vallásosnak mondók aránya is. A katolikusok és reformátusok egy
adott területen mért és egymáshoz viszonyított arányszámának
alakulását elsősorban nem a felekezetek hitterjesztő aktivitása,
hanem más, zömmel társadalmi
tényezők határozzák meg.
Az egyes egyházaknak csak egyházkerületi, illetve egyházmegyei
viszonylatban vannak adataik a
hívőszámok alakulásáról. A megkereszteltek és az egyházi hozzájárulást fizetők arányát rögzítik,

az egyházközségekben vezetett
anyakönyvi feljegyzéseket vezetik, ám az egyházi közigazgatás
határai egyetlen felekezetnél sem
egyeznek meg a mai megyehatárokkal. Az összesített adatok
alapján azonban nem állítható,
hogy regionális szinten eltolódott
volna a katolikus és református
hívek számának aránya.
A magyar településszerkezetet
mindmáig jellemzi a falvakban
élők városba áramlása (bár a legnagyobb városok agglomerációját tekintve épp ellentétes folyamat állapítható meg: számos városi építkezik az úgynevezett al-

vótelepüléseken |. A kisebb városokba, mint például Csongrád
megyében
Hódmezővásárhely
vagy Makó, számos kis faluban
élő települt be az utóbbi években,
sőt arra is gyakran akad példa,
hogy Szabolcsból vagy távolabbi
megyékből érkezzenek családok.
A betelepülők többnyire hátrányos helyzetű, szegény emberek,
nem egyszer cigány famíliák, akmelyeket a katolikus hit gyakorlása jellemez, így az „anyakönyvezett" katolikusok aránya gyakran emiatt megnövekedhet a reformátusokkal szemben.
I. SZ.

A nádas telepítése kevesebbe kerül, mint a víztisztítók.

Fotó: Karnak Csaba
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KÖRKÉP
BORDÁNY. A bordányi
képviselő-testület ma délután 4
órától ülésezik a faluházban. A
tanácskozás napirendjén
szerepel a településfejlesztési
koncepció elfogadása. A
képviselők várhatóan ötven új
építési telek kialakításáról
határoznak. A
településfejlesztési terv első
részét képezi a bel- és
külterületekre vonatkozó
rendezési terv elkészítése. A
Csongrád Megyei
Terülctfej lesztési Tanácstól
ehhez az összesen 4 millió 750
ezer forintos beruházáshoz 3
millió 250 ezer forintos
támogatást kaptak. A koncepció
második szakaszában a megyei
főépítésszel egyeztetve készítik
el a település tervét 2004-re. A
rendezési terv digitalizált
változatban az interneten is
elérhető lesz, várhatóan 2005
elejére. A testületi ülésen ezen
kívül meghallgatják az
önkormányzat költségvetéséről
szóló első féléves beszámolót és
javaslatot tesznek a költségvetés
módosítására.
KISTELEK. Kistelek
önkormányzata 2003 második
negyedévében sikeresen
pályázott több témában is.
Ennek köszönhetően közel 39
millió forintot fordíthatnak a
közeljövőben a utcák
aszfaltozásra, melynek
megvalósítására a Csongrád
Megyei területfejlesztési
Tanácstól nyertek hetven
százalékos támogatást, azaz
harmincmillió forintot. Elsőként
az Ady és Akácfa utca kap szilárd
burkolatot, valamint a tavaly
megkezdett Erzsébet, Batthyány,
Nagy Sándor, Tisza Hársfa és
Diófa utcába is új záró réteg
kerül. A kisteleki tcleház
informatikai rendszerének
fejlesztésére pedig 900 ezer
forintot nyert a város
önkormányzata a SAPARD
Hivatal pályázati felhívásán.
SZEGED. Az internetes alapok
elsajátítása után hétfőtói a
szegedi fiatal web-grafikusok egy
héten át táboroznak a SZITI
ifjúsági iroda épületében. A
webes oldalak alapismereteivel
rendelkező résztvevők hétfőtől
péntekig többek között a
„macromedia flash" lehetőségeit
fedezhetik fel. A szervezők
bemutatják a rajzolási
technikákat az egyszerű
elemektől kezdve egészen a
bonyolultabb animációs
formákig. A táborozók 25 órában
próbálkozhatnak az interaktív
látványelemek elkészítésével. A
gyerekek megtanulják a gombok,
a szerkesztett reklámcsíkok és
navigációs felületek kezelését is.
A bonyolult fotómontázsok és a
weblapkészítés további finom
fogásait augusztusi turnusok
keretében fejleszthetik tovább.
ÜLLÉS. Rendkívüli
képviselő-testületi ülést tartanak
ma délután 2 órakor az üllési
polgármesteri hivatalban. A
képviselők egyetlen témát
tárgyalnak meg. Az Oktatásügyi
Minisztérium és a Phare-hivatal
közös, a Beruházás a XXI.
századi iskolába elnevezésű
pályázatán szeretne az üllési
önkormányzat támogatást
szerezni az általános iskola
bővítésére. Négy új tantermet
kívánnak kialakítani, valamint
informatikai fejlesztést is
terveznek. A beruházás
összköltsége közel 40 millió
forint, aminek a tíz százalékát az
önkormányzatnak kell állnia, a
többi állami támogatás. A négy
teremből egy multifunkcionális
oktatásra lenne alkalmas, vagyis
itt kapnának helyett a
számítógépek, illetve a
fénymásoló, a nyomtató és a
CD-író. A sikeres pályázat egyik
alapfeltétele, hogy az
intézményben informatikai
termet is kialakítsanak. Az üllési
iskolába 306 gyermek jár. A
diákok művészeti oktatásban is
részesülnek.

• A K T U Á L I S "

SZOMBAT,

Archaikus hangulatok a Dóm téren és a szegedi nagyállomáson

Időutazás a Balt Orienten
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Plein Air
2003

Szegeden

Nem mindennapos „kirándulás" jutott a hét végén azoknak,
akik részesei lehettek a nagyállomási happeningnek (Brassói pályaudvar) és a Balt Orient
című dómszínpadi néptáncgálának.

A szegedi Juhász Gyula Művelődési Központ ad otthont a
csongrádi Picin Air 2003 nemzetközi alkotótelep zárókiállításának.

Diószegi László, a két folklórközpontú produkció rendező-koreográfusa elkötelezettje a „tiszta
forrásnak", az autentikus néptáncnak és népzenének. S egyáltalán nem idegen tőle a modern
táncszínháznak az a változata,
amely nem hamisítja, nem hígítja az eredeti kincset, hanem annak tökéletes ismeretében mintegy új funkciókban működteti.
Meghosszabbítja az életét.
Kelenföld, Krakkó és Brassó
után most a szegedi nagyállomás
lehetett a helyszíne az egyszerű
és nagyszerű ötletre alapozó néptánc happeningnek: a jelenben
sem ultramodern pályaudvaron,
ahol fű-fa-virág megfordul, megidézni a hozzánk még közel eső
múltat. A szocializmus kori
brassói
pályaudvart,
amely
ugyanolyan koszos, lepusztult,
mint az ott is átrobogó kelet-európai vonat, a Balt Orient Expressz. Ugyanakkor elképesztően
izgalmas hely. Mert itt találkozik
- várakozik, eszik-iszik, magot
és egyebet köpköd, sír és vigad,
perlekedik és szeret, örömében-bánatában táncra perdül és
dalra fakad - az Erdélyben honos
sokféle náció. Annak az európai
helynek a lakói, ahol - Európában egyedülállóan - ekkor még
életben vannak a hagyományok.
A távolságtartó nézői szereptől
megfosztott közönség testközelből tapasztalhatja, hogyan csapja

A kiállítás szombati megnyitóján
Aranyi Sándor festőművész, a
Szög-Art Egyesület elnöke elmondta, az idei tárlatot a mesterek és tanítványok jegyében rendezték meg. 7Yogmayer Ottó Széchenyi-díjas muzeológus úgy fogalmazott: valószínűleg termékenyítőleg hatott az alkotótábori
munkára az „őstagok" és a fiatalok vetélkedése. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének titkára, Laczkó Ibolya művészettörténész szerint a csongrádi
nyitókiállításnál gazdagabb és
magasabb nívójú szegedi tárlat
azt bizonyítja, hogy európai színvonalon működik az alkotótelep,
tehát a MAOE támogatása megfelelő helyre került. A Juhász Gyula
Művelődési Központban augusztus 10-éig látható kiállításon hazai művészek mellett Argentínából, Törökországból, Németországból és Romániából érkezett
alkotók munkái szerepelnek.

MUNKATÁRSUNKTÓL

L á t v á n y o s e l e m e k b e n b ő v e l k e d e t t a D ó m téri e l ő a d á s .

a sarokba a szemetet csutka söprűjével a kedvetlen pályaudvari
takarítóasszony, mennyire ura a
helyzetnek a hely ura, az egyenruhás vasutas, hogyan száll vonatra egy násznép, miként élik
az állomáson szertelen életüket
az örökké úton lévő cigányok,
hogyan ütik el a csatlakozásra
várakozás unalmát a gyergyószentmiklósi örmények, a moldvai csángók, a temesi svábok, a
tulceai gagauzok, a segesvári szászok, a Bukovinába tartó zsidók,
az avasiak, a huculok... Mindegyik visel még legalább egy jellegzetes kalapot, főkötőt, hord
egy színt, tart egy formát - a
múltból. És tudja még az ősi szokást, táncot-éneket. A vállalko-

Fotó: Gyenes Kálmán

zás, amely érzéki módon tálalja
ezt az archaikus világot - meghökkentően modern.
A Balt Orient című dómszínpadi produkció - más. Diószegi ebben színházi eszközökkel „utaztatja" az immár távolságban tartott közönséget, vezeti a brassói
pályaudvaron megtapasztalt archaikus élményektől máig. Az
érintetlen folklór színpadi megjelenítésétől haladunk a hagyományok széttöredezésének bemutatásán át a mai produkciókig, amelyek hol színházi mesterségbeli
tudással
létrehozott
modern
mozgásszínházi kreációk, hol az
„operettfolklór" idézőjeles, ironikus felhanggal tálalt termékei.
Mindkét esten sokat vállaltak

Daru emelte a bográcsot
Az igazi sörharátok már péntek délután hangoltak
a hétvégi falunapra és sörfesztiválra. A háromnapos kavalkád igazi látványossága szombaton várta
a fcsztiválozókat. A presszó udvarán ugyanis 2200
literes bográcsban rotyogott a falu ebédje.
Már napok óta tízen csak azon fáradoztak, hogy
szombaton fél egykor osztani lehessen a palócgulyást. Az összehangolt munkának köszönhetően
mindez sikerült is. - Huszonöt mázsa tölgyfát,
gyújtósnak pedig öt mázsányi aprófát hordtunk
össze - mondta Fejős Ferenc tűzmester.
Az óriásbográcsot a mesterszakács, Csiszár István kérésére egy daru emelte le, illetve tette vissza
a tűzre. Ekkora edényhez ugyancsak nem mindennapi méretű eszközök kellenek. Közel négy és fél
méter hosszú fakanállal keverték a gulyást. Az étel
kiszedéséhez pedig három és fél méter hosszú és öt
liter űrtartalmú „kanálkát" használtak.
A 4500 adagos ebédhez felhasználtak többek között négy mázsa marhahúst, 250 kiló burgonyát,
25 kiló tarhonyát, 40 kiló zöldbabot, 100 csokor

A tárlatot Trogmayer Ottó nyitotta meg.

Fotó: Hollósi Zsolt

Búcsú volt Algyőn

Falunap és sörfesztivál Domaszéken

Három napon keresztül mulathattak a domaszékiek. A falunappal egybekötött sörfesztiválon
2200 literes bográcsban főtt a palócgulyás. A község főterén egymást váltották a műsorok, valamint
fogathajtóverseny is várta a vendégeket.

a Honvéd és a Válaszút együttes
kiváló szólistái. A szabadtérin a
kaposvári, a nyíregyházi, a topolyai, a szabadkai táncosok mellett nagy sikerük volt a gyermekcsoportoknak, a fényeslitkei, ajaki és szegedi kicsiknek. Megint
élményszámba ment
Berecz
András minden szava, énekben
és prózában, a szegedi-vajdasági
Ivanovics Tünde éneke, a szászcsávási és a hazai zenekarok teljesítménye. De a legnagyobb
népszerűséget a Moldvából itt
vendégeskedő falusi zenekar, a
Baciu-i fúvósok szerezték meg
maguknak. A Dóm téren a szünetben is fújták a páratlan hangulatot élvező, hálás tömegnek.
S. E.

petrezselyemzöldet, 80 darab erős paprikát, 40 kiló
sárga- és 35 kiló fehérrépát. A szakácskönyvek csipetnyi sót ajánlanak ehhez az étekhez, ami ebben
az esetben hat kilót jelentett.
A domaszékiek ebédjét két ökör is bánta. Nyolcórás munka, amíg az élő állatból kockára vágott hús nem lesz - avatott be a részletekbe Száraz
Ferdinánd. A hentesmester nem egyedül kuzdöu
meg a jószágokkal, Zsolti fia is segített neki. Szárazék nemcsak két ökröt, de két birkát is levágtak a
falunapra. A két nyarat megélt bégetőből két bográcsnyi pörköltet főztek. A hentesmester főzőtársával, Farkas Ferenccel beavatott a titokba: a birkát
víz nélkül kell bográcsba tenni, mert így saját levében fő meg. A száraz fehérbort pedig később kell
hozzáadni.
A község főterén felállított színpadon egymást
váltották a produkciók. A helyi zenészek, táncosok
és énekesek mellett hívtak még fellépőket Öttömösről, Zákányszékről és Kiskunhalasról is. A
Dankó Pista téren közel negyven fogatos mérte
össze tudását. A homokos talaj nem kedvezett
mindenkinek. A mulatni vágyók nagy része már
alig bírta kivárni a Dupla Kávé koncertjét, ezért
már a hangszórókból szóló halk zenére is táncra
perdültek.

N e m hiányzott a forgó, a céllövölde sem.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Anna-napi búcsút rendeztek a
hét végén Algyőn. Szombat délután a gyermekek szórakozhattak a hullámvasúton, körhintán
és más játékon. Délután öt órától az algyői római katolikus
templomban mise volt, este hattól pedig Vajda Júlia operaénekes
és Bottkáné Égető Mária, a szege-
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di dóm orgonistája részvételével
rendeztek hangversenyt a templomban. Szombat este a tájházban hajnalig tartó mulatságon
ropták a táncot a helyiek és az elszármazottak. Vasárnap tíztől istentiszteletre, majd körmenetre
várták az érdeklődőket, délután
öttől pedig menettánc kezdődött,
majd a faluház nagyszínpadán
folytatódott a néptáncgála.

A Szegedi Vízmű Rt.

K.T.

el ii műszaki

előkészítőt

keres.
Feladatok:
• A z i v ó v í z t e r m e l é s és - e l o s z t á s , a s z e n n y v í z á t e m e l é s és

szennyvíztisztítás, gépészeti, elektromos, folyamatirányítási
munkák (karbantartási, rekonstrukciós, felújítási)
költségvonzatának kidolgozása.
• Ajánlatok elkészítése, kiviteli tervek szakmai kontrollja.
• Idegen alvállalkozók kiválasztása, műszaki specifikációk
meghatározása, projektek irányítása, ellenőrzése.
Alkalmazási feltétel:

• felsőfokú szakirányú végzettség
• műszaki előkészítési és ellenőrzési területen szerzett,
legalább 5 éves gyakorlat
• vízgépészeti, elektromos, folyamatirányítási anyagok
ismerete
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Előny:

• ISO 9001:2000 és ISO 14001 szabványok ismerete
• angol- vagy francianyelv-tudás
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal, írásban az alábbi címen,
a hirdetés megjelenését követő 1 héten belül.

Palócgulyás főtt a hatalmas edényben

Fotó: Karnok Csaba

Postacím: S z e g e d i V í z m ű R t . h u m á n p o l i t i k a i o s z t á l y
6720 S z e g e d , Tisza L a j o s k r t . 88.
E-mail: halasz@szegedivizmu.hu
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Színes kamerák figyelik a piacot és környékét

Mars testvér minden
fontos történést lát
Az eddiginél modernebb, színes kamerák figyelik a szegedi Mars
téri piac és buszpályaudvar környékét. Mars testvér előtt semmi
sem maradhat rejtve.
Akár a piacozó kezében lévő újságba is bele lehet olvasni azokkal az
új, színes kamerákkal, amiket a közelmúltban szereltek fel a szegedi
Mars téri piac környékén. A téli próbaüzem után tavasztól már élesben működik a térfigyelő rendszer. A piac biztonsági szolgálatának
vezetője azt nem árulta el, pontosan hány készüléket és hová szereltek fel, mindössze annyit közölt, jóval több kamera figyel, mint eddig.
Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a régi rendszert, a négy fekete-fehér térfigyelőt a dorozsmai
nagybani piacon használják, ahol a készülékeken keresztül a forgalom rendjére ügyelnek.
A Mars téri csarnokot a zsebtolvajok miatt hat évvel ezelőtt kamerázták be. Nemrégiben azonban a vám- és pénzügyőrség, valamint a
rendőrség szakembereivel közösen több készüléket helyeztek el a piac
környékén. A minden irányba állítható kamerák a buszpályaudvar
nagy részét, a környező troli- és buszmegállókat, de még a nagykörutat is látják.
Ezzel együtt a diszpécserszolgálat és a hangosítás is megújult.
Amennyiben a monitorokat figyelő diszpécser gyanús személyeket,
zsebeseket vesz észre (őket egyébként arcról ismerik], a hangosbemondón keresztül azonnal felhívja erre a vásárlók figyelmét. Az új
rendszer kiépítése tizenötmillió forintba került.
A kamerák éjjel is ugyanolyan jó minőségű képet közvetítenek,
mint nappal. így fordulhatott elő, hogy amikor éjszaka próbált bejutni valaki a piac területére, a diszpécser kedvesen felhívta a behatoló
figyelmét arra, hogy rövidesen kiengedik a kutyákat.
Egyik alkalommal, amikor a készülék egy zsebtolvaj akcióját rögzítette, a diszpécser azonnal értesítette rendőrséget. A férfit, aki észre
sem vette, hogy meglopták, az utolsó pillanatban, a pályaudvaron találták meg a rendőrök. így az elkövető mellett a sértett is megkerült.
A. T. J.
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Nem pénzhiány, egy baki akadályozza a szegedi pályaudvar felújítását

Nincs építési engedélyük
Folytatás az 1. oldalról
A MÁV Rt. vezetése tavaly januárban azt ígérte: még 2002 nyarán megkezdődik az építkezés.
Csakhogy nem kezdődött meg,
sem tavaly nyáron, sem az időközben sokadszor módosított
határidő szerint, idén nyáron
sem. Annak ellenére, hogy 2002
novemberében az új városvezetés is elkötelezte magát a rekonstrukció támogatása mellett.
Biztos, hogy idén sem indulnak
meg a munkálatok, ugyanis a
MAV Rt. még a jogerős építési
engedélyt sem szerezte meg.
A vasúttársaság budapesti központjának sajtóosztályán lapunknak elmondták: nem pénzhiány miatt csúszik a pályaudvar
felújítása. A késlekedésnek hivatalosan „adminisztratív" okai
vannak, köznyelven szólva egy
tévedés, baki akadályozza a
munkálatok megindulását.
- Körülbelül egy évvel ezelőtt, a
kiviteli tervek benyújtását követően a MAV Rt. ugyan megkapta
az építési engedélyt, azonban tévedésből, vagy egy félreértés miatt a hatóság kötelezte a MÁV-ot
a pályaudvar előtti, önkormányzati tulajdonú terület felújítására
is. A MÁV ezt az építési engedélyt megfellebbezte, az eljárás
azóta folyamatban van - tudtuk
meg Weinbrenner Gábortól, a

Ilyen kép fogadja az elcsigázott utast a nagyállomáson.
MAV sajtóosztályának munkatársától.
A kivitelezőt csak közbeszerzési eljáráson lehet kiválasztani,
ehhez pedig érvényes építési engedély szükséges, amivel a vasúttársaság nem rendelkezik. Ráadásul időközben az épületet ideiglenes műemléki védelem alá
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vonták, ezzel megváltozott az
építési hatóság is.
Annak ellenére, hogy még érvényes építési engedéllyel sem
rendelkeznek, a MÁV illetékesei
optimisták. Reményeik szerint a
jogi akadályok őszre elhárulnak,
és amint megvan az érvényes
építési engedély, megkezdődik a

kivitelező kiválasztása. Szerintük jó esetben már év végére,
vagy legkésőbb 2004 januárjában
szerződést köthetnek a leendő
kivitelezővel, és jövő tavasszal,
vagy nyáron megkezdődhet a
munka. A teljes beruházás négy
év alatt fejeződik be.
KÉRI BARNABÁS

Ma a Vásárhelyi Pál utcában, holnap a Rókusi körúton dolgoznak a gépek

Megkezdik végre az utak javítását
Ma kezdi el a városi tulajdonú utak javítását a Szegedi Mély- és Magasépítő Rt. A
felújításra száznegyvenmillió forintot fordít a szegedi önkormányzat.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A képernyőről követhetőek a piac eseményei.

Fotó: Schmidt Andrea

Jóllehet a Vásárhelyi Pál utca-Kossuth Lajos
sugárút kereszteződésében a kátyúk miatt
szinte már lehetetlen közlekedni, nem itt
kezdi meg az útburkolat javítását a kivitelező. Nagy Sándor, a Szegedi Mély- és Magasépítő Rt. (SzMM) vezérigazgatója mindezt
azzal magyarázta, hogy az egyik legforgalma-

sabb szegedi csomópontban először kicserélik a gázvezetéket, s csak utána teszik rendbe
az utat. Ugyanakkor a Vásárhelyi Pál utcában, a Kátay utca környékén ma elkezdődik a
munka. A kivitelező a Kálvária sugárútig erősíti meg a burkolatot. Az útjavítási munkálatok között nagyobb, 10-500 négyzetméteres
területek felmarása és aszfaltszőnyegezése is
szerepel. Kedden már a Rókusi körút Csongrádi sugárút és Margaréta utca közötti szakaszát javítják az SzMM Rt. szakemberei. A felújítás ideje alatt csak két vagy három sávon
lehet majd közlekedni. Nagy hangsúlyozta: a
november elejéig tartó útjavítások során biz-

tosan lesznek kisebb kellemetlenségek, de
nem várhatóak nagyobb torlódások a közlekedésben. Az első körben rendbe teszik még
a Móravárosi körút, a Bakay Nándor utca, a
Vásárhelyi Pál utcai körforgalom, a Szent Ferenc utca, valamint a Szent Gellért utca
Mars tér és Kossuth Lajos sugárút közötti, illetve a Bécsi körút Petőfi Sándor sugárút és
Alföldi utca közötti szakaszának burkolatát.
Mindez közel 70 millió forintba kerül. Nagy
Sándor szerint a 140 millió forint csupán a
főbb közlekedési útvonalak felújítására, valamint a balesetveszélyes buszmegállók burkolatának helyreállítására lesz elegendő.

Másfajta segítségre vár az önkormányzattól a népművészeti egyesület

Ingyenes telefonvonalon jelenthetjük be az óraállást

Adósságkezelés - petícióval

Üres lakásban is
fogyhat, folyhat a víz

Petíciót adnak át ma az önkormányzatnak a Dél-alföldi
Népművészeti Egyesület képviselői, mert nem értenek egyet
azzal, hogy a város átvegye az
immáron sokadszor jelentős
köztartozást felhalmozó DANE
tevékenységét.
Nem először kerül nehéz anyagi
helyzetbe több mint két évtizedes fennállása alatt a Dél-alföldi
Népművészeti Egyesület (DANE). A most 10 milliós köztartozással küzdő egyesület vezetője,
lellinek Márta a Csongrád Megyei Közgyűlést teszi felelőssé a
helyzetért, holott a közgyűlés,
akárcsak a szegedi önkormányzat, csak támogatója, nem pedig
fenntartója az egyesületnek. A
DANE-t 1993 óta a megyei és a
városi önkormányzat is támogatta, ám a megye három éve felmondta a szerződést, mert a
szervezet már akkor is jelentős
adósságot halmozott fel.
Jellinek elmondása szerint jelenleg az 1993-as támogatási
összeg feléből működnek. A DANE ügyvezetője elfogadhatatlannak tartja a szegedi önkormányzat javaslatát, amely szerint a város egy közművelődési intézményén keresztül működtetné az
egyesületet, ám adósságait nem
vállalná át. így a szervezet akár
meg is szűnhet, ám az Árboc utcai alkotóházban tovább folyhatna a munlea.
Jellinek Márta személye hosz-

Jellinek Márta 2500 aláírással szándékozik nyomatékosítani a
követelését.

szú ideje megosztja a DANE tagságát. Ellene 1999 szeptemberében valóságos „puccsot" hajtottak végre az egyesület tagjai közül néhányan, mégsem sikerült
elmozdítaniuk ügyvezetői székéből. Akkor szintén jelentős anyagi gondolckal küzdött az egyesület, olyannyira, hogy Frank József, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke saját pénzéből félmillió forintot ajánlott fel a gondok
enyhítésére. (Később éppen a

Fotó: Gyenes Kálmán

Frank vezette megyei önkormányzat ellen indított pert az
egyesület, mert szerintük jogszerűtlenül nem fizették a támogatási összeget.) Az egyesületi tagok Jellinek szemére vetették,
miért cserélte le a nehéz gazdasági helyzetben a DANE autóját,
amellyel egyébként Jelinek Márta fia korábban lcarambolozott,
az ügyvezető szerint szolgálati
úton. Kritizálták Jellineket amiatt is, hogy az egyesület a papír-

merítéssel foglalkozó Násztor
Bt.-nek ajándékozott egy papírprést. A Násztor Bt. Jellinek fiának cége, korábban a DANE ügyvezetője is tagja volt a vállalkozásnak.
A négy évvel ezelőtti közgyűlésen a tagok jó része nem rejtette
véka alá, hogy a nehéz gazdasági
helyzet kialakulásáért Jellinek
Mártát tartja felelősnek, sokallták például az évi 1,2 milliós telefonszámlát, amikor 3 milliós
köztartozásuk volt.
Az ügyvezető akkor azzal fenyegetett: amennyiben nem kapnak segítséget, úgy Kecelre költöznek.
Az égyesület akkor nem csupán anyagilag, de szakmailag is
meggyengült. Ekkor vált ki számos elismert népművész szakember az állandó belső harcokba
belefáradva, és alapította meg a
Napsugaras Egyesületet. A komoly szakmai elismert kivívott
civil szervezet ma már száznál is
több népművészt tömörít, és
csupán pályázati pénzekből, önkormányzati támogatás nélkül
tartja fenn magát.
Jellinek Márta kérdésünkre
nem árulta el, pontosan mit tartalmaz a petíció, amelyet az
egyesület megmentése érdekében ma ad át az önkormányzat
vezetőinek. Mint mondta, ezt
csak azután hozza nyilvánosságra, hogy átadta a dokumentumot
és az aláírásokat.
kb.

Nyaralás előtt célszerű elzárni a vízvezeték főcsapját,
megelőzve egy esetleges csőtörést, vagy a csöpögés miatti
veszteséget. A vízóraállást az
ügyfélszolgálat ingyenes, zöld
telefonvonalán diktálhatjuk
be.
Kevesen tudják még, hogy néhány napja díjtalanul hívható telefonszámon is bemondhatjuk a
vízóra állását. A Szegedi Vízmű
Rt. 06/80/822-444-es, üzenetrögzítős, éjjel-nappal elérhető telefonján üzenetrögzítőre veszik
az adatokat.
A lapunkat tájékoztató Bóka
József értékesítési osztályvezető
arra is fölhívta a figyelmet, hogy
a zöldszámon gépi hang sorolja
föl, milyen adatokat kérnek. így
a számlán található azonosító
szám, név és lakcím is szükséges az óraállás pontos rögzítéséhez. Fontos, hogy a telefonáló
annak a személynek a nevét közölje, altinek a számlát is küldik.
Az sem mindegy, milyen számokat olvasunk le a vízóráról.
Többféle mérő van forgalomban, ezért vigyázzunk, nehogy a
kijelző végén pirossal kiírt vagy
keretezett (a köbméter tizedes
értékét mutató) számot is bemondjuk, mert esetleg jóval magasabb fogyasztásról kapunk
számlát.

N y á r lévén, é r d e m e s n é h á n y

jó tanácsot megfogadniuk azoknak, akik szabadságuk idején
hosszabb időre elutaznak otthonról. Tévedés azt hinni, hogy
üres lakásban nem fogyhat a
víz: a rosszul záró csap vagy
WC-tartály kellemetlen meglepetéseket okozhat. Alapvető elővigyázatossági szabály, hogy zárjuk el a vízvezeték-hálózat főcsapját. Ezzel kivédhetjük a lakáson belüli csőtörést is, ám ha
ez mégis bekövetkezik, ne feledjük, hogy a javítás már nem a
vízműre, hanem a ház tulajdonosára vagy kezelőjére tartozik;
a Szegedi Vízmű Rt. csak a főmérőig felel a vízvezetékrendszerért. Arra az esetre viszont,
ha mégis a mi lakásunkban történik baj, s a javítás miatt föltétlenül be kell jutnia a szerelőnek,
hagyjuk a kulcsot valamelyik
szomszédunknál, akiben megbízhatunk - így nem kell föltörni az ajtót.
Ugyancsak célszerű leolvasási időszakra eső utazás előtt
bemondani
a
vízóraállást,
mert pontos adatok nélkül a
szolgáltató az elmúlt egy év átlaga szerinti becsült fogyasztást számláz majd. Mielőtt útra
kelnénk,
a
vízmű
62/450-430-as telefonszámán
tájékoztatást kérhetünk a vakáció alatti elszámolásról.
NY. P.
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A határ menti vállalkozásokra szép jövő vár

Meglepő mértékű az alulinformáltság

EU-tagként irány Kelet!

Az ipari parkok ma még többnyire néptelenek, de a szakemberek szerint az EU-csatlakozás felemelkedést hoz az itteni vállalkozásoknak.

A déli határ menti vállalkozások a jövőben jelentős állami
támogatást kapnak, ha munkahelvek létesítését vállalják - Bajor Tibor, a Miniszterelnöki Hivatal politikai főtanácsadója
szerint. A térség inkubációs beruházásai, mint például a makói ipari park, további fejlesztésekre számíthatnak.
Az EU-csatlakozás íelcmelkedési
lehetőség a déli határ mentén
működő vállalkozások számára állítja Bajor Tibor, a Miniszterelnöki
Hivatal
főtanácsadója,
ugyanis a térség cégeinek kiugrási lehetőséget kínál a hatalmas
keleti piac. Ennek egyik hozadéka az a hatalmas teherforgalom,
amely a makói vállalkozási övezeten végighúzódó 43-as főúton
zajlik. A román, törők és bolgár

Fotó: Schmidt Andrea

kamionok egyben lehetőséget kínálnak a helyi vendéglátásban
dolgozóknak.
- El kell érni, hogy a vállalkozási övezet településeinek többsége ne csak tranzitfalu és tranzitváros legyen, hanem biztosítson telephelyet, vagy legalább

AZ IPARI PARK SÚLYA
Jelenleg 160 terület, illetve szervezet viseli az ipari park címet.
Ezek összterülete 8800 hektár. A múlt év végén az ipari parkok
területének átlagosan 40 százaléka települt, 136 ipari parkban
az ott működö mintegy 2100 vállalkozás 1200 milliárd forint értékű termelő beruházással, és 128 ezer fős létszámmal
2002-ben mintegy 3500 milliárd forint értékű terméket állított
elő, amelynek 75 százalékát exportálták. Az ipari parkok gazdasági súlyát jelzi, hogy 2002-ben az ezekben működő cégek adták
az ipar teljes értékesítési árbevételének 26 százalékát, valamint
az ország ipari export árbevételének csaknem 40 százalékát.

Az önkormányzat működése, a
polgárokhoz való hozzáállás
alapvetően más Belgiumban,
mint hazánkban - tapasztalta a
szegedi Kimpián Péter, aki most
végezte el a negyedik évet a jogi
egyetemen, és egy hónapot töltött szakmai gyakorlaton a nyugat-európai országban.
A legfőbb különbség szerinte
abban rejlik, hogy az ottani önkormányzat sokkal emberközelibb, az ügyintézés nem nyolctól
négyig tart, és az egyes területekkel foglalkozó osztályokon közönségszolgálati iroda működik.
A környezetvédelemre is sokkal
nagyobb hangsúlyt helyeznek
Belgiumban, amit jól jelez, hogy
például a szelektív hulladékgyűjtést be nem tartókra szigorú
büntetés vár.
Kimpián Péter egyébként az
építészettel, építkezéssel kapcsolatos joganyagokba ásta bele magát az Ottignics-Louvain la Neuve városában, és az ezzel kapcsolatos szabályozás is azt tükrözi: a

Mit várnak a magyar

A Belgiumban és a hazánkban élők alapvető problémái
közt is nagy a különbség, hiszen míg Magyarországon 200
euró körül mozog a minimálbér, Belgiumban az 1000-1200
eurót is eléri a legalacsonyabb
fizetés, az árakban viszont nem
mutatkozik ekkora differencia,
s a munkanélküliség is sokkal
kisebb a nyugat-európai államban.
SZ. A. K.

Az Eu-tükör melléklet
a Külügyminisztérium támogatásával
készül,
szerkeszti: Újszászi Ilona

A biztonság záloga
a tervezés, a tőke
Egy hétig volt távol falujától
Eperjes polgármestere. Kollár
János. A dániai Viborgban a mezőgazdaság és a szociális ellátás
témakörében tett szakmai kirándulásokat, programját a
kecskeméti székhelyű Falugondnokságok Duna-Tisza közi
Egyesülete szervezte.
Eperjesen az elmúlt évtizedekben nem volt példa arra, hogy a
falu vezetői közpénzen utaztak
volna messzi vidékekre. Most a
testület mégis úgy döntött, harminc százalékban támogatja a
polgármester szakmai útját a távoli országba. A fennmaradó
részt támogatás formájában kapta az egyesületen és a szociális és
családügyi minisztériumon keresztül, hogy tapasztalatokat
szerezzen az Eperjesen is működő falugondnoki szolgálat dániai
mintájáról.
Farmokat, mezőgazdasági társaságokat látogatott Kollár János
a távoli országban, és találkozott többek között - azzal a technológiával, a biogázüzemmel, mely
Dániában működik, és melyet
Eperjesen már korábban meg
akartak valósítani, ám anyagi eszközök híján nem sikerült. A biogázüzem lényege, hogy egy sajátos trágyakezelési technológiával
gázt termelnek, melyet speciális
motorok segítségével villamos
energiává alakítanak. Az olyan
kis közösségek számára, mint
Eperjes, az ilyen jellegű megoldások igen kifizetődőek lehetnek.
Kollár jános szavai szerint precizitásban, ötletességben, munkaszellemben nincs különbség a
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felméréséből az is kiderül, hogy
a kis- és középvállalkozások 58
százaléka saját bevallása szerint még fel sem mérte: a csatlakozás miként fogja befolyásolni a jelenlegi vám- és
áfa-nyilvántartási
rendszerét,
adatszolgáltatási kötelezettségét, vagy adóterheit; 71 százaléka állította, hogy még nem
készült fel a vámeljárások jövőbeni változásaira.
A tanácsadó cég által Budapesten, továbbá Szegeden, Győrött,
Pécsett és Debrecenben megkérdezett kis- és közepes vállalkozások vezetőinek 39 százaléka vár
teljes vagy erőteljes változást a
csatlakozástól. Ugyanakkor kismértékű változásra 20 százalékuk számít, míg 4 százalékuk
nem gondolja, hogy valami is
történni fog.
Az érintett városok közül a legtöbb vezető Szegeden |a válaszadók 11 százaléka) gondolja úgy,
hogy teljes mértékben fogja érinteni a csatlakozás, míg a többi
városban a cégeknek csak 2 százaléka vélekedett így.
A felmérés arra is kiterjedt,
hogy e cégek különítettek-e el keretösszeget a változások költségeinek fedezésére. A válaszadók
közül csupán 12 százalék válaszolt igennel, míg 88 százalékuk
nem rendelkezik ilyen kerettel.
Szegeden a vállalkozások 13 százaléka különített el pénzt az uniós csatlakozással járó feladatok
megoldására.

REMÉNYEK ÉS FÉLELMEK

Dániában járt az eperjesi Kollár János

természet megóvása elsőrendű
szempont. így például az engedélyek kiadását is sokszor az energiatakarékos nyílászárók és szigetelések használatától teszik
függővé.
Másképpen kezelik a kisebbségi kérdést is Belgiumban, hiszen
- amint azt a fiatalember elmesélte - párbeszédre ösztönző rendezvényeket tartanak, s játszóparkokat alakítanak azokban a
negyedekben, ahol mondjuk
több afroamerikai származású
él. A vallási kérdést is másképpen kezelik, mint hazánkban, hiszen az iskolákban kötelező biztosítani azt a hitoktatást, amit a
szülő választ, aki pedig nem választja egyik vallást sem, annak
gyermeke filozófiai, erkölcsi ismeretekkel gazdagodik, míg társai hittant tanulnak.

Kevés magyarországi kis- és középvállalat kezdte meg a felkészülést az európai uniós csatlakozásra, pedig e cégek vezetőinek 76 százaléka szerint vállalkozása piaci helyzetét közvetlenül befolyásolja majd az
EU- tagság.

Az ország az utolsó 24 órában
van a csatlakozásra való felkészülésben, hiszen ettől függ.
hogy mekkora pénzt tud lehívni a számára biztosított alapokból. Ám meglepő mértékű alulinformáltság jellemzi a kis- és
középvállalatok vezetőit annak
ellenére, hogy a cégvezetők felismerték: e szektor helyzete
speciális lesz a csatlakozás lezárása után - állítja Bienerth
Gusztáv,
a PricewaterhouseCoopers (PwC) vezérigazgatója.
A kis- és középvállalati vezetők
döntő többsége, 84 százaléka látja úgy, hogy nem rendelkezik elegendő információval a csatlakozással járó változások felméréséhez, illetve a szükséges új stratéKérdéses azonban az ipari par- giák megválasztásához. A társakok támogatásának ügye - állí- ságok mintegy fele állította, hogy
totta a politikai főtanácsadó. Az kismértékben vagy egyáltalán
évekkel ezelőtt kedvező beruhá- nincs tisztában a csatlakozás
zásnak tűnő támogatási forma i után igénybe vehető beruházásforrásokkal,
azok
sajnos sok helyen csődöt mon- támogató
dott, még csak szervezés-pályá- nagyságával, illetve a pályázás
zás területén sem tesznek sem- módjával.
mit az illetékes önkormányzatA PwC közelmúltban készíok, így a kormányzat nem vállal- tett, az MTI által is ismertetett
hatja tovább azoknak a működtetését, ahol semmiféle előrelépés nem történik. Bajor Tibor
megnyugtatta a makói vállalkozási övezetben dolgozókat: a vácégek b r i ó s
ros ipari parkja nincs veszélyben,
hiszen eddig is számos pályáza(3 többi jelölthöz viszonyítva. 10 tagjelölt itlagaMOO)
ton nyert a beruházás, sót: közel
van az inkubátorház megvalósítása is, amelynek felépülésével
Keményebb verseny
eredeti céljainak megvalósítását
a hazai piacon
kezdheti meg.
ILLYÉS SZABOLCS

Emberközelibb
szolgáltatás
Emberközpontú
önkormányzat, a környezetvédelem elsődlegessége, fejlett regionalizmus
- nagyjából ez egy negyedéves
szegedi joghallgató Belgiumban
töltött szakmai gyakorlatának
mérlege.

vendéglátási lehetőséget a határ
túloldaláról érkezők számára fogalmazott a politikai főtanácsadó. - Ezzel növekedhetnének a
helyi adóbevételek, és valóban
bekapcsolódhatna a térség Európa gazdasági vérkeringésébe.
Az unió nem csupán a határ

menti magyar beruházásokat támogatja - tudtuk meg a szakembertől - , hanem gondja van a közeljövőben itt kiépülő schengeni
határon néhány tíz kilométerrel
túlnyúló vállalkozási régiók támogatására is.
Bajor Tibor megnyugtatta a
vállalkozókat: a csatlakozás után
is kiemelt szerepet kap az elmaradott gazdasági térségek felzárkóztatása, sőt: a jelenleg rendelkezésre álló pályázati keret sokszorosa áll majd a valóba európai
színvonalúvá válni akaró cégek
rendelkezésére. Példaképp említette: Franciaországban a közelmúltban költségvetési spórolás
céljából megszüntették a vállalkozási övezetek állami támogatását, ám mindössze egy esztendő alatt bebizonyosodott, hogy
sokkal nagyobb gazdasági potenciált indukál az állami segítség a
privát szférában, mint amennyit
esetleg „veszít" a támogatások
biztosításával. Éppen ezért ötvenegy vállalkozási
övezetet
kényszerültek újra megnyitni a
lemaradó tendenciát mutató térségekben.

A hazai cégek zöme
felkészületlen

nyugati, sikeresebbnek tűnő életvitel és a hazai kistelepülések
mindennapjai között, lényeges eltérés kizárólag a tőkében mutatkozik. A polgármester azt is megtudta Dániában, hogy mezőgazdasági hiteleket harminc-negyven
esztendős futamidőre vehetnek
fel a farmerek, amely a gazdasági
életben a tervezhetőséget, a kiszámíthatóságot mutatja. Magyarországon, s így Eperjesen is, ma inkább az a kérdés, hogy túléli-e az
agrárium az idei válságot.
A házi beteggondozás, bentlakásos ellátás témakörében is
gyűjtött tapasztalatokat a falu
vezetője, s sajnálatosnak tartja,
hogy az elsődleges feladat itthon
nem elsősorban az iskolaépítés,
hanem az idősek méltó ellátása
jelenti: hiszen a falvak folyamatosan elöregednek, kevés gyermek születik, s kevesen választják lakóhelyül a kistelepüléseket.
Eperjesen évek óta működik a falugondnoki szolgálat, a falugondnok feladata az iskolások
utaztatása messze eső otthonuk
és az intézmény között, az idősek számára a gyógyszer, illetve
az ebéd szállítása. Polgármesterségének első fontos kezdeményezése volt ennek a státusnak a létrehozása, hiszen faluhelyen nélkülözhetetlen e szolgálat.
Kollár jános hazatérte után
megosztja tapasztalatait a képviselő-testület tagjaival, s közösen
döntenek arról, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseikbe hogyan tudják beleilleszteni azokat
a mintákat, melyek a falu fejlődését szolgálhatják.
BLAHÓ GABRIELLA

az

tagságtél?

Könnyebb hozzáférés
e piacokon
Jobb hozzáférés az
uniós tőkepiacokhoz
Átláthatóbb üzleti
gyakorlat

A képzett munkareö
hiánya
növekvő
munkanélküliség
Jobb
versenyfeltételeket
nagyobb
tőkebeáramlás

Forrás EUROOVWBERS

Dm-grafika

„Tojás és tyúk"probléma

Veszélybe kerülhet
a tudományos kutatás
Európai
versenyképességünk
alapja
a
kutatás-fejlesztés
(K+Fj kiemelt
támogatása,
ezért ezt a területet a nehéz
költségvetési helyzet ellenére is
preferálni kell - jelentett ki
Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára.
BUDAPEST (MTI)
Aggodalomra ad okot, hogy a júniusban megszületett 2,5 százalékos költségvetési takarékossági csomag a tudományt is érintette - véli Kroó Norbert főtitkár. Szerinte Magyarországon a
K+F támogatást évente 20-30
százalékkal kellene növelni, ennél kevesebb elkerülhetetlen lemaradáshoz vezet. Az MTA főtitkára emlékezetbe idézte, hogy
az EU ajánlása szerint a
K+F-ráfordítás mértékének az

egyes tagországokban 2010-re el
kell érnie a GDP 3 százalékát, a
vállalati hozzájárulás arányának pedig ebből a kétharmados
szintet.
Magyarországon a K+F-ráfordítás jelenleg a GDP mintegy 1
százaléka. A kormányprogram
szerint 2006-ra meg kell közelíteni a 2 százalékot, ami évenkénti körülbelül 30 százalékos emelkedéssel érhető el. Az Akadémiai
Díjjal és Alexander von Humboldt-díjjal is kitüntetett fizikus
szerint ez „tojás és tyúk" probléma: ha rossz a gazdasági helyzet,
és ezért forrást vonunk ki olyan
területről, amely potenciálisan
segíthetné az országot, még roszszabb lesz a gazdasági helyzet...
és megindulunk egy spirálon lefelé. Az Akadémia főtitkára
hangsúlyozta a politikusok felelősségét.

SZOMBAT,

•
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Bezárják-e a laktanyát l

FEKETE ISTVÁN
építőipari
dolgozó:
- Nem tudom, mi lesz a sorsa a
vásárhelyi laktanyának, de annyi
biztos, ha bezárnák, akkor jelentősen megnőne a munkanélküliek száma. A polgári alkalmazottak nehezen találnának munkát,
s a katonák közül is lennének
olyanok, akik a leszerelés mellett
döntenének.

i KOS: Terveinek megvalósítása kiakadályokba

ütközhet,

de

emiatt nem kell végleg föladni. Az ön impulzív természetével jár az is, hogy könnyen
befolyásolható a naiv pletykák által, és
ezért nehézségei támadnak.

4 / Ű m j BIKA: Ma a szülői felelősség kér* ' l d é s e foglalkoztatja, vagy ha nincs
gyermeke, elgondolkodik azon, mit jelent
egy gyermek felnevelése. Nagy szerep jut az
érzelmeiben

a

nagylelkűségnek

és

az

együttérzésnek.

M

IKREK: Ha

PAKU ATTILA
tanuló:
- Nem hiszem, hogy bezárják a
laktanyát. Szerintem szükség
van rá. Sokak munkahelye szűnne meg ezzel a lépéssel, s nem
mindenki találna egykönnyen állást. Sok fiatal azért választotta a
katonaságot, mert biztos, s viszonylag kedvező jövedelemre
számított.

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

PAP ISTVÁN
felszolgáló:
- Véleményem szerint nem zárják be a laktanyát. Szükség is van
rá a határ közelsége miatt, a térségben a Bercsényi lövészdandár
a legnagyobb létszámú alakulat.
Jelentós számú munkahelyet is
ad a laktanya, aminek megszűnésével nemcsak a civil alkalmazottak lennének gondban.

házas, most csendes

I időszakban van. A partnerével nem
mindig tudnak szót érteni egymással. Ne
bosszankodjanak, el fog múlni ez az állapot.
Az Uránusz szerint menekül valami elől.
S ^ j l R Á K : Önérvényesítési

mutatója

gíteni fog tiszta vizet önteni a pohárba, és
felszínre hozni bármely háttérben lapuló
problémát.

OROSZLÁN: Az

érzékenységéből

adódó konfliktusait újra kell gondolnia. A legnagyobb gondja, hogy olyat vár
el mástól, amit ön sem teljesít. Attól még,
hogy kimond valamit, figyelnie kell arra is,
hogy hogyan mondja.

j SZŰZ:

Önnek kell átvállalnia a há-

I zastársával

közös

vállalkozásuk

vezetését amíg 6 beteg. Sok gondot kell
megoldania, ugyanakkor sok üzleti kérdésben döntenie úgy, hogy ez elvonja a figyel-

Háziorvosok - „növekvő számú
A Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Háziorvosi Szekció elnöksége az alábbiak közlésére kéri a lap szerkesztőségét:
Az újság július 23-i számában
megjelent „Egyre több az álrokkant" című cikkben a mozgáskorlátozottak megyei egyesülete
elnökének több állítása is hamis,
félrevezető. Fontosnak tartjuk
hangsúlyozni és kiemelni, hogy a
rokkantnyugdíjazási eljárás és a
súlyos mozgáskorlátozottság minősítése egymástól független, két
külön folyamat. A mozgáskorlátozottság minősítésében a háziorvosnak annyi feladata van,
hogy kitöltsön egy I. fokú orvosi
szakvélemény című nyomtat-

ványt, melyet a többi dokumentummal együtt az érintett nyújt
be a lakóhelye szerint illetékes
jegyzőnek. A MEOSZ Csongrád
megyei elnöke tévesen állapítja
meg, hogy a háziorvosok döntenek arról, hogy ki kaphat mozgáskorlátozottaknak járó igazolványt. Tévedését súlyosbítja azzal az általánosító kijelentésével,
„hogy addig lesznek visszaélések, amíg a háziorvos állapítja
meg...". Amennyiben a mozgáskorlátozottak kedvezményeinek
megítélésénél visszaéléseket tapasztal a MEOSZ, azokat a döntéshozó körzetközponti jegyzőnél észrevételezze, tekintettel arra, hogy a súlyos mozgáskorláto-

Gyakorló háziorvosként kívánok reagálni a július
23-i lapban megjelent „Egyre több az álrokkant" című cikkükre. A következőt írják: „Csongrád megyében 25 ezer 200 súlyosan mozgáskorlátozott
személyt tartanak nyilván. Az erről szóló első fokú
orvosszakértői véleményt mindig a háziorvos állítja ki." Ez az állítás nem fedi a valóságot. Ugyanis
rendelet szabályozza az elbíráláshoz szükséges igazolás kiadásának renjfjét. Pontosan meg van határozva, hogy mely betegségek esetén állíthatja ki háziorvos és mely betegségek esetén az illetékes szakorvos. Több mint 10 éves tapasztalat alapján állíthatom, hogy az esetek max. 20 %-ban állítja ki háziorvos az igazolást, a többi esetben általában reumatológus szakorvos, ortopédus, idegsebész vagy
baleseti sebész tölti ki a nyomtatványt. A házior-

mindig az bánba,

hogy nem kapta meg azt a drága
ajándékot! Lépjen már tovább! Ne gondolkodjon bosszún, vagy haragtartáson! Nem az

zottaknak járó támogatásokról a
164/1995. kormányrendelet értelmében egy bizottság dönt,
melynek tagja a MEOSZ meghatalmazott
képviselője,
az
ANTSZ által megbízott szakorvos, valamint a polgármesteri hivatal képviselője. A háziorvos tehát semmilyen döntésben nem
vesz részt, igazolványt nem állít
ki sem a mozgáskorlátozottak,
sem más személyek részére. Sót!
Szegeden a háziorvosok a betegek otthonában történő ellátásához sem kapnak parkolási engedélyt az önkormányzattól.
Magyar Orvosi Kamara
Csongrád Megyei Háziorvosi
Szekció Elnöksége

vosok legtöbbször veleszületett, vagy szerzett idegrendszeri eredetű, bénulásos betegségek, agyvérzések utáni bénult állapot, sclerosis multiplex, súlyos
fokú érszűkület, súlyos fokú szövődményes visszérbetegségek által okozott mozgáskorlátozottság
esetén tölthetik ki a nyomtatványt, mely betegségek meglétét fekvőbeteg-intézeti zárójelentés bizonyítja, így bármilyen visszaélés ez esetben kizárható.
Sajnálatos, hogy a cikkben megszólaló felelős civil szervezeti vezető ennyire nincs tisztában a vonatkozó jogszabályokkal, azok gyakorlati alkalmazásával, és nyilatkozatával sért és rágalmaz több
ezer, a jogszabályok adta keretek között felelősen és
becsületesen dolgozó háziorvost.
D R . F E H É R ÉVA, M Ó R A H A L M I H Á Z I O R V O S

ajándék határozza meg a szeretet nagyságát!

S K O R P I Ó : Csodákra márpedig kéf pes! A kitűzött feladatot száz százalékig teljesítette. A megtett lépéseket nehezen
követték a megfigyelők, de az eredményről
már mindenki egyformán vélekedik.

J k * i NYILAS:

Szinte mindenki ön körül

Meggyőződés, pénz és érdek
A „Zajszint Mágocson" című, júbus 17-én megjelent
cikkben megszólaló dr. Czabarka János polgármester
gondolataira az alábbiakban szeretnék reagálni:
A választások idején a programokban mindig az
élen szerepelt a lakossági igények megoldása, s csak
hátul kullogott a pénz és a személyes meggyőződés érve. Most az „uborkaszezon" kellős közepén mintha
változott volna a sorrend. A személyes meggyőződés
lett az uralkodó, amit az emk'tett újságcikkben is szó
szerint megerősített. Az utóbbi hónapok történései
ugyanakkor sok ellentmondást hordoznak maguk-

ban. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok pályázat útján, de e nélkül is új bérlőre találtak. Vagy a
pénzbeh licitálással meghirdetett bérleményt a legalacsonyabb ajánlatot tevő nyerte? A száz aláírással megerősített lakossági igény 11 italozóhely közül egyet
szeretne élelmiszerboltra cserélni. Nagy ügy! A személyes meggyőződés újragondolását talán az is befolyásolhatná, hogy az említett italozóhely bejárata a
szemközti általános iskola kapujától 20 m-re fekszik.
SZABÓ TAMÁS,
EGY A SZÁZ N A G Y M Á G O C S I ALÁÍRÓBÓL

Á P f o a z o n gondolkodik, hogy hogyan kellene megjavítani az ön életét, közben senkit
nem érdekel, hogy ön így érzi jól magát benne, ahogyan most zajlik.
B A K : Munkába indulás előtt hirtelen

támadt

családi

veszekedés

zaklatja fel. A marakodás tönkreteszi a
napját pedig akár el is kerülhette volna
mindezt.

I VÍZÖNTŐ: Hatalmas

meggyőző-

készséggel rendelkezik. Némi kockázatvállalással

megvalósíthatja

álmait.

Később elmondhatja, hogy mindent megtett,
amire képes. Örülhet és büszke lehet eredményeire.

HALAK: A karrierjükért aggódó

höl-

gyeknek nem kellene feleslegesen
szoronganiuk amiatt, hogy mi lesz velük.
Ebben az időszakban olyan egyszerűen alakul az egész, mint egy érme feldobása, ami
eldöntheti sorsukat.

Ügyfélellenes

hívószám

Bementem a vásárhelyi V-fon ügyfélszolgálati irodába telefonkönyvünkért, amely látogatás „mesésre" sikeredett.
Határozott léptekkel igyekeztem megközelíteni az
ügyintéző hölgyeket, de a biztonsági őr elém állt, én
megpróbáltam kikerülni, sikertelenül, újból elém állt
(örüljek, hogy le nem lőtt). Elküldtek egy szép színes
táblához (bocsánat: monitorhoz), melyről szemüveg
nélkül nem tudtam, mi célt szolgál. Próbáltam tiltakozni, a biztonsági őr segített, a hölgyek méltatlankodtak. Miután megtudta jövetelem célját, „kitöltötte" a képernyő megfelelő rovatait (szép pasztell színűek voltak - ha gyakran járnék ide, megtanulnám,
hogy melyik színhez mi tartozik, így szemüveg nélkül is gyors és pontos lennék, nem okoznék indokolatlan sorbaállást e fontos gép előtt). Ezután meg kellett várnom egy fontos cédulát (sorszámot osztott részemre! - megjegyzem: se előttem, sem utánam
egyetlen lélek se volt). Megpróbáltatásom még ekkor
sem ért véget, mert az első ablaknál lévő hölgy nem

IGERETEK
Ez alakalommal is keserű csalódás, hogy a hatalmon lévő pártok
ígérete ellenére tömeges elbocsátásokkal és drasztikus áremelésekkel kell szembenéznie az embereknek, mondta olvasónk a
20/213-2764-es telefonról.
TOLAKODÓ ÁRUSOK
SZENTMIHÁLYON
T. B.-né jelezte, hogy Szentmihályon különböző árusok erőszakosan kínálják portékáikat. Az idős
emberek gyanútlanul beengedik
őket, azután pedig nem akarnak
távozni, amíg nem vásárolnak
tőlük.
GÓLYÁK
A Bérkert utcában a villanypóznán magányosan álldogálnak a
gólyák. F. K.-né szerint jó lenne
ha elhelyeznének nekik olyan
kosarat, amiből már van egy az
utcában és abba rakhatnák fészkeiket.

álrokkantak

mét az aggodalomtól.

I MÉRLEG: Még

BELVÁROS
A 30/344-4777 telefonról érkezett SMS írója hiányolja a rendőröket Szeged belvárosában. A
szökőkutakban emberek fürdenek, a főutca pedig tele van kéregé tőkkel!

» • » » » Az

H H I nullával egyenlő. Lehet, hogy nehéz
találkozásokon kell most átesnie, de ez se-

JELZOLAMPA
Klacsák Ferenc szegedi olvasónk
kifogásolta, , hogy a Rókusi
krt.-on - a Kisteleki, illetve a
Szatymazi utcánál - nincs jelzőlámpa. A polgármesteri hivatal
városfejlesztési osztályán megtudtuk: a baleseti statisztika is
igazolja, hogy szükség van jelzőlámpákra. Az útszakaszra vonatkozó, ezzel kapcsolatos tervek
várhatóan még az idén elkészülnek. így a kivitelezési munkák a
jövő év első felében megkezdődhetnek.

PANNON GSM
élvonal.

POSTABONTAS

H0R0SZK0P
lísebb

GYOVAI BERNÁT
mezőgazdasági
szakértő:
- Nem lehet tudni, milyen döntés
születik majd. A laktanya megszűnése sok gondot okozna, hiszen jó néhányan az utcára kerülnének, s egyáltalán nem biztos,
hogy találnak majd maguknak
munkát. Főként az idősebbek
lesznek nagy gondban, az ó helyzetük talán még nehezebb lenne.

7

fogadott, türelemre intett. A másik asztalnál lévő
hölgy fontossága teljes tudatában beírta hívószámomat (a rendszer hibátlanul működött, hiszen a cédulám látványa nélkül hívott). Teljesen véletlenül vettem észre a számot, mert a fejmagasságomban jelent
meg. Oldalra léptem az újabb ablakhoz, cédulámat
átadtam (fontos volt, sose lehet tudni, esetleg varázsló vagyok és útközben átváltoztatom a számot). Ezután ismét meglepetés ért: hiába készültem a bedobott értesítővel, telefonszámunk és nevem bemondására aláírás nélkül megkaptam a telefonkönyvet!
ló lenne, ha ez az ügyfélszolgálati iroda is az egyszerű, hétköznapi ügyfelekért lenne és nem éreznénk
úgy, hogy mi vagyunk az ott dolgozókért! Szeretném
megjegyezni, hogy van jó tapasztalatom is: a Zsigmondy Béla Kft. ügyfélszolgálati irodája a szomszédos
Hódi Pál utcában, ahol néhány évvel ezelőtti megnyitása óta európai módon tudom intézni vízdíjunkat
biztonsági őrök, monitorok és hívószámok nélkül!
Név és cím a szerkesztőségben

Be fogják-e zárni
a vásárhelyi
laktanyát?
Következő

kérdésünk:

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

IGEN

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történje

0 6 - 3 0 / 3 0 - 3 0 - 9 2 1

Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK
SZEGED

BALLABAS AGOTA VERONIKA
Július 25., 5 óra 45 perc, 3500 g. Sz.: Székely Ágota és Ballabás Zsolt (Szeged).
ILLÉS ADRIÁN RICHÁRD
Július 25., 8 óra 45 perc, 3220 g. Sz.: Kónya
Krisztina Orsolya és Illés Attila (Zákányszék).
KFRNYA TAMÁS
Július 25., 8 óra 40 perc, 2100 g. Sz.: Lovák
Mária és Kernya Gábor (Sükösd).
HOFF1VIANN MÁRK
Július 25., 7 óra 10 perc, 3350 g. Sz.: Szekeres Ildiké és Hoffmann Tibor (Kübekháza).
BARTÓK GYÖRGY
Július 25., 3 óra 4 perc, 3970 g. Sz.: Vincze
Zsuzsanna és Bartók György (Szeged).

VÁSÁRHELY

BANFI TÜNDE
Július 2 5 . , 1 óra, 3380 g. Sz.: Szécsi Tünde
és Bánti Antal (Hódmezővásárhely).
MAK0

NAGY GÁBOR
ZOLTÁN
Július 24., 13 óra 55 perc, 3150 g. Sz.:
Nagy Ágnes és Komáromi Sándor (Makó).
BALOG MÁTÉ
Július 25., 8 óra 30 perc, 3300 g. Sz.: Kalász Ildiké és Balog Norbert (Makó).
GOMBOS KATA
FANNI
Július 25., 9 óra 50 perc, 2850 g. Sz.: Nagy
Katalin és Gombos István (Ópusztaszer).
Gratulálunk!

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

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

LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
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, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!
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Több ezren látogattak el az operettfaluba

Megtízszereződött Kübek lakossága
Folytatás az 1. oldalról

Fennakadt a tiszaszigeti határátkelőhelyen egy közel négy éve
körözött személygépkocsi.

Faith Tibor végre intett a karmesteri pálcájával
és a Lehár Zenekar rákezdett. A Fővárosi Operettszínház tánekara hangolta a közönséget, a
pergő ritmusokra több ezernyi tenyér csapódott
össze. Szilágyi Olga színművész és fíozsó József
táncos-komikus megmutatta, hogyan is kell
igazi simit járni. A nagyérdemű pedig minden
műsorszámot percekig tartó tapsviharral jutalmazott.
Sokan nem akartak a színpad közvetlen közelébe menni. Ók egy óriási kivetítőn láthatták, mi
is történik az operettfaluban. Kiibekről sem hiányozhattak az árusok. A gyerkőcök nyaggatták
szüleiket, hogy vegyenek nekik cukrot, műanyag
puskát vagy legalább egy pohár kólát. Az apukák
tucatszám álltak fel morogva a megszerzett helyről és sűrű elnézések közepette átvágtak a tömegen, hogy beszerezzék a megkívánt vásárfiát.
K.T.

Lopott
Mercedes
a határon

Érkeznek a vendégek az előadásra.

Fotó: Gyenes Kálmán

Egy, az ORFK és az Interpol által
körözött lopott Mercedes akadt
fenn a tiszaszigeti határátkelőnél.
Az autóval egy 42 éves
szerb-montenegrói állampolgár
jelentkezett kilépésre a tiszaszigeti határállomáson. A férfi járművének átvizsgálásakor kiderült,
hogy a személygépkocsi szerepel a
körözési listán. A Mercedes 500
SL típusú, 1990-es gyártású,
ezüstmetál járművet 1999. augusztus 14-én lopták el Svájcban.
A Mercedest vezető szerb férfit és
a járművet a határőrök átadták a
Szegedi Rendőrkapitányságnak.

A szegedi egyetemen kilenc kar hirdet pótfelvéteht

Második esély
a kimaradóknak
Akiket nem vettek fel egyik
szakra sem, augusztus 8-áig
dönthetnek arról, hogy megpróbálnak-e újra bejutni az egyetemre vagy várnak egy évet. Szegeden kilenc kar hirdet pótfelvételit. A jelentkezők kizárólag
költségtérítéses képzések közül
válogathatnak.
A felvételi pontszámok napvilágra kerülésével párhuzamosan
megkezdődött a pótfelvételi időszaka. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is két módon lehet ismét próbálkozni a felvételi vizsgákon. A felsőoktatási intézmények saját döntésük alapján, levélben ajánlhatják fel költségtérítéses képzésüket azoknak,
akiknek nem sikerült bejutniuk
egyik egyetemre, főiskolára sem.
Az egyetem ilyenkor közvetlenül
értesíti erről a jelentkezőt, a levélben részletesen szerepelni fog
minden olyan feltétel és tudnivaló, amely a jelentkezéshez szükséges.
A másik lehetőség a teljesen új
jelentkezés benyújtása. A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra,
szakpárra lehet jelentkezni. Erre
a célra külön A típusú jelentkezési lap készült. A felvételt ennek a „Nyári felvételi" felülnyomásos A lapnak, valamint egy
hagyományos B jelű jelentkezési
lapnak a kitöltésével és beadásával kell kérni. A jelentkezési lapot augusztus 8-áig kell az intézménybe eljuttatni. A felülnyomott A, valamint a B lap is térítésmentesen szerezhető be a karok tanulmányi osztályain. Az

intézményi jelentkezési laphoz
csatolni kell a szükséges iratokat, illetve igazolni kell azokat a
középiskolai teljesítményeket,
valamint felvételi eredményeket,
amelyeket a felsőoktatási intézmények kérnek.
Célszerű hibátlanul kitölteni a
jelentkezési lapokat, hiszen a
pontatlanul kitöltött vagy hiányos jelentkezési lapokkal - a
felvételi eljárás rövid határideje
miatt - a felsőoktatási intézmények nem tudnak foglalkozni. A
hibás jelentkezés automatikusan
érvénytelenné válik. A felvételi
eredményéről szeptember első
napjaiban kapnak értesítést a jelentkezők.
A Szegedi Tlidományegyetem
(SZTE) tizenegy kara közül kilenc hirdetett pótfelvételit. A
képzések egytől egyig költségtérítésesek. A helyek száma változó.
Alapképzésben a jogi karra öszszesen 140 helyre jelentkezhetnek, ebből 80 főt Kecskeméten
várnak, míg az orvoskaron 35 fővel bővülhet szeptemberig a létszám. A bölcsészkarra még
168-an juthatnak be, míg a gazdaságtudományi karon ötvennel
több közgazdász kezdheti meg a
tanulmányait. Gyógyszerészből
hússzal több tanulhat szeptembertől, a tanárképzőn pedig még
67 hely kiadó. Vásárhelyen 150
mezőgazdasági mérnökkel lehet
több az első évfolyamon, az élelmiszeripari főiskolai karra pedig
még 110-en kerülhetnek be. A
természettudományi karon pedig minden szakra és szakpárra
5-5 jelentkezőt várnak.

Számoljon! Már csak egy hónap...
wra jom o k

<x$n « í ^ í o t m , m

2003-ban is segítenek a Kékingesek!
A z Iskolakezdés időszakában augusztus 1-létől hagyományainkat követve ismét szakképzett pedagógusokból éllé csapatot
hívtunk össze, amelynek tagjai napi tapasztalaitaikból kiindulva segítenek Önnek a választásban. Forduljon bizalommal a
Kékinges pedagógus csapathoz, hogy Ön azt a terméket vásárolja meg gyermekének, amelynek valóban hasznát veszi.

Iskolai füzetek A/5
32 lapos-12-32; 1 4 - 3 2 , 1 6 - 3 2 , 2 0 - 3 2 ,
21-32,27-32,31-32,
16

Grafitceruza
radírvéggel
5 db-os
Vízfesték,

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Négyen sérültek meg Dóc közelében

Autóval kamionnak
ütközött Szentesnél
Két karambol is történt a hétvégén Csongrád megye útjain.
Szentesnél egy könnyebb sérültje volt a balesetnek, míg Dóénál
egy súlyos és három könnyű
sérüléssel járt a közúti figyelmetlenség.
tejszállító kamionnak ütközött
szombaton személyautójával egy
kunszentmártoni férfi Szentes
határában. A 39 éves férfi Kunszentmárton felől haladt Szentes
irányába Opel típusú személygépkocsijával. Már a város határában járt, amikor az Esze Tamás
laktanyánál fékezett az egyik kanyarban. Eleddig ismeretlen ok
miatt azonban fékezés közben
megpördült, átsodródott a másik
sávba és a szembejövő tejszállító
kamionnak ütközött. Az Opel 39
éves sofőrje könnyű sérülésekkel
úszta meg a balesetet. A kamion

vezetője nem sérült meg. A két
gépjárműben összesen mintegy
hétszázezer forintos kár keletkezett.
Négyen sérültek meg szombaton Dóc közelében egy közúti
balesetben. Egy Audi öt mázsa
búzával megrakott utánfutót
húzva nem adott elsőbbséget a
Szeged felől Ópusztaszerre tartó,
védett úton haladó Lada Samarának, ezért a kereszteződésben, a
dóci elágazásnál összeütköztek.
A vétlen autó a karambolban felborult. A Lada sofőrje súlyosan,
míg a vele utazó felesége és két
gyermeke könnyebben sérültek
meg. Óket a mentők Szegedre
szállították kórházba. Az Audi
vezetője nem sérült meg. Az
utánfutón szállított búza egy része leborult, eltakarítása és a
helyszínelés idejére fél pályán lezárták az utat.

Filctollkészlet,
12 db-os
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Színesceruzakészlet
12 db-os
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A házigazdák külföldi vendégmuzsikusokkal léptek fel a szabadtérin
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Dokumentumfilmet

forgatnak Vásárhelyen

Maratoni dixie-gála
Alkotás 56 mártírról
a szegedi dómszínpadon
A második félidőt a Svájcban
élő angol csapat, a The Piccadilly
Six kezdte, amelynek dobosára
előző éjszaka az országúton a vihar rádöntött egy fát, és megsérült a lába. Bravúros beugrással a
Molnár Dixieland Band dobosa,
Kalocsai Géza mentette meg a
helyzetet. A szegedi muzsikus a
délutáni egyetlen próba után úgy
játszott az angolokkal, mintha
évek óta együtt muzsikálnának.
Velük lépett fel először az angol
sztárklarinétos, lan Wheeler, aki
a megbetegedett Acker Bilk helyett jött Szegedre. Könnyed, virtuóz játékával, muzikalitásával
elkápráztatta a közönséget.
Éjfél volt már, a fáradt publikum kezdett lassan elszivárogni,
mire a másik szegedi zenekar, a
Molnár Dixieland Band is színpadra lépett. Garay Márta énekes
és szintetizátoros improvizációja, Molnár Gyula klarinétduettje
lan Wheelerrel nagy tapsot kapott. Acker Bilk tiszteletére legnagyobb slágerét, a Stranger On
The Shore-t is eljátszották. Egymást követték a népszerű számok, a High Society és a többiek,
Wheeler végül nemcsak klarinétszólóival, hanem parádés szájharmonika-mutatványával
is
ámulatba ejtette a hallgatóságot.
Egy óra múlt, amikor elérkezett a gála csúcspontja: a jam
session. Minden közreműködő
a színpadra jött és Berki Tamás
is dalra fakadt. Igazi, felszabadult örömzenélésnek lehettek
tanúi a fináléban, akik végignézték a maratoni koncertet. A jókedvű Búcsú-bluest hallgatva
valószínűleg nem csak én éreztem úgy: a kevesebb talán több
lett volna.
H . ZS.
Fotó: Schmidt Andrea

dalt. Az ősz hajú dán trombitásnak, Theis lensennek
sikerült
először felforrósítania a hangulatot. Louis Armstrong stílusában
négy számot is elfújt a szegedi
csapattal, majd a nagy Satchmót
megidézve énekelt is.
Kezdetben csak egy érett, fekete basszust hallhatott a közönség
a színfalak mögül, ezért amikor
végre megjelent, nagy meglepetést keltett a hang tulajdonosa. A
bostoni születésű, Budapesten
élő, őszes, madárcsontú Carol
Cass nem az a szokásos, kirobbanó energiájú, bővérű, földanya típusú fekete bőrű énekesnő, mint
amilyen például néhány éve
Audrey Motaung is volt. Mégis
élvezet volt hallgatni, mert a vérében van a dzsessz.

Vasárnap negyed kettőig tartó
maratoni koncert lett a szombat esti Dóm Dixie Gálából. A
közönség szinte teljesen megtöltötte a szabadtéri nézőterét,
és a külföldi vendégmuzsikusok
fellépésével színesített műsor
sikert aratott.
A hazai dixieland egyik fellegvárává vált az elmúlt években Szeged - mondta a szombat esti
Dóm Dixie Gála műsorvezetője,
Berki Tamás dzsesszénekes, aki
az egyik házigazda csapatot, a
Storyville Jazz Bandet köszöntötte elsőként a színpadon. Háló Pál
és együttese dinamikus, indulószerű számmal kezdett, majd kínosan amatőr előadásban Bajusz
Attila énekelte velük a Liza című

Carol Cassnak vérében van a dzsessz.
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Az 1919-ben golyószórókkal kivégzett 56 mártírról forgat dokumentumfilmet Vásárhelyen Siklósi Szilveszter fővárosi rendező és stábja.
Dokumentumfilmet forgatnak Vásárhelyen arról
az 56 mártírról, akit 1919. július 25-én a Nagy Dezső-villa mellett, a város határában gyilkoltak meg.
A román megszállás idején egy bizonyos Berényi
Gézát bízott meg a román városparancsnok rendőrkapitányság felállításával. A magát román tisztnek kiadó Berényi - a helybéli Nagy Géza fényképészsegéd társaságában - leginkább azzal foglalkozott, hogy elfogatta a módosabb helybélieket, megkínoztatta a román katonákkal, majd csak jelentős
váltságdíjért engedte szabadon. Gyorsan kiderült,
hogy negyvenöt helybéliért és tizenegy vidékiért
azonban senki sem tud fizetni. Július 25-én a román városparancsnok egy szakasz katonát és két
golyószórót adott Berényinek, aki foglyaival nekivágott a Kutasi útnak. Hat kilométerre a várostól
mindenkit agyonlőttek.
A nagy felháborodást kiváltó esett miatt a román

Országos

működtető

alapítvány

TERMOMAX

csak építkezőknek és lakásfelújítóknak!

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

Fotó: Tésik Attila

városparancsnok azzal védekezett, hogy katonái
felkoncolását torolták meg, majd elfogatta, megbotoztatta, végül agyonlövette Berényit és Nagyot.
Siklós Szilveszter rendező és forgatócsoportja
egyebek között korabeli újságokra, valamint a legyilkoltak hozzátartozóinak, így az egyik áldozat
lányának visszaemlékezéseire hagyatkozva, az
események helyszíneit felkeresve igyekszik rekonstruálni a történetet.
A fővárosi rendező lapunknak elmondta: a Vásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyvében találkozott a mártírok esetével. A négytagú stáb néhány
napot tölt Vásárhelyen, ahol - többek között - ellátogat a város határában lévő 56 mártír emlékművéhez is.
A dokumentumfilm a városi televízióval közös
produkcióban készül. Ez utóbbi biztosítja a filmes
stáb számára a technikai eszközöket, valamint a vágási munkálatok is Vásárhelyen zajlanak majd. A
filmet várhatóan ősszel mutatják be, s a tervek szerint elsőként a vásárhelyi közönség tekintheti meg.
T.A.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal,
a végzettséget igazoló
bizonyítványok
másolataival
és a fizetési igény
megjelölésével
személyesen:
Szeged, Pósz J . u. 2.
Érdeklődni:
6 2 / 4 5 9 - 5 6 3 vagy
;
30/965-8813,
munkaidőben.

iskolahálózatot

1 KÖNYVELŐT KERESI

MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG!
Termomax Öv Color 25/E
áió kazán, öntöttvas, ion 1 3 1 . 9 9 0 . Radiant hokozpont
24 kW + 120L taroló 249.900.V a i l l a n t V U W 240-3PR0
kombi,fali, ion, k é m
AKCIÓ!
Ariston EURO SGA
50 KN gázbojler
47,990.Grundfos UP 15-14B
H M V szivattyú
1166..886677..--

Az 56 mártír Vásárhely határában lévő emlékművéhez a filmes stáb ís ellátogat.

QJSOR|
lKAVfi

QUAESTOR |
TRAVEL

»ww.qm^lor.lui/lra««!

7
ec

Görög szigetek:
Korfu

6 5 . 9 0 0 Ft/fő-től

Kréta

Jk-

Rodosz

5 5 . 9 0 0 Ft/fő-től
6 5 . 9 0 0 Ft/fő-től

Tengerre vágyik? Mi egyszerre
kettőt kínálunk! - Spanyolország
LaManga
7 9 . 9 0 0 Ft/fő-től
H o r v á t o r s z á g é 2 9 . 9 0 0 Ft/fő-től

S i e m e n s RDE 1 0 . 1 h e t i .
prog. t e r m o s z t á t
9.990.KAEM 110/2
tokos lefolyócső
649,20 X 2 m m PP padkrfütéscso 69.HANSA csaptelepek 10.537.- - tói

NYARAIÁSOK HAZAI TÁJAKÓN

Hirdetését
már 70 postahivatalban is feladhatja!

Balatonszárszó
24.000 Ft/fő-től
Cseri Panzió, 7 éj reggelivel
Galyatető
3 2 . 9 0 0 Ft/fő-től
Hotel Galyatető** 7 éj félpanzióval
Tótvázsony 7 éj 5 5 . 2 0 0 Ft/fő-től
Cseri Kastélyszálló*** félpanzióval

TEKA rozsdamentes
mosogató 860 X 435
egy med. + cseptálca 7.995.1/2" x 1/2" sarokszelep
299.-

Üdülési csekkjét 190 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!
QUAESTOR

TRAVEL

6720 Szeged. Kölcsey u. 11. I. em.
Tel.: 6 2 / 4 2 4 - 5 6 5 . 424-564

FŐZZÜNK TAKARÉKOSAN!
GÁZTŰZHELY AKCIÓ!

/HáseLna?

SVT VESTA M 3S

SVT VESTA M 3P

3 ÉGŐS , TELE

3 ÉGŐS, PANORÁMA AJTÓS

SVT VESTA M 4S
4 ÉGŐS ,

SVT VESTA M 4P
4 ÉGŐS ,

AJTÓS

ÜVEG DÍSZTETŐ

TELE AJTÓS

PANORÁMA AJTÓS

3 8 . 3 8 7 . -

4 4 . 2 8 4 . -

4 1 . 1 0 0 . -

4 5 . 0 8 1 . -

Térjen

zzánk!

Szkumtlnt?

0

Szeged, Tesco Áruház
Szeged Nagyáruház
Makó, Széchenyi tér 10.

ON-LINE

• 12 lap percenként

Szegedi

• A4-es méret

moziműsor

134 900.169 900.-

f r ü

Délmagyarország

SHARP AR-5012
digitális másológép

Filmajánlók
filmkritikák

• A4-es méret

SösssS
A reszleteket keresd
a Delmaqyarorszáq Vasárnap Reggelben

0

• 12 lap percenként

^ ' W l f ü i iáték indul

r f

/m yomtatnal

SHARP AR-122PK
digitális másoló-nyomtató
színes szkenner

SZEGED, DOROZSMAI ÚT 33.
TEL.62/559-130 FAX: 62/559-131

iiimiii

0

SHARP AR-5015N
digitális másológép
• 15 lap percenként
• A3-as méret

Gazdaságos üzemelés

filmhírek

SHARP AR-163PK
digitális másoló-nyomtató
• 16 lap percenként
• A3-as méret
• Sokoldalúan bővíthető

Válasszon filmet!

239 900.- 349 900.-

A feltüntetett árak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák!
A nyári akciós árak szeptember 15-ig érvényesek!

Copy invest Irodatechnika Kft.
S z e g e d , S z é c h e n y i t é r 2/A • Tel.: ( 6 2 ) 4 2 6 - 2 1 1 .

•

www.delmagyar.hu
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N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS P R O G R A M - ÉS MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

PONT
MQZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fel 4, 5 és este fel 7 óra:
Szindbád: hét tenger legendája.
Színes, m. b. amerikai rajzfilm; este
8 óra: A vonzás szabályai. Színes
amenkai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, fel 7 és este
háromnegyed 9 óra: Császárok
khibja. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. negyed 7 óra: Egy csók és más
minden. Színes amerikai film; du. 4
és este fel 9 óra: Intacto. Színes
spanyol film.
PLAZA CINEMA CITY
Málnx (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Ilalákisabb iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Merülés a
félelembe: 13.30, 17.45, 20.15 óra.
Azonosság: 13.45, 18, 20 óra.
fohnny English: 13.30 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt:
15.30, 20 óra. Ki nevel a végén ?:
15.45 óra. 7fi/i/*inos fanfan: 15.45
óra. Szindbád: 14, 16, 18 óra. Hulk:
15, 17.30, 20 óra. Malacka a hűs: 14
óra. Álomcsapda: 20 óra. A vonzás
szabályai: 17.45 óra. Charlie
angyalai: 13.30, 15.45, 18,20.15
óra. Hajó a vége: 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 óra: Tulipános
fanfan. Színes, m. b. francia íilm;
este 8 óra: Szakítópróba. Színes
amerikai film
SZENTES
Du. fel 6 óra: A csendes amerikai.
Színes amerikai film; este 8 óra:
fohnny English. Színes, m. b. angol
vígjáték.
FORRÁSKÚT

Délm agyarország

ON-LINE

Ingyenes online apróhirdetés
Iskolai hirbázís
Moziműsor
Szépirói történetek

KÖZÉLET

SZEGED

Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6

órakor az MTESZ székházban:
Arrivederci Róma! - utazásaim
legszebb emlékei címmel
diavetítéssel egybekötött előadást
tart Gimesiné dr. Dudás Irén jogász,
idegenvezető.
A Széchenyi téren

a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális
Egyesületrendezésébenkézműves
loglalkozások és mesterség
bemutatók naponta 11 és 14 óra,
valamint 15 és 18 óra között. A
kézműves vásár nyitva naponta 10tül 20 óráig.

A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában

(Dóm tér

1-4.) du. 2 órakor
könyvről könyvért vetélkedő, olvasni
tudó gyermekek számára.

Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út

42.)
de. 10-től du. 18 óráig, a Szegedi
Vnlaspark IKálvária sgt.) de. 9-tól 19
óráig várja a természetet kedvelő
látogatókat.
KIÁLLÍTÁS
SZEGED

Az Impala Házban (Zárda u. 9.)

megnyílt
Göbölyös Luca „...személyes" című
fotókiállítása. Megtekinthető
augusztus 15-cig, naponta 10-tól 17
óráig.
A /uhász Gyula Művelődési

Központban megnyílt

Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep
zártikiállítása. Megtekintheti")
augusztus 11-éig, naponta 10-től 18
óráig.

V

Fórumok
Nemzetközi sport, totóesélyek
Eseménykereső
Képeslapküldés
Hírlevél hetente kétszer

A Gulácsy Galérián (Kárász u. 15.)

megnyílt Házmán Ferenc
festőművész kiállítása.
Megtekinthető augusztus 15-éig ele.
10-tól 18 óráig

A szegedi áj zsinagóga de. 10-tól

12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.

Az SZTE
Egészségügyi Főiskolai Kara
pótfelvételt hirdet

LEVELEZŐ TAGOZAT.
AKKREDITÁLT ISKOLARENDSZERŰ
SZAKKÉPZÉSRE A 2 0 0 3 / 2 0 0 4 . TANÉVRE.

Alapfeltétel: érettségi vizsga.
Felvételi vizsga nélkül a hozott frontok alapján
rangsorolva történik az elbírálás.
Képzési idő: 5 félév.
Érdeklődni a (62)454-023-as telefonszámon,
személyesen a kar tanulmányi csoportjánál
(6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet.
A jelentkezési lapok beérkezési határideje:
2003. augusztus 8.

www.delmagyar.hu

:

(htttt! h«f*tki

Fejfájás, szédülés miatt voltam ágyhoz kötött"

!
(
3
J
]

I

Balogh Larissza természetgyógyász eredményes
munkáját, betegeinek gyógyulását városszerte ismerik. Egy
középkorú hölgy, akit első alkalommal a férje hozott el
Larisszához, fgy számolt be tapasztalatairól:
.Nagyon beteg voltam: másfél évet szinte megszakítás
nélkül kórházban töltöttem, de szűnni nem akaró fejfájásomból, szédülésemből senki sem tudott kigyógyítani.
Ágyhoz kötött voltam, s arra sem voltam már képes,
hogy egy lépést tegyek egyedül. Teljes kétségbeesésben
éltem, s azt gondoltam, rajtam már senki sem segíthet.
Ekkor hallottam Larisszáról, aki az utolsó reménysugár volt
nekem. Eljöttünk hozzá a férjemmel. Az első öt kezelés
után már egyértelműen mutatkoztak a javulás jelei.
Fokozatosan megszűnt az iszonyú fájdalmat okozó,
korábban múlni nem akaró fejfájásom. Ezzel egy időben
a szédülés is abbamaradt. Meggyógyultam! Az önálló

maguknak egy esélyt. Én már megbizonyosodtam arról,
hogy a gyógyulásnak létezik a megszokottól különböző
formája is, a segítség a hagyományostól eltérő úton is
érkezhet: Larisszától!*

közlekedéstől teljesen elszoktam, de most már lassan
ebbe is belejövök megint.

Balogh Larissza
három magyar allami vizsgává) rendelkező
természetgyógyász
és bioenergetikus rendelése:
6724 Szeged, Makkoserdő sor 24.
Telefonos bejelentkezés: 06-J0/9-675-651
Szeretnék egy kicsit lefogyni, de Larissza azt mondta,
most, hogy tudok, már otthon dolgozni, ez sem lesz
probléma. Annyi, de annyi szenvedés után végre megint
egészséges lettem. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült!
Sok
érdeklődött
mondok
betegtársam,
nekik,
csodálatos
menjenek
akiketgyógyulásom
a kórházakban
el Larisszához,
felől.
ismertem
Csak
s adjanak
annyit
meg,

rntv
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó
6.30 Hírek 6.31 Kék fény Hírek
A Bartók Béla Művelődési
7.00 Híradó Benne: sport 8.00 HírKözpontban (Vörösmarty u. 3.)
adó 9.00 Trikrek Aladdin és a csomegnyílt Gyenes Kálmán, AFIAPdalámpa 9.25 Kisemberek Kanadai
(otóriporter ...csak egy az Isten cimű
ifjúsági filmsorozat, 14. 10.15 A
kiállítása. Megtekinthető augusztus
szólás szabadsága Nyári menetrend
3-áig; valamint a B galérián Fekete
(ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 125.
Pál marosvásárhelyi keramikus
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
kisplasztikái kiállítása,
délben Közben: 12.01 Híradó délmegtekinthető július 31-éig,
ben 12.11 Sporthírek 12.14 Időjámunkanapokon 10-tól 18 óráig.
rás-jelentés 12.17 Körzeti híradók
12.30 Hírek 12.32 Világhíradó
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
12.45 Gazdasági híradó 12.52 Kulföldszinti kiállítótermében
turális híradó 13.05 Baywatch A
megnyílt A hónap könyve:
nyugtalan lelkek szállodája, I. |16|
Symphonia Hungarorum 13.55 Romamagazin 14.20 Domo
Magyarország zenekultúrájának ezer vina Szlovák nyelvű nemzetiségi
éve címmel a kiállítás.
magazin 14.50 Bonusz ÖsszefoglaMegtekinthető de. 10-tól Dóráig
ló a tizenegyedik soproni Volt Fesztiválról (ism.) 15.25 Váratlan utazás Rossz gyerek (ism.) 16.15 KéA Somogyi-könyvtár dorozsmai
fiókkönyvtárában (Negyvennyolcas rem a következőt! Szerelmes Ursula (ism.) 16.35 Dallas Az évforduló
u. 12.)
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor
megnyílt Dorozsma 30 év
Ismeretterjesztő magazinműsor
távlatában című fotókiállítás.
|16| 17.50 Gusztáv Gusztáv a kertMegtekinthető: július 31-éig a
jét műveli (ism.) 18.00 Híradó,
könyvtár nyitvatartási ideje alatt.
gazdasági híradó, időjárás-jelentés,
körzeti híradók 18.35 Borostyán
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
Olasz tévéfilmsorozat, 30.
kortárs magyar művészek állandó
19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
kiállításával várja a látogatókat
19.56 Sporthírek,
Nyitva: hétiőtöl péntekig 9-tól 18,
időjárás-jelentés
szombaton 9-től 13 óráig
20.05 Kék fény
Bűnügyi magazin 116)
A Nnvotel Szeged Szálloda
21.05 EuroPárty
éttermében
22.00 Szó, szó, szó...
megnyílt Bányai Béla
Réz Pál műsora
hódmezővásárhelyi festőművész
22.30 Hétfő este Benne: Híradó
kiállítása.
23.00 Provokátor
Megtekinthető szeptember 30-áig
- tényképek a valóságból
az étterem nyitvatartási ideje alatt
23.35 Vad szépség Angol film |18|
1.00 Kárpáti krónika
6-tól 24 óráig

képi diagnosztikai
és intervenciós
asszisztens,

Friss hirek folyamatosan

Szegedi ki kicsoda?

Du. 6 óra: Még egy kis pánik. Színes
amerikai film.

tv2
5.50 Faluvilág 6.05 Enteriőr Lakberendezési magazin (ism.) 6.30 )ó
estét, Magyarország! (ism.) 7.15
Laza® - a Borsodi Beach-en Szórakoztató, vidám reggeli csevej 9.00
Tripla vagy semmi Telefonos játék,
extra nyereményekkel 9.25 Villa
Acapulco Mexikói filmsorozat, 75.
10.15 Teleshop 11.15 Bébilcscn
Amerikai vígjátéksorozat |12]
11.40 Vad angyal Spanyol-argentin
filmsorozat 12.35 Csupa bal láb
Amerikai zenés vígjáték 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10
Providence Amerikai filmsorozat,
84. [12] 16.10 Pacific Blue Ameri
kai akciófilm-sorozat, 31. |12]
17.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 133. 1730 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 114.
18.30 Tények Hírműsor 19.00 Ak
tív A tv2 magazinja 112)
19.35 Hárman párban
20.15 Don Camillo
22.50 Piszkos ügynökök
Amerikai akcióvígjáték, 6.
Jack visszatérése [ 12|
23.50 jó estét, Magyarország!
0.35 Profiler - A pszichozsaru
Amerikai krimisot, 40. |16|
1.30 Napló (ism.)
2.25 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) |12|
3.05 Mi, magyarok
K L U B
6.00 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli 9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra Nostra Brazil
filmsorozat, 118. 10.35 Topshop
11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Fókusz-portré [12) (ism.)
13.40 Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 31.
Harlemi éjszakák 14.35 Receptklub
14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disncyrajzfilm 15.25 Játékzóna 16.20
Testpercek Fitnesz Norbival 16.30
A bohóc Német akciófilm-somzat,
12. A csapda [12| 17.30 Vészhely
zet Amerikai filmsorozat, 21. Ahová a szíved húz [12| 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Fóltusz Közszolgálati magazin [12| 19.30 Legyen
ön is milliomos!
20.00 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat.
A nagy New York-i
áramszünet [12]
21.00 Szupermozi:
Anakonda 2.
- Királykobra
Am.i katasztrófafilm [12|
22.40 Híradó S pereben
22.55 Beach House Docu-soap
23.55 Találkozások - este [12|
0.05 Sportklub
0.15 Igaz történetek:
Botrányos kapcsolat
Amerikai film [12|
2.00 Fókusz
Közszolgálati magazin
|12| (ism.)

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Magyar népmesék A só 8.30
Eugenie Sandler magánnyomozó
8.55 Hol volt, hol nem volt... Széles Anna mesél 9.00 Heti hírmondó 9.55 Magyarország kincsei
10.00 Sándor Mátyás Magyarfrancia-német-olasz ifjúsági filmsorozat 11.00 Bereg kultúrája
11.40 Hungarorama 11.50-Hírek
12.10 Gazdakör 12.30 Isten kezében 13.00 A tudomány kincsesháza 13.30 Heuréka! Megtaláltam!
14.05 Halld, Izrael! 15.05 Himalája 15.35 Egy gqndolás a Murray folyón 16.05 Hej, hej, helyes beszéd!
16.10 Emlékképek 16.30 100 éve
történt: Ujjé, a ligetben! 16.35 A
megszállott 17.05 Bűvölet 18.00
Híradó 18.15 A szenvedelmes kertész 19.00 Váltó 19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 A varázskosár
Angol játékfilm
22.10 Talentum
22.40 Feketelista: Cigány
munkaszolgálatosok
1944-ben
23.50 A Danubia Szimfonikus
Zenekar hangversenye
0.25 Vers 0.30 Himnusz, műsorismertetés

5.35 Hainali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Delta 9.35 +1 Kulturális háttérműsor 10.30 Beethoven: II. B-dúr zongoraverseny
11.10 Héthatár A hét hitei határok
nélkül a Kárpát-medencében 12.00
Déli harangszó 12.01 Fekete
gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
16. 12.50 Az isztambuli vonat
Olasz-magyar tévéfilmsorozat, 4/1.
[16| 14.00 Kárpáti krónika 14.10 A
fáraók földjén 14.35 Chicago Hopc
Kórház Amerikai tévéfilmsorozat,
56. Lupita [16| 15.25 Napnyugta
18.00 Telesport-magazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek
20.40 Ablak-szimpatikus Benne:
Hol-mi?
Szabadidős magazin.
21.05 Balassa Péter emlékére:
Éjjeli menedék
- Uvcggyöngyjáték
Beszélgetés Hermann Hesse
regényéről
22.00 A Birodalom
Tévéfilmsorozat, 5.
Mors in tabula |18|
23.05 Záróra
0.05 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 145-146 0.55 Ablak-szimpatikus Benne: Hol-mi?
Szabadidős programajánló magazin.
Nagy György műsora 1.25 Magyar
ház Palackposta - üzenet a határon
túli televíziós műhelyektől 1.50 Az
élet voltaképpen szép Turay Ida estje 2.55 Telesport-magazin 4.40 Kék
fény Bűnügyi magazin [16|

SZEGED
t e l e v í z i ó

7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Nyi
tott világ: időjárás meteorológia (h)
15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Thai Chi (h) 16.00 Business
mix magazin (h) 16.30 Kalocsa aranya (h) 17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvítés (h) 17.30
Kimba (h) 18.00 Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Kisfilmek |h) 18.30
Sport - magazinműsor 19.00 Híradó 19.30 EUR ÓRA (h) 20.00
Esteló 21.00 Erőszakkal. Amerikai
krimi (h) 22.30 Híradó (ism.) 23.00
Képújság

8.30 Kimba, a fehér oroszlán 9.00
Képújság 17.00 Pénzháló - országismertető játék (élő közvetítés) 17.30
Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30
Barangoló: Klárafalva 19.00 Híradó
19.15 Kimba 19.30 Erdöcsillag erdészeti magazin 20.00Kalocsa aranya 20.30 Időjóslás és meteorológia 21.00 Erőszakkal. Amerikai krimi 22.30 Forgáspont - vendég: Antal Imre (ism.) 23.00 Képújság

•TV

VÁSráflYl VÁMOSI IH viao

16.00 Kisváros I. rész 16.45 Térzene a Kossuth téren 17.40 Sportnap
és gázavató Erzsébeten 18.10 Istentisztelet a Református Otemplomban 19.00 Szeszélyes természet
20.00 A Liszt Ferenc Ének-Zenei
Általános Iskola estje 22.50 Totál
Dance koncert 0.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 5.3022.30-ig 93,lMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00 ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig
Nemzetiségi műsorok

FM95.4 Á^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 szieszta
14.00 Bendc Gábor 17.00 Éló
kívánságműsor 19.00 Szonda 20.00 Kulturális kalauz
21.00 Kilátó (Zoltán Csaba
és Szabó C. Szilárd) 22.00 Éjszakai zencmix

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

Ráii«7n916
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó közszolgálati magazin műsor: Mindszent folyamatban lévő beruházásai, pályázatai. Vendég:
dt Zsótér István polgármester
12.00 Hírösszefoglaló 13.00
tói Óránlcént hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek
18.15 Sportturmix 20.15 Hu
morpercek, zenei válogatás

TV 2
20.15 Don Camillo
Olasz vígjáték

"JÍlf

22.00-17.45 Hangos képújság
17.45 Miénk a város - előzetes
17.55 Törzsasztal 18.55-20.00 A
Városi Tv Szeged műsora 20.00
TREND gazdasági magazin 21.00
Negyedik dimenzió: álomfejtés
21.30 Nézze meg az ember 22.00
A Városi Tv Szeged műsora

vmos11e1ivúio
mup

(a Telin Tv csatornáján)
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese
19.30 Aréna 22.00 Szegedi hírek
(ism.)

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete: Hebron és Jeruzsálem 6.30 Nyitott világ: időjárás és mctcorőlgia
7.00 A pénteki adás ismétlése 8.00
Híradó (ism.) 8.15 Kalocsa aranya

í A W I
G i o v a n n i G u a r e s c h i elbeszéléseiből: A k ö r m e netben Don Camillo, a
városka plébánosa viszi
a keresztet, de a polgárok m e g o s z l a n a k . A hívők a plébánost, a komm u n i s t á k a polgármestert, Pepponét t á m o g a t ják. A h a r c k i é l e z ő d i k .
Nemcsak a szabadidők ö z p o n t körül, h a n e m a
k á r t y a p a r t i n , a vadászat o n , de még a í o c i p á lyán is. M i n d e n c s u p a
felfordulás...

m é r e k ,

Csak e g y h í v á s ,
é s Ön máris
1 0 0 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisaliatmenhely
megvafósulását!
KÖSZÖNJÜK!

SZERKESZTI:

Szerintem korántsem szándékosan,
mégis kellő
szerénységgel
kezdődött a magyar labdarúgó-bajnokság.
Miközben a mocsárban annak fizikai törvénye szerint egyre mélyebbre süllyed az
egykoron Sárosiról, Puskásról, Albertről és Törőcsikról elhíresült
honi futball, addig a hivatásos liga nyitó fordulóját arra a hét végére időzítették, amikor a fantasztikus pólósok vb-aranyat nyertek, amikor úszóink káprázatos vasárnapot produkáltak, és amikor Lance Armstrong sporttörténelmet
írt az amúg)> is sporttörténelmi Tour de France-on. Ennek mélységesen sötét árnyékában
engem csöppet sem érdekelt, hogy megkezdődött - néhol zárt kapuk mellett - a profinak titulált magyar focibajnokság.
Hiszen
igazi sporteseményeken,
remek magyar sportemberekért
szurkolhattam ezen a víkenden.
Azok a csodálatos férfiak. Mármint a pólósok. Mert hát egy csuda
minden aranyérem, legyen az bármilyen egyéni sportágé, de a csapat, az mégiscsak más. Mert a több ember az még magyarabb,
mint az egy ember, és ez így is van rendién. Mert mi például egy
rendkívül szívélves és jó hangulatú „tanyabulin" addig nem nyugodtunk, míg nem szereztünk egy tévékészüléket, és a szombat éjszakában együtt mondtunk köszönetet a közszolgálati
televíziónak, hogy végre olyan programot tűzött műsorra, amire - remélem
- oly sokan kíváncsiak voltunk. És akkor azok a csodálatos férfiak.
A két szegedi, Molnár Tamás és Fodor Rajmund. Meg a többiek.
Szécsi. Biros, Kásás, Benedek, és a legújabb hérosz, Madaras. Nyertünk. így, többes szám első személyben. Mert ez a csapat a miénk.
És a magam részéről megígérem, hogy akkor is többes szám első
személyben beszélek majd róluk, ha jövőre, Athénban nem védik
meg olimpiai bajnoki címüket. Na de, miért ne védenék meg ezek
a csodálatos férfiak:
m
Végül pedig, de messze nem utolsó sorban Risztov Eva. A vásárhelyi lány - talán egy nem egészen tizennyolc éves hölgyet nem
bún „lelányozni" - a tavalyi négy Eb-ezüst után most három
vb-ezüstöt nyert. A teljes magyar média sugallta neki, ho& mindezért nem kell sírnia, mi több, nagyon boldognak illik lennie, mert
hát micsoda nagyszerű dolog Európában és a világon a második
legjobbnak lenni. Évi egy darabig sírt, mi több hisztizett az ezüstök
után, és a sajtó ki is kezdte ezért. Aztán hihetetlen akaratról tanúsítva a legutóbbi két ezüst után már nem sírt, hanem
mosolygott.
Vérbeli profiként tűnt boldognak, legalábbis kifelé. Azonban én
őszintén hiszem, hogy legbelül ismét könnyezett. Mert ha igen, akkor ez garancia arra, hogy az ezüstök idővel arannyá válnak. És akkor ismét lehet majd sírni. Mert hát Székely Éva óta tudjuk: sírni
csak a győztesnek szabad.
SZETEY ANDRÁS

A család és Liló várja
Risztov György azt is elárulta,
hogy a 400 m gyors vb-aranyért
beígért kutyát megkapja lányuk.
A hathetes magyar vizsla nyakában piros szalag lesz, a neve pedig
Liló - a „keresztanya" természetesen Risztov Éva, hiszen már korábban elhatározta, hogy az egyik
kedvencét így fogják hívni - , s ott
lesz a Ferihegyi repülőtéren.
Ujabb tárcsázás, a vonal végén
Turi György: - Ne haragudjon, de
nincs sok időm. Menni kell az
eredményhirdetésre és a doppingvizsgálatra. Természetesen nagyon örülök, boldogok vagyunk.
Az édesanya, Molnár Ágnes elárulta a családi titkot: - Együtt
szurkoltunk a férjemmel, de mégis
külön, másik szobában. Én ugyanis inkább a lány lelkét nézem, ő pedig a fizikai teljesítményét, de sikereknek együtt örülünk. Amikor
hazajön, Évi első útja mindig a vásárhelyi uszodába vezet - sírta el
magát ekkor az édesanya -, mindig
elzarándokol arra a helyre ahonnan elindult, s boldogan látja, hogyan épül és szépül.
IMRE PÉTER

Armstrong csúcsai
MUNKATÁRSUNKTÓL
Egymás után ötödször nyerte meg
a Tour de Francé nemzetközi kerékpáros országúti körversenyt az
amerikai Lance Armstrong. Ez a
bravúr korábban csak a spanyol Indurainnak sikerült 1991 és 1995
között. Armstrong csatlakozott a
Merckx, Hinault, Indurain, An-
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Ezrek várták Kásás Tamásékat a Ferihegyi repülőtéren

Turmix

Pár perccel Risztov Éva utolsó fináléja, a 400 méter vegyes után
már az édesapával,
Risztov
Györggyel beszéltünk telefonon:
- A három ezüstérem a reális
eredményt tükrözi, bár gyorsan
hozzáteszem: Évi nem sokkal,
szinte csak hajszálnyival maradt
el a világ legjobbjaitól. Edzőjével,
7hri Györggyel remek a munkakapcsolata, ezért is reménykedem, hogy ez a hátrány jövőre lefaragható. Szerintem erre két
számban esélyes, 400 vegyesen és
200 pillangón; utóbbin a lengyel
Jedrzeczak azt nyilatkozta, ennél
többet nem tud majd jövőre sem
produkálni, én viszont úgy érzem,
Éviben még van tartalék, fól fekszik neki a 400 gyors is, az említett három számban Athénban is
ott lehet a legjobbak között.

e r e d w e k y e k

A DÉL SPORTJA

Vivendi Telecom Hungary

A vásárhelyi születésű Risztov
Éva Barcelonában három ezüstérmet szerzett, 400 gyorson,
200 m pillangón és 400 vegyesen bizonyult a világon a második legjobbnak. A család együtt
szurkolt a mártélyi otthonban.

e s e m e h y e k ,

quetil kvartetthez, akik szintén ötször győztek a francia versenyen.
A vasárnapi utolsó szakaszon
112. lett Armstrong, ám összesítésben így is 1:01 perccel verte Ullrichot, aki az 59. helyen ért a célba
a Champs-Elysées-n. A szakaszt a
francia lean-Patrick Nazon nyerte,
a magyar Bodrogi László végül a
108. helyen fejezte be a Tourt.

Magyarország világbajnok!
VÍZILABDA
Harminc évvel a sportág első
világbajnoksága után újra Magyarország férfi vízilabdacsapatának győzelmével ért véget a
barcelonai vébé. A mieink hoszszabbításban
múlták
felül
Olaszországot.
MAGYARORSZÁG-OLASZORSZÁG
11-9 (2-1, 2-3, 2-1, 2 - 3 , 1 - 0 , 2 - 1 )
Világbajnoki döntő, Barcelona, 11 ezer
néző.
Góldobók: Biros, Madaras 3-3, Kiss G.
2, Molnár, Steinmetz &., Kásás, ¡11. Fiorentini 4, Postiglione 2. Silipo. Ratb, Angelini l - l .
Olasz labdaelhozatallal indult a
világbajnoki finálé, viszont az első találatot a szegedi születésű
Molnár Tamás szerezte. Folyamatosan zúgott a Magyarok!, a
Mindent bele!, mintha kétszer
annyian lettek volna a Benedekéknek szurkolók, mint a kékeké, az azzurróké - vagy csak lelkesebbek a magyarok- - , ami
tény: újabb emberelőnyös figura,
precíz végrehajtással, a labdát ezúttal Biros varázsolta a hálóba
közelről (2-1).
A második negyed a harmadik
fórgóllal indult, most egy védő,
Steinmetz Barna keveredett az
olasz kapu elé, s bámulatosan
szépen húzta be a labdát (3-1),
kár, hogy az itáliaiak is éltek a 6
az 5 elleni játék kínálta eséllyel
(3-2). Madaras amilyen fiatal,
annyira pimasz gólt lőtt (4-2),
minden megilletődöttség nélkül.
Újabb talján előny után Florentini másodszor volt eredményes
(4-3), sőt Postiglione is pontosan
célzott (4—4). A harmadik negyedben a balkezes exromán
Rath nem hibázik, akárcsak Kiss
G., aki kilőtte a kapu jobb oldalát
(5-5). Madaras bombájával aztán megint a magyaroknál lett az
előny!
Hiába mutatta be sokadik bravúrját Szécsi, a nagy napot, vagy
inkább estét kifogó Fiorentini
harmadszor is eredményes volt
(6-6). Hat ember itt, öt ott, most
kellene ismét a vezetés! És meg is

Társaihoz hasonlóan Molnár Tamás is csak nehezen tudott szabadulni a rajongóktól a ferihegyi érkezést követően.
MTl-fotó:Nándorfi Máté

A VOLT SZEGEDIEK MONDTAK
Fodor Rajmund Szegeden kezdte pályafutását. - Kimondhatatlanul boldog vagyok, ezért dolgoztam, dolgoztunk annyit. Szombaton éjfél előtt néhány perccel beteljesedett egy nagy álom - magyarázta a kiváló pólós.
Rajmund azt is elmondta, még most is beleborzong, ha arra
gondol, hogy több mint kétezer kilométerre a hazától, a fináléban
legalább 1500 magyar biztatta őket.
- Fantasztikus volt látni, hallani őket, ez is közre játszott abban,
hogy a dobogón állva becsületesen küzdöttem a könnyeimmel.
Most kaptunk két hét pihenőt egy darabig nem akarok látni vízilabdát - nyilatkozta Molnár Tamás, a másik szegedi. - A döntő
után hajnali egy órára kerültünk vissza a szállodába. Ettünk egy
keveset, majd bementünk a városba ünnepelni. Alvásról szó sem
lehetett, hiszen kora reggel már indulni kellett a reptérre. Legközelebb augusztus 11-én találkozik ismét a gárda, akkor kezdjük meg
a felkészülést a Világliga hatos döntőjére. A világbajnoki cím kötelez, New Yorkban is mindent elkövetünk a gyózelem érdekében.
van: Biros labdája a jobb felső sarokba vágódott, akárcsak két támadás múlva Kásásé (8-6). Innen nem lehet elveszíteni a finálét! Csakhogy hihetetlen hajrába
kezdtek az olaszok. Természete-

sen a kötélidegzetű Fiorentini az,
aki újfent felzárkóztatta a vetélytársat, Postiglione második találata pedig már a 8-8-at jelentette.
Jöhetett a hosszabbítás, pontosan úgy, ahogy az elődöntőben, a

görögök ellen. Ekkor már óvatosabbak a csapatok, de nem Biros,
aki húzott egy káprázatosat
(9-8). A második három percben
aztán Madaras balja is rést talált
Gerini kapujába (10-8)! Meglesz
végre? Igen, megvan! Olasz hiba,
már félperc sincs hátra, Angelini
még lel egy gólt, de mit számít
ez, amikor Kiss G. büntetője is
jó, nyer 11-9-re Magyarország,
30 év után másodszor világbajnok a férfi vízilabda-válogatott!
Az aranycsapat repülőgépe tegnap 12.15-kor landolt Ferihegyen. Senki sem csodálkozott,
hogy legalább kétezer drukker fogadta a barcelonai hősöket. Másfél órának kellett eltelnie, míg kiértek a játékosok az épület előtti
parkolóba.
A Kemény Dénes féle aranycsapat korábban nyert már olimpiát, Európa-bajnokságot (kétszer is), Világkupát. Csak a világbajnoki cím hiányzott. Egészen
mostanáig.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Három világcsúcs a befejező napon

Úszóink beezüstözték Barcelonát
Hét döntővel fejeződött Barcelonában a vizes sportok világbajnoksága. A 400 méteres vegyes
finálékban voltunk érdekeltek: a
férfiaknál Cseh László három
csúcsot megdöntve lett második,
míg a nőknél Risztov a második,
Reményi pedig hatodik lett.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Kezdjük a szombattal! A hódmezővásárhelyi származású Risztov
Éva 8:35.70 perces idővel hatodik
lett 800 méteres gyorsúszásban a
vb-n. A számot a német Hannah
Stockbauer nyerte 8:23.66 perccel. A délelőtti előfutamokban három magyar volt érdekelt. Kovács
Ágnes egy 20. hellyel köszönt el a
katalán fővárostól, az 50 méteres
női
mellúszás
selejtezőjében
32.73 másodperces, nem túl acélos - úgy is fogalmazhatnánk,
hogy gyenge - idővel érkezett célba. Hozzá hasonlóan nem került
be a középdöntőbe az 50 m háton

próbálkozó Bodrogi Viktor és Horváth Péter sem. Horváth 39 századdal elmaradva országos csúcsától 26.25 másodperccel az öszszesítésben csak a 22. helyezést
tudta megkaparintani, Bodrogi
pedig azon bosszankodhat a leginkább, hogy csupán három századdal kiszorulva a 16-os középdöntőből, 17. lett.
Ezen a napon az amerikai Ian
Crocker 100 méter pillangón világcsúcsot úszva (a régi idő: 51.47
mp, az új: 50.98) lett első a korábbi rekordtartó Michael Phelps
előtt. A férfiaknál ismét győzni
tudott az orosz Alekszandr Popov,
ezúttal 50 méter gyorson verte
meg többek között a holland van
den Hoogenbandot. A nőknél kétszáz méter háton a brit Katy Sextan, míg 50 méter pillangón a
holland Inge de Bruijn, a 4x100
méteres vegyesváltóban pedig Kína végzett az élen.
Vasárnap több babér termett a
magyaroknak. Risztov és Cseh

László egyaránt a legjobb idővel
várhatta a finálét 400 méter vegyesen. Ugyanitt a nőknél Reményi Diána is a legjobb nyolc mezőnyébe jutott az ötödik idővel. A
4x100 méteres magyar egység
ugyan nem került a döntőbe, ám
az első 12 között, pontosan a 9.
helyen csapott célba, így az országnak olimpiai kvalifikációt szerzett
a Horváth Péter (hát), Güttler Károly (mell)1, Gáspár Zsolt (pillangó),
Zubor Attila (gyors) kvartett.
Világrekorddal kezdődött a barcelonai vb utolsó versenynapjának első úszódöntője: a német
Thomas Rupprath 24.80 másodperccel nyerte az 50 m férfi hát fináléját, megdöntve ezzel Lenny
Krayzelburg 24.99 másodperces
csúcsát. A második fináléban,
400 méter vegyesen is megdőlt a
világrekord: Phelps már az első
száz után egy testhosszt vert a
mezőnyre - és az őt üldöző Csehre! Igen, a fiatal magyar tehetség
később tartotta az iramot az ame-

rikaival, és bár behozni nem tudta, a hátrányán ledolgozott néhány métert, és megdöntötte az
egyéni, az országos, valamint az
Európa-csúcsot is. Szenzációs!
Risztov Évának ezüstérmekről
szólt ez a barcelonai világbajnokság. A korábbi kettő mellé újabbat
szerzett 400 méter vegyesen. Kétszáz méterig fej-fej mellett haladt
az olimpiai bajnok Klocskovával,
ám az ukrán a mellúszásban egy
kicsi előnyre tett szert, és ezt a záró százon, gyorson is megtartotta.
Három második hellyel zárt tehát
a vásárhelyi származású lány, és
ez is elismerést érdemel. A másik
magyar döntős, Reményi végül
hatodikként ért célba.
A további döntőkről: a férfiaknál az ausztrál Grant Hackett
1500 méter gyorson, az amerikai
válogatott 4x100 méter vegyesen
világcsúccsal, a nőknél a kínai
Hszüe Csüan-Lo 50 méter mellen, míg a holland Inge de Bruijn
50 méter gyorson lett világbajnok.
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Lékó Péter Dortmundban ü! asztalhoz

Kramnyik is a mezőnyben
SAKK
Az idei nyár legrangosabb férfi
sakkversenyét
ismét
Dortmundban rendezik. A nemzetközi viadalon asztalhoz ül a szegcdi Lékó Péter is.
Dortmund nem éppen történelmi nevezetességeiről híres, a német várost a második világháborúban porig rombolták. Sportéletéről
azonban
nevezetes
észak-rajna westfáliai település.
Labdarúgócsapata világhírű, a
Westfalen-stadion hangulata páratlan, a sárga-feketék nyertek
már Bajnokok Ligáját is. A foci
mellett még a sakk számít kiemelkedő
sportágnak
Dortmundban. Minden évben rangos

nemzetközi tornát rendeznek. A
világ ekkor több napig is a német
városra figyel.
Idén július 31-én kezdődik a
viadal. Ismét erős mezőny jön
össze. Hat sakkozó csatázik egymással. Az indulók között lesz a
szegedi Lékó Péter, világbajnoki
döntős
ellenfele,
Vlagyimir
Kramnyik, egykori szekundása
Anand, és három fiatal tehetség,
Radzsabov, Najdics és Bologán.
Lékót még Szegeden értük utol
telefonon, s kértük esélylatolgatásra.
- Kedden utazom Dortmundba, csütörtökön kezdődik a verseny. Úgy érzem, jó formában
vagyok, amit előre elterveztünk
az edzéseken, azt sikerült végre
hajtanunk. Nagy csatára van kilátás, Anand és Kramnyik lehet a
fő rivális. Érdekesség, hogy az el-

ső fordulóban éppen Anand ellen
sötéttel kezdek majd. Másnap a
világos bábukat vezetve a németek nagy reménységével, Najdiccsal csatázom. A harmadik
fordulóban Radzsabov, a negyedikben Bologán, míg az első kör
záró fordulójában Kramnyik lesz
az ellenfelem. Augusztus 5-én
lesz majd pihenőnap, utána pedig következik a második kör.
Nem lesz könnyű a fiatalok ellen
sem, hiszen ők a nagyok ellen
szeretnék megmutatni a világnak, hogy hamarosan velük is
számolni kell. Tavaly sikerült
nyernem Dortmundban, annak
a győzelemnek köszönhetően
játszhatok Kramnyik ellen a világbajnoki döntőben. Kellemes
emlékeket őrzök az elmúlt évből,
most is győzelem a célom.
SÜLI RÓBERT

Világbajnoki erősségű mezőny versengett

Két szegedi ezüstsárkány
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Vásárhelyi csb-bronz
TENISZ
A Hód TC férfi Szuperligás teniszcsapata a bronzérmet szerezte meg az idei bajnokságban.
Az elődöntőben szoros csatában
szenvedtek vereséget a vásárhelyiek, míg a harmadik helyért
lejátszott összecsapáson magabiztosan diadalmaskodtak.
Bronz, arany, ezüst, majd bronzérem. Ez az elmúlt négy év vásárhelyi éremtermése a férfi tenisz
Szuperligában. A Hód TC gárdája évek óta hazánk meghatározó
együttesének számít, a legjobbak
között tartják számon. Idén is
így volt.
Nézzük kronológiai sorrendben az eseményeket. A csoportmeccseket simán vették a Zsiga-tanítványok, három győzelemmel végeztek az élen. Azt előre tudni lehetett, hogy a másik
csoportban a Tordas és a Pécs-Vasas gárdája erősnek számít. Előbbi alaposan megerősödött [Kisgyörgy Gergely, Kiss Sebő, Nagy
Zoltán) az idei szezonra, míg
utóbbi kerete is remek játékosokból állt.
A szombati budapesti elődön-

tőben az egyesült Pécs-Vasas csapata várt a Hód TC-re. Az utolsó
pillanatban beerősített az ellenfél, hiszen leigazolta a szlovák
Schwarczot. Ez döntőnek bizonyult, hiszen így minden teniszező eggyel hátrébb került. A
külföldi játékos nem sok esélyt
adott a vásárhelyiek első számú
játékosának, Bardóczkynak, míg
Fonó is simán verte Szépvölgyit,
sőt Hultai Kissnek sem hagyott
kétséget afelől, hogy ki van most
jobb formában. Jancsó Miklós és
Nagy Viktor tartotta a lelket a
csapatban, ők hozták az egyesüket. Ekkor 4:2 volt az állás. A
Hód TC csak akkor nyerhetett,
ha minden páros meccsét hozza.
Mivel Szépvölgyi és Kiss kikapott farosstól és Hubaitól, így eldőlt minden kérdés.
Másnap a bronzért csatáztak a
játékosok. Az ellenfél a Malév
csapata volt. A csoportmeccsek
alatt simán nyert a Hód TC a fővárosiak ellen. Most is így történt. Egyedül Bardóczkyt késztette nagyobb ellenállásra Böröczky, azonban ez sem veszélyeztette a Davis Kupa-válogatott teniszező sikerét. Szépvölgyi, Kiss, Jancsó, Kóczán és Nagy
is oktatott, így a végén a párosokat már nem is kellett lejátszani,

a vásárhelyi együttes nyakába
akaszthatták a bronzérmet.
A vezetőedző, Zsiga László értékelte a csapata teljesítményét:
- A kitűzött célt elérték a fiúk, ismét sikerült felkapaszkodnunk a
dobogóra. Amit különösen nagy
dolognak tartok, az az, hogy a
csapategység, amely már évek
óta jellemzi a Hód TC-t, az idén
is igaz volt ránk. Reálisan a Tordas és a Vasas jobb csapat, csak
nagy bravúr és talán egy kisebb
csoda árán tudtunk volna döntőt
játszani.
ELŐDÖNTŐ: VASAS-HÓD TC 5:4
Egyes: Schwarcz-Bardóczky 6:1,6:2,
Fonó-Szépvölgyi 6:0,6:2, Hultai—Kiss
6:2,6:1, Jaross-Jancsó 3:6,0:6, Veress-Kóczán 6:2,6:3, Ott-Nagy 2:6,7:6,
2:6. Párosok: Schwarcz, Fonó-Bardóczky, Jancsó 0:6,3:3-nál Fonóék feladták, Hultai, Jaross—Szépvölgyi, Kiss
6:1,6:1, Noszály, Veress-Nagy, Kóczán
3:6, l:l-nél Noszályék feladták.
III. HELYÉRT: HÓD TC-MALÉV 6:0
Egyes: Bardóczky—Böröczki 7:5,6:4,
Szépvölgyi-Váci 6:2,6:4, Kiss-Sauska R
6:1,6:4, Jancsó-Rasztovszky 6:1,6:0,
Kóczán-Berta 6:0,6:1, Nagy-Sauska M.
6:0,0:0. A párosokat nem játszották le.
A döntőben: Tordas-Pécs-Vasas 5:4
A Szuperliga végeredménye: 1. Tordas,
2. Vasas, 3. Hód TC, 4. Malév.
S. R.

Békéscsabán edzőtáboroztak
KÉZILABDA
A Liss-HNKC NB l-es női kézilabdacsapata július 19-étől
26-áig Békéscsabán edzőtáborozott, készülve a szeptemberben rajtoló 2003/2004-es bajnokságra. A tapasztalatokról
Tamás Sándor vezetőedző segítségével számolunk be.

Az ob mezőnye világbajnoki erősségű volt.
A hét végén motoros sárkányrepülők uralták a szegedi, a
Csongrád megyei égboltot. Az
apropót az Alföld-kupa és a
nemzeti bajnokság adta. A szegcdiek közül a Kovács Aurél,
Mészáros Tamás kettős ezüstérmet szerzett a vb-erősségű
mezőnyben.
Az időjárás nem mindig kedvezett a sárkányrepülőknek a Szegeden és környékén rendezett
Alföld-kupán és nemzeti bajnokságon - tudtuk meg Balázs Gábor versenyigazgatótól. Bár ez a
megállapítás főként az első napra volt igaz, de a különböző teljesítendő feladatok átcsoportosításával elérték, hogy a pénteki produkció is értékelhető legyen. A
tizenöt fős létszám első olvasatra
soványnak tűnik, de tudni kell,
hogy Európa- és világbajnokok
látogattak el Szegedre - vagyis a
mezőny vb-erösségű volt.
A rendezők nehéz erőpróbákat
eszeltek ki, melyek közé bízvást
sorolható a két precíziós leszállás. Az egyiknél egy 25x100 méteres dobozon (hivatalosan anyahajó) kellett landolniuk a résztvevőknek. A másiknál másod-

percre meghatározták az időt mikor kell leszállni - ezt sem volt
egyszerű kivitelezni, de a svájciak is megirigyelték volna a tapasztalható pontosságot. A navigációs feladat nemcsak emberpróbáló volt, hanem szép is. A
szegediek a nyitó napon jól szerepeltek, az egyszemélyes kategóriában Gera Lajos a 2., a kétszemélyeseknél pedig a Kovács
Aurél, Mészáros Tamás egység az
élről várta a folytatást. Szombaton - ekkor kör- és időtartam-repülés várt a sárkányokra - porszem került a gépezetbe, Gera
visszacsúszott a 6. helyre (egy
másik szegedi, Varga Róbert is
megelőzte, 4. lett), Kovács és
Mészáros pedig a többszörös
vb-első Thuróczy, Guti duó mögött a második helyen végzett.
- Alapjában véve ez szép eredmény - mondta Mészáros Tamás
- , de nekem mégis keserű egy kicsit a szám íze. Két számban is
megvertük Thuróczyékat, viszont
az időtartamfutamban, amikor
adott benzinmennyiséggel kellett
minél hosszabb ideig a levegőben
tartózkodni, a technikai előny az ő
négyütemű motoruk mellett volt
a mi két üteműnkkel szemben.

Fotó: Karnok Csaba

Egy „in memórián" viadal is
zajlott az Alföld-kupa és a nemzeti bajnokság keretein belül: a
nyolc évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt Hideghéthy Józsefre emlékeztek.
- Összességében színvonalas
versenyt láthattunk - értékelt
Balázs Gábor -, amely jól felkészítette a magyar elitet az augusztus 24-ei Angliában rendezendő világbajnokságra. Elárulhatom: a mezőny fele ott lesz a
vb-n, köztük a szegedi Kovács,
Mészáros egységgel.
A nemzeti bajnokság végeredménye, egyszemélyes
kategória:
1. Rabnecz Gábor (Dunaújváros), 2. Smidróczki Zoltán (Debrecen), 3. Horváth István (Debrecen), 4. Varga Róbert, 6. Gera
Lajos (utóbbi kettő Szegedi RE);
kétszemélyesek:
1. Thuróczy
Endre, Guti Gábor (Dunaújváros, Békéscsaba), 2. Kovács Aurél, Mészáros Tamás (Szegedi
RE), 3. Ferincz Vincze, Varga
Zoltán (Nagykanizsa).
Az Alföld-kupát (a két kategória
abszolút legjobbjának) és a Hideghéthy-emlékversenyt egyaránt a
Thuróczy, Guti duó nyerte.

i. p.

Kemény héten vannak túl a vásárhelyi női kézilabdások. Békéscsabán napi három edzés várt
Asztalosékra, ezt a terhelést a
szerdai pihenőnap tette elviselhetővé - ekkor a strandon ejtőztek a keret tagjai. Általában
azonban ennél szigorúbb, feszitettebb ritmus szerint éltek:
- Az első tréninget mindennap
reggel 7 órától tartottuk - mondta Tamás Sándor, a Liss-HNKC
vezetőedzője - , ekkor vagy 4 kilométeres futás, vagy a konditeremben tizennégy „állomáson"
az összes izomcsoport megmozgatása szerepelt a programban. A
11 órás foglalkozás a reggeli függvénye volt, ekkor medicinlabdázás és dinamikus láberőfejlesztés

AUT0SP0RT
Vásárhelyen a Hód Bo-na ASC
rendezte meg a gyorsasági
roncsderbi országos bajnokság
6. fordulóját, egyben a Marso-kupát, amely szép megyei sikereket hozott.

Alakul a gála programja

A harminchét spéci autót felvonultató mezőnyben a sportág
minden ásza ott tolongott, s szokás szerint népes küldöttség képviselte Csongrád megye különböző településeit is. A házigazda
és rendező Hód Bo-Na ASC versenyzőin kívül még Szeged, Makó, Üllés és Zsombó adott indulót.
A vásárhelyiek rendkívül balszerencsésen versenyeztek. Bozsek Lajos (Il-es géposztály, 1600
kem alatt) motorhiba, míg Nagy
Sándor (l-es géposztály, 1600
kem felett) differenciálmű-törés

OKOLVIVAS
MUNKATÁRSUNKTÓL
Alakul a szeptember 6-án, az újszegedi sportcsarnokban rendezendő ökölvívógála programja.
Profi bokszolónk, Erdei Zsolt valószínű, hogy a Bokszvilágtanács
(WBO) interkontinentális bajno-

IMRE PÉTER

Megyei fölény a roncsderbin

MUNKATÁRSUNKTÓL

sem bokszol címmérkőzésen. Erdei ellenfelét a hét elején hozzák
nyilvánosságra.
Az biztos, hogy Madár vasárnap négyhetes ausztriai, kitzbüheli edzőtáborba vonult, mégpedig klubtársaival, a korábbi nehézsúlyú világbajnok dr. Vlagyimir Klicskó, a veretlen nehézsúlyú Alexander Dimitrenko, valamint az edzője, Fritz Sdunek társaságában.

reket. Ezt mi sem állhattuk meg
szó nélkül, s megjegyeztük: kár
volt pazarolni, lehet, hogy arra a
papírra még szükségük lesz...
A kedélyen a pénteki edzőmeccs sem rontott, amit az NB
l/B-s Gyulával vivott a Liss. A
kék-sárgák 17-1 l-es félidő után
32-27-re nyertek, a legtöbb gólt,
ötöt Kósa szerezte, de Ionete, Tamás, Virág, Baunok és Asztalos is
négyszer mattolta az ellenfél ka»
pusát. Apropó, kapus! A Kiskunhalasba visszaszerződött Vörös
Henrietta már a viharsarki alapozásra sem tarthatott a társakkal - pedig eredetileg így tervezte
- , mert régi-új egyesülete igényt
tartott a szolgálataira. Csütörtöktől szombatig azonban egy
Romániából érkezett hálóőrt, Király Esztert tesztelte a Tamás,
Giricz duó. Ma jugoszláv kapus
érkezik - szintén felmérő jelleggel - , s Kocsis Ágnes is csatlakozik a kerethez. Ő ugyanis nem
utazik az augusztus 4. és 17. között Macedóniában rendezendő
junior-világbajnokságra, viszont
a Liss-HNKC színeit képviseli
majd a világeseményen Szabó
Valéria és Jenófi Katalin.

Rendkívül balszerencsésen versenyeztek a vásárhelyiek

Erdein kívül két ukrán és egy örmény bokszoló lép kötelek közé

ki címét védheti meg. Rajta kívül
a hamburgi Universum Box Promotion várhatóan két ukránt, a
kisváltósúlyú nemzetközi bajnok Andreas Kotelnyikot
(17
meccs, 17 győzelem, 9 kiütéses)
és a légsúlyú Vlagyimir Szidorenkót (10 meccs, 10 győzelem, 5 kiütéses), valamint az örmény Koren Gevort (15 meccs, 13 siker, 2
döntetlen, 8 kiütés) hozza el Szegedre. Jelen állás szerint egyikük

váltotta egymást. A délután 5
órai edzésen már a szakma, a kézilabda is előtérbe került egyéni
képzés, valamint védekezési és
támadási variációk gyakorlásában.
A szakember elárulta: az eltervezett munkát maradéktalanul
végrehajtották, a játékosok kivétel nélkül rendkívül pozitívan
álltak a legkeményebb feladatokhoz is.
- Mi tagadás, időnként legördült egy-egy könnycsepp az arcokon, akadt, aki elpityeredett voltak olyan gyakorlatok, amelyek egy kis szenvedéssel jártak.
A hangulat azonban ideális volt,
s a lányok is megtalálták a módját, humoros formában, hogy
„bosszút" álljanak rajtam és segítőmön, Giricz Sándoron.
Az
egyik este például léggömbbel és
az energiapótló italok üres dobozaival úgy kidekorálták a szobánk ajtaját, hogy szinte térkép
kellett ahhoz, hogy kitaláljunk a
„dzsungelből". Giricz Sanyi kísérőkerékpárját pedig a „Mester
007"-es rendszámmal és egy „Le
a kilókkal!" felirattal látták el,
valamint WC-papírral betekerve
a küllőket varázsoltak rá teleke-

miatt volt kénytelen idő előtt feladni a küzdelmet. Ettől a „kis"
malőrtől eltekintve a roncsderbi
ismét hatalmas sikert aratott: az
egész napos programot mintegy
3500 néző tekintette meg és megyei sikereket láthatott. A széria
géposztályban a makóiak domináltak, Dömösi

Róbert é s

Molnár

Tibor révén; a Il-es géposztályban a szegedi Cold AMSE diadalmaskodott Kotogány
Tamásnak
és i f j Boros Gyevi Lászlónak köszönhetően, a nagyok között
zsombói Farkas Zsolt ezüst-, az
üllési Veszelka László pedig
bronzérmet csípett el.
A szervezők az amatőrökre is
gondoltak, ebben a betétszámban hármas vásárhelyi siker született.
- A közönség színvonalas viadalt láthatott - értékelt Nagy - ,
és külön öröm, hogy ez zsinórban már a tizedik volt Hódmezővásárhelyen. Remélem jövőre is
vendégül láthatjuk az országos
bajnokság mezőnyét, s abban is
őszintén bízom, hogy megáll az

elmúlt évek tendenciája és nem
csökken tovább a létszám...
Végeredmény, profi kategóriák, széria géposztály: 1. Dömösi
Róbert, 2. Molnár Tibor (mindkettő Makó), 3. Zovényi József
(Bocskaikert), 4. Fodor Imre
(Gold AMSE, Szeged). Il-es géposztály (1600 kem alatt): 1. Kotogány Tamás (Gold AMSE, Szeged), 2. ifj. Boros Gyevi László
(Gold AMSE, Szeged), 3. Nagy
József (Nagykáta), 5. Domokos
József (Gold AMSE, Szeged). I-es
géposztály (1600 kem felett): 1.
Kiss György (Kecskemét), 2. Farkas Zsolt (Zsombó), 3. Veszelka
László (Üllés), 5. Dömösi Róbert, 6. Halmágyi Péter, 7. Fazekas Imre (utóbbiak mind Makó).
Szuperfutam:
1. Kiss György, 2.
Fazekas Zsolt, 3. Veszelka László.
Amatőr kategória, betétszám
(nem becsövezett,
vagyis nem
roncsderbis autókai): 1. Ludescher Loránd, 2. Marton Csaba,
3. Hanga Gyula (mind Hódmezővásárhely).
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Majdnem a Balatonba „fulladt" a Ferencváros

Nagyon bekezdett a Békéscsaba
BÉKÉSCSABA-ZTE

LABDARÚGÁS

BUDAPEST (MTI)

3-1 (2-0)

A hét végén megkezdődött a
labdarúgó NB I. A nyitányon a
bajnok MTK legyőzte a Sopront, viszont a legutóbbi ezüstérmes Ferencváros csak döntetlent ért el Siófokon.

Békéscsaba, 3500 néző. Vezette: Kiss B
Gólszerzők: Kovács N. (15.), Udvari
(35.), Faragó (71.), ill. Sabo (76.).
Kiállítva: Csóka (78. - Zalaegerszeg).

Péntek este megkezdődött a
nagyüzem a labdarúgó NB
I-ben. A nyitányon alaposan
megizzadt a címvédő MTK a
Sopron ellen. A vendégek szerezték meg a vezetést, és ha kiállítás miatt nem fogyatkoznak
meg, lehet, hogy pontosan térnek haza a fővárosból. Végül
azonban bejött a papírforma,
fordított az MTK, de az biztos, a
szerdai, HJK Helsinki elleni
BL-selejtezőn a most produkáltaknál sokkal több kell.
A Magyar Labdarúgó Liga döntése alapján a Balaton FC zárt
kapus találkozón fogadta a Ferencvárost. Altalános meglepetésre a rettenetesen karcsú költségvetésből gazdálkodó siófokiak
az első félidőben fölényben játszottak, vezettek is, a vége viszont döntetlen lett. Szombathelyen hétezren voltak kíváncsiak
az élvonalba visszakerült Hali
teljesítményére. Nem is csalódtak a Détári-legénységben, akik
jó játékkal biztosan verték a Miriutával és Nyilas Elekkel felálló,
az UEFA Intertotó-kupában viszonylag jól helytálló Győrt.
Békéscsabán, ha tehetnék, kőbe vésnék a bajnoki tabellát.

l-l (1-0)

VIDEOTON-PÉCS

Székesfehérvár, 5000 néző. Vezette: Hanacsek.
Gólszerzők: Szalai T. (33. - 1 l-esből),
ill. Pest K. (72.).
Kiállítva: Szabados (45. - Pécs).
Az Újpest-Debrecen mérkőzést ma 18 órakor (m2) rendezik.

Azon ugyanis a viharsarki együttes az élről tekint vissza a mezőnyre! Azzal érték el ezt, hogy
megleckéztették a 2002-ben bajnokságot nyert Zalaegerszeget. A
Haladás mellett az élvonal másik újonca, a Pécs is kitűnően
mutatkozott be. Bár a baranyaiak három pont helyett csak egyet
szereztek, de azt idegenben,
Csank ¡ónos új gárdájának, a Videotonnak az otthonában.
Eredmények:

Kónya Aliz negyedik
EVEZÉS
Két szegedi indult a hétvégi
belgrádi junior (U23-as) evezős
világbajnokságon. A felnőtt
vb-n is startoló Kónya Aliz
könnyűsúlyú egypárban negyedik lett, míg Lobozár Antal
négypárban 11.
Az előzetes várakozás a' pján .1
Démász-Szegedi VE versenyzőjétől, Kónya Aliztól a belgrádi
U23-as, azaz junior evezős világbajnokságon a minél jobb B döntős helyezést várták a szakemberek, így Melis Zoltán, a felnőttek
szövetségi kapitánya is. A szegedi tehetség először akkor okozott
kisebb meglepetést, amikor a
fenti várakozást felülmúlva, még
szombaton este kiharcolta az A
finálét. Aztán vasárnap délben
következett a döntő, és Kónya
nagy csatában éppen csak lemaradt a dobogóról. A kínai evezős
(ideje: 7:52 perc) tíz másodpercet
vert a második svájcira (8:02),
ám a harmadik helyért hatalmas
harc volt a német sportoló és Kónya között. Végül a Démász kitűnősége negyedik lett 8:08-cal,
két másodpercre lemaradva a dobogó legalsó fokától.
- Már a döntőbe jutás mindenképp meglepetés volt, hiszen ez

volt Aliznak az első alkalom,
hogy esélyesként ült a hajóba.
Ám így is hozta magát, az elvárások csúcsát teljesítette Szerbia-Montenegró fővárosában értékelte röviden tanítványát
Dani Zsolt, a Démász evezőseinek vezetőedzője. Kónya néhány
nap pihenő után csatlakozik a
válogatott kerethez, ugyanis ő is
indul az augusztus végén Milánóban tartandó felnőtt világbajn o k i o n . Moh • Zoltán ! .•
lasztottjai augusztus 4-étöl Szegeden edzőtáboroznak.
A másik szegedi, Lobozár Antal a négypárban kapott helyet.
Társaival, a Zöld András, Andrus
Csaba, Orbán Gergely trióval a
középdöntőjében az 5. lett, így
vasárnap a B döntőben, azaz a
7-12. helyért szállhatott vízre. A
záró kétezer métert az ötödik helyen fejezte be a kvartett, ezzel
pedig 11. helyen végeztek.
Az igazi bravúrt a könnyűsúlyú
kétpárak mezőnyében érték el a
magyarok. A Lőrinczy Péter, Szabó Kornél duó ugyanis aranyérmet szerzett ebben a számban. A
kettős az elődöntőből és a középdöntőből is a legjobb idővel jutott
tovább, utóbb a fináléba. A páros
itt remek hajrájának köszönhetően a kínai, valamint a lengyel
riválisát megelőzve elsőként haladt át a célvonalon.
MÁDI JÓZSEF

Az élcsoportban
KAJAK-KENU
MUNKATÁRSUNKTÓL
Két forduló után már hármas
holtverseny alakult ki a férfi kajakosok teljesítményét összesítő
2003-as MKB-ranglistán. A tavaszi tájékoztató verseny és az első,
szolnoki vb-válogató után egyaránt 24-24 ponttal áll Vereckei
Ákos, Beé István és Kammerer
Zoltán. A nőknél a párosban és rövid távon remeklő Szabó Szilvia a

Kluivertet
visszafordították

ranglistán 41,5 ponttal egyelőre a
40-et gyűjtő Kovács Katalin előtt
áll. Némi meglepetésre, de a szegediek örömére a Démász versenyzője, lanics Natasa a harmadik 36,3 ponttal. A kenusoknál
szinte „körelőnnyel" vezet a kétszeres olimpiai bajnok Kolonics
György (45,25) megelőzve páros
partnerét, Kozmann
Györgyöt
(23,25) és a Démász-Szeged sportolóját, Fürdők Gábort (23,10).
A hét végén Szegeden a második világbajnoki válogatóval folytatódik - az MKB-kupáért kiírt
küzdelemsorozat.

MTK-S0PR0N

2-1 (0-1)
Budapest, Hidegkúti-stadion, 2500 néző.
Vezette: Megyebíró.
Gólszerzők: Szabó 0. (59.), Silva (77.),
ill. Sifter (22.).
Kiállítva: Horváth A. (40. - Sopron).

BALATON FC-FTC
l-l (1-0)

Siófok, zárt kapuk mögött. Vezette:
Bede.
Gólszerzők: Csordás (34.), ¡11. Rósa D.
(47.).
Kiállítva: Vukmir (82. - FTC).

HALADÁS-GYŐR
2-0(0-0)
Szombathely, 7000 néző. Vezette: Kassai.
Gólszerzők: Tóth R (53.), Kincses
(69.).

AZ ALLAS
1. Békéscsaba
1 1 - - 3- 1 3
2. Haladás
1 1 - - 2- 0 3
3. MTK
1 1 - - 2- 1 3
4. Balaton FC
1 - 1 - 1- 1 1
FTC
1 - 1 - 1- 1 1
Pécs
1 - 1 - U 1 1
Videoton
1 - 1 - 1- 1 1
8. Debrecen
0 - - - 0- 0 0
Újpest
0 - - - 0- 0 0
10. Sopron
1 - - 1 1- 2 0
11. Gyér
1 - - 1 0- 2 0
12.ZTE
1 - - 1 1- 3 0
A következő, 2. forduló párosítása. Augusztus 1. (péntek):
Győr-Balaton FC, 18. Augusztus 2. (szombat): Zalaegerszeg-MTK, 18; Újpest-Sopron,
20; Debrecen-Haladás, 20; Ferencváros-Videoton, 20. Augusztus 3. (vasárnap): Pécs-Békéscsaba, 18.

N e m engedték be az Egyesült
Államokba Patrick
Kluivertet,
az FC Barcelona holland labdarúgóját. A támadó a katalán
.csapattal érkezett Bostonba,
ahol bemutató
mérkőzésen
kellett volna pályára lépnie a
Juventus ellen. A repülőtéren
azonban feltartóztatták, mivel
nem volt megfelelő vízuma. A
belépéshez neki azért kellett
volna speciális engedéllyel rendelkeznie, mert büntetett előéletű, korábban ugyanis - halálos kimenetelű közúti balesetet okozásáért - 200 óra közmunkára ítélték.

Totó
BUDAPEST (MTI)
A 30. hét mérkőzéseinek eredményei:
1. Alianssi-Penigia
0-2
2
2. Bremen-Nice
1-0
1
3. Brescia—Vilarreal
l-l
X
4. Brno-Guingamp
2-1
1
5. Clballa-Tampere Utd.
0-1
2
6. Koper Egaleo
X
2-2
7. Liberec-R. Santander
2-1
1
B. Lierse-Heerenveen
0-1
2
9. Pasching-l Kostanay
3-0
1
10. Schalke 04-Chislnau
2-1
1
11. Wil-Nantes
2-3
2
12. Wolfsburg-Synot
1
2-0
13. Stabaek-Sopdal
2
2-3
14. Valerenga-Rosenborg
lapzártánk után fejeződött be

SZÉLPÁL LÁSZLÓ

A Szeged kikapott, nyert a Makó és a Szentes

A közelgő bajnoki rajtok előtt
egyre-másra játsszák az edzőmérkőzéseket a labdarúgócsapatok. Szegeden NB I/B-s mecscset rendeztek, melyet a hajrában szerzett góllal nyert meg
a Kecskemét. Az NB II-esek közül a Makó az Algyőt, a Szentes
pedig a Vásárhelyt győzte le.

""•PFlWnmwnn

FC SZEGED-KECSKEMÉTI TE
1 - 2 (0-0)

Felső Tisza-parti stadion, 100 nézd. Vezette: Pálinkó.
Szeged: Halász - Babos Áron, Mórocz,
Gelbmann - Kulacsik, Ferenczy, Csűri,
Turján, Puskás - Dóra, Bali. Csereként
játszott még: Dobó (kapus), Czifrák,
Rácz A., Tóth A., Szamosszegi, Kurucsai,
Krausz, Duba. Edző: Szalai István.
Kecskemét: Nagy Zs. - Zahorecz, Barna
Zs., Filó-Csizmadia, Kislörincz, Bálint,
Lóczi - Szoboszlai - Sibalin, Barna Cs.
Cserék: Tóth J. (kapus), Babos Ádám, Tulkán, Kiss R, Koncz. Edző: loan Patrascu.
Gólszerzők: Dóra, ¡11. Barna Cs., Tulkán.
Eredetileg július 26-án kellett
volna elkezdődnie az NB I/B-s
küzdelmeknek. A liga végül úgy
döntött, ad még a csapatoknak
két hét felkészülésre időt. Ez nem
jött rosszul az újonc FC Szegednek, de kiváltképp a több NB
I-ben is szerepelt labdarúgót soraiban tudó Kecskeméti TE-nek.
Ezt azért állítjuk, mert az egyébként jó iramú, párharcokban
hemzsegő felkészülési találkozó
első játékrészében egyértelműen
jobb volt a Szeged. Kizárólag a
Szalai-legénység volt képes kialakítani helyzeteket. Az viszont
más kérdés, hogy azokat az
egyébként sokat futó, jól osztogató Csúri mind kihagyta, még
11 -esből sem volt képes betalálni. Móroczék magabiztosan blokkolták a látogatók támadásait,
Kulacsik rendre lefutotta, átjátszotta emberét a jobb oldalon (az
egyik felettébb látványos csele
után tapsot is kapott a nézőktől),
de az is feltűnt, hogy a középpályás sor közepén Ferenczy és Turján milyen sok labdát szerzett.
Szünet után, a meccs 47. percé-

A világos felsőben futballozó Szeged az első félidőben a Kecskemét fölé nőtt.
ben Dóra vezetéshez juttatta a hazaiakat, de a sok csere miatt ekkor már nem volt olyan folyamatos a szegediek játéka. Helyzetük
ekkor is akadt néhány, elsősorban
pontrúgások után veszélyeztettek, de elég volt hátul két helyez kedési hiba, ezeket a rutinos vendégek könyörtelenül kihasználták, így elmaradt a győzelem.
Az FC Szeged a következő
edzőmeccsét szerda 17 órakor a
Felső Tisza-parti stadionban
játssza a Deszk együttesével.
SZENTES TE-HFC 5 - 2 (3-0)
Szentes, 100 néző. Szentes: Bíró - Márics, Erdei, Keller, Gyagya - Kerepeczki,
Tóth Cs., Szabó T„ Pálfi - Ábel, Szarvas.
Cserék: Kolláth (kapus), Mátyás, Nyerges,
Nana, Taskovics. Edző: Bozóki Zoltán.
HFC: Erdei - Tóth l„ Huszár, Borbás Zs.,

Talmácsi - Szűcs, Antal, Sipos, Tóth J. Szél, Katona. Cserék: Soós A. (kapus),
Dani, Gilicze, Marton, Horváth. Edzők:
Rostás Károly és Antal Ferenc.
Gólszerzők: Szabó (2), Pálfi, Szarvas,
Nana, ill. Katona (2).
Az NB Il-es rajtra készülő szentesiek a hét közben 3-2-re legyőzték a Gyulát. Ezúttal valamivel könnyebb dolguk akadt:
bár elég fáradtan mozogtak, a
számtalan gólszerzési lehetőségükből ötöt azért értékesítettek.
Tóth Csabáék
szerdán Kunszentmártonban lépnek pályára.
MAKÓ FC-ALGYŐ 7 - 2 (3-0)
Makó, 100 néző. Vezette: Botlik.
Makó: Kovács K. - Sümeghy, Magyar,
Kazán, Kis K. - Bagi, Varga, Bány, Fábián
- Zakar, Patkós. Cserék: Hadár, Pálinkó,
Brakszatórisz, Gyenes, Czirbus (kapus).

Fotó: Kantok Csaba

Edző: Kolozsvári János. Algyő: Dénes Rau, Gál, Pécsek, Krucsó - Podonyi,
Krajczár, Pataki, Daróczi - Terhes, Szabados. Cserék: Horváth, Miklós, Sebők,
Ábrahám (kapus). Edző: Lóczi István.
Gólszerzők: Zakar (2), Hadár (2), Bagi,
Bány, Magyar, ¡11. Krucsó, Podonyi.
Négy nappal korábban Algyőn
már találkozott a két gárda. Akkor az NB Il-es makóiak 2-O-ra
verték az NB III-as házigazdákat.
Ezúttal simábban „intézték el"
Pécsekéket; a hét gól ellenére sem
lehetett teljesen elégedett Kolozsvári edző, aki leginkább amiatt
bosszankodott, mert Patkósék
számtalan ziccert elhibáztak.
A Makó szerdán a Röszkét,
pénteken a Makói Spartacust
(mindkettőt 17.30-kor) fogadja.
SZ. L.
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ESZTERGÁLYOS
SZAKMUNKÁST

Bélyeg
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Építési telek
Építőanyag

12

Qépjirmüvczfttó-képzés

13

Qép, szerszám

14

Hagyaték

18

Kisállat

16

Könyv

17

Lakásfelszerelés

18

Oktatást vállal

19

Közlemény

20

Motorkerékpár

21

Pénz, értékpapír

22

Régiségek

23

Számítástechnika

és CNC esztergályos
szakmunkást azonnali
belépéssel. Bérezés:
megegyezés szerint.
Jelentkezés: Gáspár Zoltán
műve/ctő. 30-244-2560.

Szeged-based
company seeks a:

Full Time

Senior
Accountant
1

Minimum 4 years
experience
' Fluent English a must
Please send your CV ;
with references to: j

seabolt@solvo.hu

Ruha
Szolgáltatás
Tanfolyam
Társközvetítés
28

Termény, takarmány

t a i l Utazás
Üzlethelyiség
31

Vállalkozás
Képes jérmü

m
1

Albérletet kínál

• SZEGED központjában (a
jogi
egyetemhez
közel)
külön
bejáratú
szoba,
konyha- és fürdőszobahasználattal igényes, nem
dohányzó
diáklánynak
szeptember 1-jótöl kiadó
Irányár: 23.000 Ft (rezsivel).
Érd. 62-584-346 (24381451)
2

Állást keres

• 23 áves lány szociális
munkás végzettséggel állást
keres
06-30-290-1008
(Szeged) (24179661)
• MEGBÍZHATÓ 26 éves
szegedi fiatalember 6 kat
jogosítvánnyal, kereskedelmi
végzettséggel
áruteritöi,
soföri munkál keres 06-30594-8692, Szeged (24381491)
• VÉGZETT informatikusmérnök közgazdasági affinitással. gyakorlattal igényes
munkát keres 06-20-9382762 (Szeged) (24381240)
3

TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 4-ón. Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30
• A FÖLDEÁKI Dózsa Vadásztársaság
apróvadas
területére szakképzett hivatásos vadászt alkalmazna
Jogosítvány
szükséges,
Idegennyelv-ismeret előny
Jelentkezni: Wéber János
Vt elnöknél 06-30-2975S32. (24381701)
I I A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny Saját gépkocsi szükséges Jelentkezés lényképes önéletrajzzal. Érd.:
Szeged, Szatymazi u. 2.
(24381310)
• AUSZTRIAI étterembe
szakácsok,
konyhalányok,
takarítók jelentkezését várjuk
folyamatosan. 06-30-26475-76. (24381816)
• BELFÖLDI és németországi sertés, borjú csontozására. kiemelt fizetéssel
lérfi szakmunkásokat keresünk.
Azonnali
kezdés.
Érdeklődni telefonon: 0 6 - 1 275-40-65, csak sms: 0630-488-27-12. (24280097)
• CIPÖALJA készítői és
cipőfelsőrész tüzöt keresünk. 62-405-674 (Szeged)
(24380743)

Állást kínál

keres pedagógus végzettséggel.
A pályázatokat szakmai önéletrajzzal kérjük
»
2003. augusztus 4-én 8.00-12.00 éra között |
az iskola titkárságán leadni.

3 órás, délutáni telefonos
tájékoztató részmunkára
(nem nyári munkára) keresünk határozott,
jó kommunikációs készségű fiatalokat.
Jelentkezni a megjelenés napján,
július 28-án, 1 7 - 2 0 óráig a 6 2 - 5 5 5 - 4 1 0 - e s
telefonszámon.

j

ís]

• AMBRÓZFALVA CSA
NÁDALBERTI Körjegyzőség
pályázatot
hirdet
belső
ellenőri
álláshely
betöltésére. A belső ellenőr
feladata: községi önkormányzatok
társulásának
belső ellenőrzési feladatainak ellátása Az álláshely
2003. szeptember
1-vel
betölthető. Pályázati feltétel:
felsőfokú iskolai végzettség,
regisztrált
mérlegképes
könyvelő
A
pályázat
elbírálásánál előnyt élvez:
adótanácsadói
képesítés,
államháztartásban
ellenőrzési területen
szerzett
szakmai gyakorlat. Bérezés:
1992 évi XXIII tv. (Ktv.)
előírásai szerint, valamint
saját gépjármű
költségtérítése
A
pályázathoz
csatolni kell a szakmai és
iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatát. 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint szakmai önéletrajzot. A
pályázat benyújtásának helye és határideie: 6916
Ambrózfalva. Dózsa u. 1.,
2003.
augusztus
14.
(24381786)
• BÚTORGYÁRTÓ c é g
asztalosokat és betanított
munkásokat keres 06-2039-29-205
(Szeged)
(24380802)
• CSATORNAÉPÍTÉSBEN
jártas
nehézgépkezelőket
keresünk vidéki munkavégzésre
06-30-9363-519.
(24381330)
• FIATAL szobafestőt állandóra felveszek, 06-309456-895. (24381427)
• GYÓGYSZERÉSZT k e resek Pécsre, lakás megoldott
06-70-2480-634
(24279754)
• GYÓGYSZER NAGYKE
RESKEDELMI cég pályakezdő gyógyszerész munkatársat keres, minőségbiztosító
gyógyszerész
munkakörbe Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni
lehet a 62/440-348-as vagy
62/440-330-as
telefonszámon. (Szeged) (24381125)

• HOSS+U lavra gondolkodó, éretlségivel rendelkező munkavállalók jelentkezését várjuk 30-35 éves
kong. Elektromos vagy műszaki
területen
szerzett
gyakorlat
előnyt
jelent.
Szeged. Jelentkezni a 62547-910, 06-30-57-58-092
telefonszámon lehet 8-16
Óráig. (24381808)
• HOSSZÚ távra gondolkodó, éretlségivel rendelkező munkavállalók jelentkezését várjuk Elektromos
vagy
műszaki
területen
szerzett gyakorlat előnyt
jeleni Érdeklődni munkaidőben lehel: 62-445-566,
06-20-984-06-34. (24381811)

• IDÉNYJELLEGŰ munkára
keresünk érettségivel rendelkező munkatársakat 25
és 35 év között. Jelentkezni
a 62-547-910, 06-30-5758-092 telefonszámon lehet
8-16
óráig
(Szeged)
(24381796)
• IRODATECHNIKAI b e rendezéseket
forgalmazó
üzletünkbe új térti munkatársat keresünk max 28
éves korig. Feltétel: elektrotechnikai műszerészi végzettség, jogosítvány. Jelentkezni szakmai önéletrajz és
a bizonyítványok másolatával
"Szervlztechnikus
24381335" jeligére a Sajtóházba. (24381335)
• IRODATECHNIKAI b e rendezéseket
forgalmazó
üzletünkbe új munkatársat
keresünk max. 28 éves
korig. Feltétel: érettségi,
számítógép kezelés és telepítés felhasználói szintű
ismerete, jogosítvány, szakmai gyakorlat Jelentkezni
szakmai önéletrajz és a
bizonyítványok másolatával
"Értékesítő 24381337" jeligére a Sajtóházba. (24381337)
• ITALAUTOMATÁKAT
üzemeltető
cég
autóval
rendelkező
munkatársakai
keres Szegeden és Hódmezővásárhelyen. Érd.: 30205-31-09. (24381308)
• KREATÍV építész szerkesztő munkatársat keresek
azonnali belépéssel. Válaszokat önéletrajzzal "Archicad 024381524" jeligére a
Sajtóházba várjuk. (24381524)
• KÜLSŐ helyszíni szerelésekre, beépítésekre keresünk szakképzett lakatosokat, bádogosokat, asztalosokat, B, C kategóriás
jogosítvánnyal.
Kizárólag
szegedi
lakosok
jelentkezését
várjuk. Bérezés
megegyezés szerint. Érd.: a
06-30-326-7228
telefonszámon lehet munkaidőben.
(24381783)
• MELEGKONYHÁS étterem
keres
felszolgálót,
hentes-halmészárost és éjjeliőrt. Jelentkezni az üzletvezetőnél:
62-495-481,
Szeged. (24381468)
• MŰSZAKI területen jelentős sikereket elért nagyvál-

lalat keres alkalmazottakat

az alabbi munnakorbe: manager asszisztens, műszaki
asszisztens, műszaki ügyintéző. üzleti koordinátor
Jelentkezni a 62-547-910,
06-30-57-58-092 telefonszámon lehet 8-16 óráig.
(24381810)
• MŰSZAKI érdeklődésű,
érettségizett munkatársakat
keresünk termékmenedzser
munkakörbe.
Érdeklődni
munkaidőben lehet: 62445-566,
06-20-984-0634.(24381817)
• NEMZETKÖZI furgonos
munkára sofőrt keresünk
06-30-30-333-70, Szeged
(24381737)

• OKTATÁSI intézmény
titkári keres napi 6 órás
adminisztrátori
munkára.
Jelentkezni levélben július
31-ig lehet. Révész Rita,
6723 Szeged, Lomnici u.
28/B. (24381328)
• ORSZÁGOSAN b e d o l gozókat keresünk otthon
végezhető valós munkára
Felbélyegzett
válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk!
Gil Bt. 8800 Nagykanizsa,
MiklÓSfa U. 11. (24078300)

Szeged,

Postaautó Kollégiumi út 6.

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

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS

• SZAKÁCSOT alkalmaznánk jó kereseti lehetőséggel
06-20-9-116-525
(Szeged) (24381372)
• 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.
(24380930)
• SZEGEDI p r e s s z ó b a
pultos hölgyet keresek. 0620-9470-004. (24381467)
• SZÁMÍTÓGÉPPEL vezérelt faipari lapszabász géphez
szabászt
keresünk
kiemelt bérezéssel. 06-30279-74-37,
Szeged.
(24380609)
• TAKARÍTÓ cég szegedi
munkahelyre délutáni mellékállásban, helyi lakosú
takarítónőket keres. Tel.:
06-20-221-30-24. Szeged
(24381371)
• TEJIVÓBA főzni tudó,
ügyes hölgyet felveszek.
06-20-944-5535 (Szeged)
(24381071)
• TÖBBÉVES tapasztalattal
rendelkező pénzügyi, operatív vezető munkatársat keresünk Szegedre Számítógépes Ismeret és angol
nyelvtudás
szükséges.
Fényképes szakmai önéletrajzot a junior0ejam.hu e mall címre várjuk. 2003.
augusztus
11-lg várjuk.
(24381420)
• WORKLINE Magyarország bedolgozókat keres
otthoni kézi, Illetve egyéb
munkák elvégzésére. Garanciavállalás,
munkaarányos jövedelem. Válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk
TYcrKiine
Magyarország,
6726 Szeged, Közép fasor
7/1. 62-431-384, 06-70243-1736. (24381459)
• ÉRETTSÉGIZETT, kreatív
munkatársakat
keresünk
cégképviselő munkakörbe.
Érdeklődni
munkaidőben
lehel: 62-445-566, 06-20984-06-34. (24381815)
• ÖNÁLLÓAN d o l g o z n i
tudó villanyszerelöket keres
szegedi cég. 06-309-383109. (24381694)
• ÜZLETKÖTŐT vagy áruteritöt keresek tehergépkocsi-, mezőgazdasági gépalkatrész terítéséhez 62443-730. Szeged (24381188)

Teleion: 62-464-014. 464-020
Nyitva: H.-P : 6.00-14.00 óráig
• ÁTÍRÁS, biziosltáskötés.
Szeged. Gyöngyvirág u. 14/
B. Gaflb Bt. 30-287-5458.
(24280251)
• A legkedvezőbb feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű km-megkötés
nélkül
bérautók
Hölgybérlöknek 1000 Ft/nap
kedvezmény.
06-30-20555-22,
62-452-266.
(24078564)
• AUDI 80 TDI, 1992-es
(klíma, centrálzár, 4 el. abl.,
tükör, OZ könnyüfémfelni)
eladó. 1.530.000 Ft. 06-304752-754, vagy este: 62464-076. Szeged (24078117)
• EREDETISEG VIZSGA
LAT, Intermobil, Szeged,
Rákóczi tér. 62-541-410.
(24077316)
• LADA Niva 1 6 ( 1 9 9 2 es), kitűnő állapotban friss
műszakival eladó, 62-405526,
06-70-523-3834.
(24280667)
• OPEL Kadett 1.4, 1990es,
ötajtós,
grafltmetál
színnel eladó, 62-419-260.
(Szeged) (24381640)
5

\||/ Cash&Camj

TERRAKOTTA
Csempecentrum

• KORREKT áron vásárolunk régi bútort, tollat,
lakásberendezési tárgyakat
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (24380858)

Szeged, Bérkert u. 129.

Te! : 62-439 025

TIKKURILA

• 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)

FESTÉK
Szeged, Vám tér
Tél.: 61/551-967
• BONTÁSBÓL ablak, ajtó,
szaniter eladó
06-30-9252-629, Szeged (24381747)

•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.
(23976552)

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

jfoityhabútor

•Stúdió

\ bemutatótermünkben
lévő bútorok
óriási
kedvezménnyel
megvásárolhatók!

• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-,
földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24178681)

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

• VAKOLÁSHOZ kiváló,
régen oltott mész, zsákolva
eladó, gyálarét. Deli K. u
4., 62-427-034 (24381730)

• BIOPTRON lámpa - kisméretű - állvánnyal, színskálával eladó. Irányár: 120
E Ft. Érd.: este 7-töl 62217-287, Makó. (24381735)

KEES

CSISZÁR
AUTÓSISKOLA

Aut6v«z«t6l tanfolyam Indul
augusztus 2-án, 9 órakor.
Zárda u. 6/A. (Novotel mellett).
- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv biztosított.
Előadások szombat-vasárnap délelőtt.
•2-444-970.

marosd<jsê>mper

MAROSI HOMOK,
BÁNYAHOMOK,
BARNAHOMOK,

Fűtetlen
és temperálható

/

»

III'TftlJ
u a j l d ü j ü i i ü i l uitv

SZECOLOR
DEPÓ.

• A JAKAB Csaba Autósiskolában gyorsított tanfolyam indul július 31-én és
aug. 14-én Szeged, Vitéz
u.
13-15.
62-422-335.
(24078005)

szállítása.

RAKTÁRAK

Megrendelhető telefonon:

• ATI

»..;--,

8

DEFI

VASAK 20-400-J
MÉRETRE VÁGVA IS 1
• NAGYOBB bélyeggyűj
teményt bélyeghagyatékot,
régi levélborílékot,
1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(23673095)

ELADÓK SORHÁZI LAKÁSOK
SZEGED-MAROSTŐN

gáz-, ill. elektromostargonca-kezelői jogosítvánnyal

S62/541•770

• FAIPARI hulladék tüzelőnek ingyen elvihető. 0630-279-74-37,
Szeged.
(24380812)

Sertés-,
marhacsontozó
és marhavágó

C s á s z á r n é Bt.

Mntc

Személy,

Teher,
Nehézpót
tanfolyamokat indll tandíj 30%
a max. 60 e Ft a vonatkozó
jogszabályok
értelmében
adókedvezményként
igénybe vehetó. OKÉV Tsz.:
06-0056-02 Szeged, Berlini krt. 16. Tel.: 62-422240,
06-20-9431-444
(24178999)

t

672+ Szeged.
Bakav N. u. 52.
Tel.: 62/467-647

CRANIUM

Az Interfruct Kft., a német tulajdonú Tengelmann-csoport
dinamikusan fejlődő, magyarországi Cash & Carry
áruházakat üzemeltető nagykereskedelmi leányvállalata
szegedi egységébe munkatársa(ka)t keres

• ANTIK bútorok, régiségek, tollnemül, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged (23976800)

6772 DESZK, Alkotmány u. 43.

Bérlemény

"V

n o INTERFRUCT

• ÚJSZEGEDEN két egymás melletti építési telek
eladó
6-6
millió
Ft.
Érdeklődni telefonon: 62424-031. (24381562)

• 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)

Autó

4

EllllHUlIfíl

j t j Bútor
• ANTIK BÚTOROK. RÉGISEGEK,HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322. 06-30-9558-979.
Szeged. (23976764)

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

• GÁZFŰTÉSSZERELŐT
alkalmaznék Érd.: 06-209-116-525.
(Szeged)
(24280353)

A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI
S Z A K K Ö Z É P I S K O L A (Szeged, Gutenberg u. 11.)

(üzenetrögzítő

Apróbörze

Gépgyártással
foglalkozó kft. keres
felvételre
gyakorlattal rendelkező ®

Állást kinél

6

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

Állást kínál

HETFÓ, 2003. JÚLIUS 28.

• CARSCHOOL Autósiskola
tanfolyamot indit július 31én, Igény szerint délelőtti
órákban is. Szeged, Tisza L.
krt.
62..
62-424-025
(24179022)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24077775)

flRKflD
TEXTILMÁZ

szakmunkásokat németországi
munkahelyünkre azonnal felveszünk.
Hosszú távon magas keresetet
biztosltunk.
Érdeklődni:
06-1/471-9543,06-1/471-9548
(Szombathy Krisztina vagy Varga Márta)

ajánlatai
Megújult
külsővel
a rúg! helyünkön
várjuk
új is régi
vásárlóinkat!
Szeged. Bartók térzsinagóga átjáró
Nyitva: 8-18-ig
Tel.: 420-072

a következő munkakörbe:

Megvételre kínáljuk az építés alatt álló,

ÁRUFELTÖLTŐ-TARGONCAVEZETŐ

133, 142, 155 és 160 m 2 alapterületű,

Neme! tulajdonban lévő nemzetközi
| ae mg as
s. |
g%
vállalatcsoport magyarországi tagja fcgjj B C I m l v C 1 %

Élelmiszeriparban vagy élelmiszer-kereskedelemben szerzett
gyakorlat előny!

2 szintes, emelt szintű, szerkezetkész sorházi épületeinket,
melyekhez önálló helyrajzi számmal rendelkező
377 nv telek tartozik.

kiváló minőségű szereléstechnikai és
vegyi termékei értékesítésére

Személyes jelentkezésüket várjuk
Csomor János áruházvezetőnél (fényképes szakmai
önéletrajzzal, bizonyítványok másolatával) az alábbi címen:
INTERFRUCT Kft. 6 7 2 8 Szeged, Algyői u.
Telefonon a 0 6 - 6 2 / 5 5 8 - 3 5 0
vagy a 06-62/558-351-es számon.
a*«.,*.

Érdeklődni lehet:

C R A N I U M KFT.
^

Szeged, Arany János u. 7. III. emelet 308. szoba
és a 06-62-421-210 és a 06-30-45-42-365 telefonszámokon.

4*

<

A

tél|e5ltmeny OSSZékOt

járműparos ágazatába T E R Ü L E T I K É P V I S E L Ő T
keres Szeged területére.
Elvárásaink:
Amennyiben ön az adott szaklejüleum gyakorlatot
szerzett, Ntkervifkntáit cs kitartó, képes az
emberekkel való kapcwlaUeremtéxre e* -tartásra,
határozottfellépésű,valamint retKfcíke/tk veaeféfcex
k-fotonnal, akkor épp önre van szűkségünk.

S

%
è:

Amit nydjtunk:
Főállású n«i«kavtív/otiy,
alapbér és teljcsán>érty;irá»m>s ;
jövcüétem. szolgált«» személye j

gépktxsi píjvár ltösznákííni t$ és i
mobíterefofon.

Fényképpel ellátott önéletrajzát "TK-Szeged" jeí igére az alábfci cúnea várjak;
Bemer Kft. 1476 Budapest, Pf. 156 vagy e-maik viktoria.varga@berDer.hu

•

HETFO, 2003. JULIUS 28.
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1 3 Gép, szerszám
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Újszegeden
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Közlemény

1

^
1

A

—

DEMASZ
Rt. Hódmezővásárhelyi

A

Marostöi Iparcikk

Üzemvezetősége értesíti fo-

üzlet.

gyasztóit és a lakosságot,

J

NYITÁSI f
G KEDVEZMENYEK!
NY
Szeged,

¿

Marostöi u. 4.

T!

Telefon: 62/458-324

1 4

I

és 11-én 8.00-tél 16.00-ig
áramszünet lesz
Hódmezővásárhely, Mártélyi

• 7 hetes magyar vizsla
kölykök oltva, féregtelenítve,
tültetoválva. vadászó szülőktől, törzskönyvel eladók.
06-30-2975-932. (24381718)
Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 62-315322. (23976770)
• KÉSZPÉNZÉRT V Á S Á ROLUNK könyveket, m a gánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. I S IS.
Tel.:
62-423-325.
(24381676)
1 7

Lakásfelszerelés

S

CSILLÁROK,

-

ÁLLÓLÁMPÁK.

|

FALIKAROK,

'

MENNYEZETLÁMPÁK

2 0 - 5 0 %
árengedménnyel! A
OTTHON-LUX
D Ó Z S A U. 4.

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.
20

Motorkerékpár

M 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)
21

Pénz, értékpapír

IMii. Karasz u. «. M-MI-SM

22

M RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt 2/b, 10-17
Óráig. (23976954)
M RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollneműt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (23976767)

23

Számítástechnika

M SZÁMÍTÓGÉP , MONI
T O R - , NYOMTATÓJAVÍ
TÁS, SZERVIZ. Eurocat Kft.,
62-458-567.
Szeged.
(24077725)

->g

¿ATPSNA*

g

CIPŐBOLTOKBAN!
ÜZLETEK: Tisza L. krt. S4.
Szeged Nagyáruház,
földszint.

fi^-anPT

ÁLLAMILAG ELISMERT FŐISKOLAI DIPLOMA
önköltséges képzés (diákhitel, rész.letfizetés).
Munka mellett is végezhető.
FELVÉTELI VIZSGA NINCS!
Műszaki
menedzser

25

Szolgáltatás

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

O

M

A

Gazdasági
informatikus

Érdeklődni (62)423-258, (20)924-S7-56.
Tájékoztató: 07.24.17.00-tó! a központban ( M T E S Z )

- Csatornatisztítás
- Duguláselhárítás
- Veszélyes
hulladékok
1
K

szállítása

i

20/9810-130

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS
Ü » Ü b Á » Ü K ®
Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23976548)
M DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged és
Csongrád megye. Tel.: 063 0 9 4 5 7 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (23976557)
M GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)

M LOMTALANITAST v á l lalunk
padlástól
pincéig.
62—452-850,
06-20-48819-79, Szeged. (24380861)
• REDŐNY, RELUXA, szalagtüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401-318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (23976769)
M LAKÁSFELÚJÍTÁSÁT
festéstől a csempéig törmelékszállítással,
azonnali
kezdéssel,
06-30-5552998. (Szeged) (24381037)

30
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
PAPCZUN A N N A
életének 75. évében elhunyt. Búcsúztatása július 31-én, 9 órakor
lesz a Belvárosi temető szóróparcellájából. Csak egy szál virágot
kérünk.
024.181681
Gyászoló család

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
CZINA MIHÁLYNÉ
HÁLÓ VIKTÓRIA
96 éves korában elhunyt. Családi körben csendesen eltemettük.
02438168?
Gyászoló család

31

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

127, 133 és 138 nm
alapterülettel

Üvh : Dr. Gémes Mihály
6724 Szeged. Árvíz u. 1/B.
www.extra.hu/atirakft
Tel./Fax: 62/401-490 ?
Ny : H.-P. 8-17-ig
|
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTEL, ADÁSVÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS

l éid.: 06-30-619-3105.

j

DR. SÁNDOR
. ZSUZSANNA

Munkanélküliek
képzési
támogatást
igényelhetnek.

RÉSZLETFIZETÉSI
ÉS ADÓKEDVEZMÉNY!
Szeged, Deák E u. 22.
Tel.: 62-425-805,
9 - 1 4 óráig
Akkreditációs lajstromszám:
0010,
OKÉV nyilvántartási szám:
07-0065-02.
M VAGYONÔRTANFOLYAM.
Ár: 47.500 Tel.: 06-30310-8934
(Szeged)
(24381642)
Társközvetítés

Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.
Szeged, Jósika u. I.
CL: Dr. Talár Rózsa
Bt. Alapítva: 1990-ben.

14 éve m ű k ö d ő i n

- ABC-eladó
- Ruházati eladó

27

•

2004. április 30-i
kulcsrakész átadással
kedvező fizetési
feltételekkel E L A D Ó K .

- Vendéglátó
üzletvezető

- Pénztárgép-kezelő

INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT
Debreceni u.18/B.fszt.1.
(Debreceni-Bihari u. sarok.
új társasházi
Nyitva: hétfőtől csütörtökig: 8—11.15—18

Telefon: 486-203
AJANLATAINK:
ílí
• József Attila sgt. 72.
• Sóhordó utca 9/a. sz.
• Róna u. 14/b. sz.
• Dankó Pista u. 3. sz.
Használt.szegedi ingatlanok:
• Etelka sori 60 nm-es
1+2-es felújított
• Boldogasszony sgt.-i
92 nm-es felújított
• Tápai u. 90 nm, 2003-ban átadott,
exkluzív kivitelezésű
• Fakopáncs utcai exkluzív
kivitelezésű,
• Bérkert utcai családi ház
Telek:
«>
• Kertész utcai 2x607 nm-es
=
Üzlethelyiségek:
• József Attila sgt.
• Fekete sas utcai 50 nm-es
• Dankó Pista u. 3.
Ügyfeleink teuein keresünk
panel- vagy tégfalakasokat, telkeket!
_
TELJES KÖRŰ

Érfisza
Invpst 2(102
I V I llmn,„ I,.lr.,v KTT

672« Szeged, Takaréktár u. I.
(62H34MMNI. (20)974-8686

ALLES Bt.
INGATLANKÖZVETÍTŐ

Üzletvezető:
dr. Tímár László
6 7 2 2 Szeged, A t t i l a u. 7.
62/479-564,
62/322-208
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig
budapesti képviselőnk:
06-30/9432-704.
ÉRTÉKBECSLÉS,
ADÁSVÉTEL. CSERE.
Készpénzes
Ingatlanvásárlás! «

TELJES KÖRŰ
INGATLANKÖZVETÍTÉS.
KERESÜNK:
ingyenes
nyilvántartással
lakásokat, házakat
közvetítésre.
Telefon: 6 2 / 3 1 3 - 1 1 7 .
www.constans.ingaUanvilag.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
H., Sz., P. 9-13. K., Cs. 13-17.
• I

Magánház

• KERESÜNK h á z a k a t ,
lakásokat
ügyfeleinknek,
62-45-208. (24381746)
M PUSZTAMÉRGESEN s á tortetős 2,5 szobás ház 700
négyszögöl
telekkel
3.600.000,
62-485-208.
(24381723)

Szeged-Tápén,
150 nm-es, 4 szobás,
2 fürdőszobás
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Irányár: 1 8 , 9 M F t .
LIMIT Kft.
6721 Szeged. Jézsef A sgt. 2 §
Tel.: 551-651, 30/299-3929.

%

S / v
Szeged, Fő fasor 184.
Ú J S Z E G E D E N

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

KULCSRAKÉSZ
C S A L Á D I

s

H Á Z A K

LEKOTHETOK.
Érd.: 30-619-3105.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
KORMÁNYOS I S T V Á N
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
024381523
Sándorfalva, Dóc

3,6 LE-s. 4 ütemű kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval,
1 év garanciával eladó
299 0 0 0 Ft.
AUTÓ 2000 KFT.
Szeged, Kossuth L. sgt. 61.
Érd.: 62/452-266,
30/205-55-22.

ATIRA KFT.
INGATLAN IRODA

A MAROSTŐI
VÁROSRÉSZEN
igényes családi h á z a k :

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
c
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT őszi
OKJ-s képzési programjai:
- Kereskedelmi
menedzser
- Kereskedő-boltvezető
- Mixer

SUNRAY 50 cm1«,

Telefon: 0 6 - 7 0 - 3 1 2 - 3 1 - 0 1 .

ÚJSZEGEDEN

SIKERSZAKMÁK
ADÓKEDVEZMÉNNYEL!

3 2 Képes j á r m ű

Vállalkozás

Kistelek központjában
nemzetközi út mellett,
újonnan épülő
54 ágyas panzió, étteremmel,
kávézóval üzemeltetésre
2003. augusztus 20-tól kiadó.

e o , e/ovbo»
6726 Szeged. Fő fasor I84.

Tanfolyam

P R O K O T R A V E L 6720 S z e g e d , K í g y ó u . 3.
Tel/fax: 62/484-225, 486-283. 543-385
SZEGEDRŐL INDULÓ KÖR ÚTJAINKBÓL:
Svájci korút 08.21-28.:
122-Oe+Fr helyett Í M »00 Ft
Nyugat-európai körutazás spanyolországi nyaralással
i8.27-09.06.:
92-950T1 helyett 82 845 Ft i
Alpok további kincsei 08.15-19.:6S080T1 helyett «1 650 Ft 1
Szlovénia csodái, Velence
es az Osztrák Alpok 08.31-09.04._66+00Tt helyett 59 490 Ft
Pillanatképek Dalmáciában
108.22-30.:
US-eeeTI helyeit 103 500 Ft |
RENDKÍVÜLI AJANLATOK:
Tunézia repülővel, szállodában: 57 900 Ft/fMN
Egyiptom repülővel, szállodában: 55 900 Ft/fOtN
Görögország 12 nap busz + szállás: 43 900 FVT6
Magié Lite, Oulet, Terra utak értékesítése!
Valutaváltás kedvező árfolyamon!
024381627

GYÁSZHÍR

Üzlethelyiség

M DELEP I p a r i P a r k b a n
2000 m'-es terület 200 m es raktárral kiadó. 06-30212-77-77
(Szeged)
(24280540)

Utazás

SZEGED
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M TÁRSAHÁZAK műkő és
betonlépcső cseréjét, pótlását, gumírozását vállaljuk.
06-70-235-19-31, 62-266826 Szeged. (24381534)

M CRONOS az igényesek
társkeresője. Szeged. 6 2 RN HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel. 430-814, 06-20-433-98-42
Tel.: 06-62-517-012, 06- (24077760)
30-9550-537. (24077585)
2 8 Termény, t a k a r m á n y
M KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás,
bútor-összesze- M KUKORICA, árpa szállítva
relés garanciával. 06-20- eladó
06-30-436-0693
99-75-271,
Szeged. (24280427) '
(24380891)
HIRDETÉSFELVÉTEL
M PONYVAKÉSZÍTÉS BAKSON:
javítás. Tel.: 62-571-238,
Tallózó, Fő u. 103.
06-30-322-5743. (23673016)

Gyászközlemények

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, testvér és rokon,
KUBATOVICS LAJOS
52 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus l-jén, 14 órakor lesz a
Tápéi temetőben. Csak egy szál
virágot kérünk.
024381672
Gyászoló családjai

K F T .

- Szippantás
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GÁBOR DÉNES FŐISKOLA
Szegedi Konzultációs Központja
6720 S z e g e d , Kígyó u. 4.
www.gdfszeged.hu
Y aXelePO

Műszaki
informatikus

50%

62/499-994,

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

PÓTJELEIUTKEZÉS
Július 22-től

-jíHSKűM

j ú l i u s 14-től

SZEGED:

Régiségek

1 8 O k t a t á s t vállal

('^ÉT

NYÁRI VÁSÁR

si körzetében.

• I B Valvtavaltas M M R
A LECKEBTEZ0BB ARFOLYAHOi,

Kisállat

Még mindig tart a

2003. augusztus 6-án I

transzformátorállomás ellátá-

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

16

miatt

úton a Mártélyi Téglagyár

Hagyaték

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

1 5

hogy hálózatépítési munkák

Ruházat

HI R DETES •

• BUDAPESTI k r t . - o n 35
nm-es
felújított,
másfél
szobás lakás eladó, 06-30925-3-465.
(Szeged)
(24381050)
M CSERÉPTETÖS házban
65 nm-es lakás áron alul
8.500.000-ért sürgősen eladó, 06-30-9959-263, 0620-346-7525.
(Szeged)
(24381270)

Igényes, új társasházban

S i t g e d , Pulz u, • J.
14 nm-16 nm-es
udvari garázsok
eladók.
Ár: I 627 500 Ft-tól. |
Érd: 06-20-317-72-73

• CSONGRÁDI s u g á r ú t i ,
másfél szobás,
erkélyes,
felújított panellakás eladó
6,2 millió Ft. Érdeklődni
telefonon:
62-424-031.
(24381561)

E B S Z E S

• PENTELEI soron I emeleti 52 m'-es, erkélyes lakás
felújítva, üresen, sürgősen
6.300.000-ért eladó. 06-309-583-180, Szeged (24381181)
• SZEGED, Szen! I s t v á n
téren 61 nm-es
(1+2+
étkezős) felújított panellakás
11.500.000 Ft-ért
eladó,
06-30-481-1256. (24381781)
• SZEGED FELSÖVÁROS,
kocka panelházban 72 nmes, 1+3 szobás, IV. emeleti,
étkezős,
erkélyes
lakás
eladó. Érd.: 70-312-7573.
(24179674)
• SZEGEDI 1.5 szobás, II.
emeleti erkélyes panellakás
zöldövezetben eladó, 0620-478-2728. (24280731)
• ÚJSZEGEDI toronyházban 45 nm, erkélyes, XVI.
emeleti lakás bérleti joga
3.000 000,
62-485-208.
(24381753)
SZEGED-BELVÁROSI a
igényesen felújított S
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkal
ELADÓ telephelynek,
irodának kiválóan alkalmas.
Érdeklődni a 30-9-658-200
as telefonszámon lehet.
um Ingatlaniroda"
Szeged, Kölcsey u. 11., I. em.
06 30 468 5028, 06-70-225-0948,
06-20-320-7610.
ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZAKBAN
LAKÁSOK LEKÖTHETŐK.
Szocpol, kedvezményes hitel
igénybe vehető.
TEUES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
,
HELYBEN! ?«8.51B .

SZEGEDEN,
A

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

135-205 E Ft/m2 áron!
Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes körű támogatás,
ügyintézés.

Felvilágosítás:
Real Hungary Kft
Szeged. Pacsirta utca 1.
Telefon 06-70-312-1914.
555-821.06-30-904-70-45
www.reaUiungary.hu
• CSERZY Mihály utcai 87
nm III. emeleti lakás 76 nm
szerkezetkész
tetőtérrel
15.300.000.
62-485-208.
(24381750)
• FÖ FASORON 129 m ' es, új, első emeleti társasházi lakás, azonnal beköltözhetően eladó. Irányár:
195.000 Ft/m'. 06-30-39949-99 (Szeged) (24280548)
• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné,
06-30-406-8012.
(24380989)
• SZEGEDEN, a Franciahögy városrészen a Makkoserdő soron, ill. a Sík
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 62-555-821, 70-3121914. (24381630)

Szegeden az Ősz u. 43. sz..
Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban LAKÁSOK.
GARÁZSOK, PARKOLÓK ELADÓK.
Röszkée, a Felszabadulás utcában
épülő 12 lakásos sorházban .
LAKÁSOK ELADÓK.
!
Érdeklődni telefonon történő ? • ÚJ építésű tertötéri 34
időpont-egyeztetés alapján lehet. c nm-es garzon eladó. 06Elsii Ház Kft. Szeged, Arany J. n. 7. 20-390-6440
(Szeged).
Tel.: 06-30-9-537-287
(24381768)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunk,
HERCZEG ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek Külön mondunk köszönetet orvosainak és
háziorvosának áldozatos munkájukért.
Gyászoló család,
024381498
Sándorfalva, Algyő

MEGEMLEKEZES
„Itthagytál minden álmot, vágyat.
Itthagytad árván szerető családod.
Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
De szívünkben örökké velünk maradtál."
„Fiatal életed hamar véget ért, Istenem, te tudod, hogy miért."
Fájdalommal emlékezünk
D É G I JÁNOS
halálának 5. évfordulóján.
024381244
Gyászoló család

MEGEMLEKEZES

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Velünk élsz örökké, akár a csillagok, emléked
mindennél jobban ragyog. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
P É T E R ZOLTÁN,
drága fiunk halálának 4. évfordulójára.
Örökké gyászoló szülei,
húga és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,
ÖZV B Á N JANOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek. Fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
02438H35
Gyászoló család
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Önanalízis a pusztában

Desztillált
víz Dávidnak

PODMANICZKY SZILÁRD

ROMA (MTI)

Hogy ne maradjon előttem rejtve az életnek
egyetlen zuga se, számba vettem, hol és mik a rejtett zugok, s rá két napra, beálltam csikósnak.
Elég jellegzetesen néztem ki.
Mivel nem a véremből jött a mesterség, alá kellett vetnem magam egy viszonylag
szerénynek
ígérkező tanfolyamnak, illetve előtte egy alkalmassági lovaglásnak.
A tanfolyamon a következő tantárgyak szerepeltek: 1. ostorpattogtatás, 2. bajuszpődrés, 3. egy
seggel két lovon, 4. viseletanalízis, 5. lóbiológia,
6. zabszemfelismerés.
7. életmentés teli gyomorral.
Szerénynek ígérkezett a tanfolyam, viszont az
alkalmassági belovaglás annál kevésbé.
Mivel egy évben két embert vesznek fel csikósnak, nagyon megnézik, ki legyen az egyik, és ki
legyen a másik.
Alig hogy összetegeződtünk,
már fönn is ültem
az egyik ló nyergében, mondták a nevét, Kotopaxi, és hogy tessék, tiéd a terep, az egész pusztaság.
Nem mondtak semmit, hogy mutassak
figurát,
vagy vágta, galopp, ügetés, hanem amikor úgy érzem, hogy bemutattam
mindent magamtól, akkor leállhatok, s a bizottság majd dönt, indulhatok-e a tanfolyamra tovább.
Fölkaptam a nyeregbe, vagy legalábbis megint
elfogott az ugrás iránti vágy a nyeregben, & ahogy
voltam, megrántottam Kotopaxi kantárját, s mindennél sebesebb vágtába kezdtem.
Olyannyira mindennél, hogy percek múlva a
vizsgabizottság is eltűnt a láthatárról.
Vágtattam, ahogy a torkomon kifért.

A Kotopaxi mozgásának ritmusos hullámzása a
végtelen felé törekedett.
Vágta közben eszembe jutott Mátyás király,
ahogy álruhában hülyíti a paraszt csajokat.
Vágta közben eszembe jutott Dózsa György,
ahogy mogorván szivarozik egy lepusztult bárban.
Vágta közben eszembe jutott Táncsics Mihály,
ahogy levelet ír Hudininek.
Vágta közben eszembe jutott Kossuth Lajos,
ahogy szakállvágót vásárol a technika
székházában.
Vágta közben eszembe jutott Deák Ferenc,
ahogy névtáblát cserél az ajtaján.
Vágta közben eszembe jutott Dugovics Titusz,
és hát majdnem lestem a lóról.
Már nem tudtam, merre járok, de a pusztaság
még mindig tartott, és egyre másra
jutottak
eszembe az ország történelmének azok a figurái,
akikkel soha nem találkoztam, soha nem ismerhettem meg őket, így aztán soha nem lehetett róluk saját, őszinte és tiszta véleményem,
helyette
ott voltak a készen kapott legendák,
történelmi
mesék, amiket legfeljebb hallgatni volt jó, elhinni
nem.
Kotopaxi jól ismerhette az utat, mert anélkül,
hogy különösebben bekanyarodtunk
volna, viszszavitt a bizottság elé. Leszálltam a lóról, és kissé
fáradtan, de kíváncsian vártam a döntést.
Na. kérem, mondta a bizottság elnöke, számunkra az derült ki, magának
fogalomzavara
van. Döntse el, mi akar itten lenni! Csikós1 Vagy
Betyár?

Tizenegy éven át folytatott tanulmányozás és elkeseredett viták után döntés született a világ
leghíresebb szobrának megtisztításáról: Michelangelo Dávidját
desztillált vízzel mossák le.
Az olasz sajtó jelentése szerint
Giuliano Urbani kulturális miniszter egyetért a választott eljárással. Az 1873 óta Firenzében
található Dávid-szobor fürdetése
szeptemberben kezdődik és véget
ér 2004 tavaszára, amikor a reneszánsz szobrászat remekművének 500-ik „születésnapját"
ünneplik majd. A vita elsősorban
akörül forgott, hogy csak szárazon végezzék-e a tisztítást, vagy amint azt a felelős firenzei szakértők ajánlották - kompresszoros vízlemosással. A művészettörténészek azonban máig elsősorban az foglalkoztatja, hogy
milyen vegyi anyagokat keverjenek a lemosáshoz használt vízhez.
Egy olasz szakértő rámutatott,
hogy a meztelen, parittyás fiatal
Dávidot ábrázoló remekművet
1843-ban erősen maró oldattal
tisztították meg és annak hatására eltűntek a színek, amelyek a
múltban díszítették.

Kánikula
Kíszftette

A nyugat felől közeledő hidegfront előtt ma még erőteljes lesz a felmelegedés, kánikulai meleg várható sok napsütéssel. Legteljebbestefelé lehet zápor, zivatar

o

Szeged
Hódmezővásárhely
Szentes

o
o
o

Makó
Csongrád
Kistelek

A NAP VICCE
A lovag keresztes háborúba indul. Előbb azonban szépséges,
fiatal feleségére erényövet csatol,
hogy megóvja minden kísértéstől. A kulcsot átadja legjobb barátjának, hogy gondosan őrizze
meg. Felnyergeli lovát, s elindul.
Fél órával később, vágtató lovon,
barátja utoléri, és a sietségtől elfúló hangon mondja:
-Állj meg, Tankréd! Rossz kulcsot adtál!

Lottószámok

0
0
0

Mórahalom

34°

33°

Mindszent

33°

Békéscsaba

33°

Szolnok

32°

33°

Kecskemét

32°

33°

Orosháza

33°

34°
34°

További kilátások
A hét többi napján változékony, mérsékelten ineleg időre lehet szám Ham. A néhány
órás napsütés mellett többször megnövekszik a felhőzet, és bármelyik nap lehel záporeső, zivatar. A csúcshőmérséklet 27,29 tok között valószínű.
Csütörtök

Szerda

ISTEN ELTESSE!
SZABOLCS
Ősmagyar név, így hívták a honfoglaló magyarok egyik vezérét,
Előd fiát. Ó lett az Ottó császár
ellen vonuló hadak parancsnoka.
Hangázásánál fogva kapcsolatba
hozzák a Szabbász héber névvel,
amelynek jelentése öreg. A név a
múlt század romantikus múltba
fordulása révén, a szabadságharc
utáni időkben jött újra divatba.

33°

ÉX

^

Max:27°
Mln:18
Zápor

Max: 29
Mtn:16°
Változó

Péntek

ÉX
Max:29
min: 1 8

Zápor

Vízállás:
A Tisza Szegednél 103 cm (hőfoka 25.7 C°), Csongrádnál-121 cm,
Mindszentnél - 5 cm. A Maros Makónál - 7 0 cm.
A Nap kel: 5.15, nyugszik: 20.25, Hold kel: 6.16, nyugszik: 18.42

T O S H I B A klíma

akció!

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

Kullancsok északra
STOCKHOLM (MTI)
Észak-Európában előrenyomulóban vannak a kullancsok. Az
uppsalai egyetem kutatói megállapították, hogy a vérszívó rovarok egyre jobban terjeszkednek
észak felé Svédországban. Felté-

telezik, hogy a jelenség oka az éghajlat változása és ezzel együtt a
hőmérséklet emelkedése. Még
néhány évvel ezelőtt kullancsmentes volt a Stockholmtól 150
kilométerre északra fekvő terület
- mutatott rá Thomas faenson,
az uppsalai egyetem professzora.

ÖTÖSLOTTÓ
7,29,30,77,80.Jokerszám: 929717
Oszlopszaggató Sámson izomsorvasztó atrakciója Kübekázán, avagy: már a görögök is habszivacsból HATOSLOTTÓ
építkeztek.
Fotó: Schmidt Andrea 5,11,19,21,35,39.Pótszám: 28

Német halálturizmus Svájcba
BERLIN (MTI)
NEM TANULNI MENT
Egy szegcdi általános iskola műhelyébe az ablakot befeszítve jutott be az a betörő, aki bírógépet,
alumíniumcsíkokat
és
más
nyersanyagot vitt magával. Az
eddig ismeretlen tettes a lopással
35 ezer, míg az ablak megrongálásával 30 ezer forint kárt okozott az oktatási intézménynek.
KAMERA A ZSÁKMÁNY
Egy szegedi Cég telephelyéről két
kültéri térfigyelő kamerát szerelt
le és lopott el egy tolvaj, aki a
bűncselekménnyel összesen 270
ezer forint kárt okozott a tulajdonosoknak.
FIGYELMETLEN VÁSÁRLÓK
Nem egyedi az a lopás, ami a közelmúltban az egyik szegedi bevásárlóközpontban történt. A figyelmetlen vevőket, akik a bevásárlókocsi tetején hagyják pénztárcájukat, sok esetben úgy rövidítik meg a tolvajok, hogy kihasználjákazt a rövid időt, míg a
vásárló a gépkocsiba behajolva
pakol, és egyszerűen leemelik értékeiket a kosár tetejéről.

Egyre több gyógyíthatatlan beteg
német utazik a szomszédos Svájcba - meghalni. E különös turizmus oka abban rejlik, hogy bár a
halálba segítést egyik ország törvé-

nyei sem engedélyezik, Svájcban
az orvosnak joga van olyan gyógyszert felírni végnapjait élő páciensének, amellyel a beteg véget vethet életének. Mindazonáltal szigorú előírás: a halálos szert a betegnek magának kell bevennie. A

német törvények csupán azt teszik lehetővé, hogy a gyógyíthatatlan beteg rendelkezzen: milyen orvosi segítségre tart igényt végnapjaiban, lemond-e például arról,
hogy gépek segítségével mesterségesen életben tartsák.

A csúnyaság definíciója

SZ0MBATI rejtvényünk megfejtése: Nem a szerelmet kell vaknak festeni, hanem a Z ^ t y ^ f jAnyából

0

75 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig

1%

kezelési k ö l t s é g

Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 30. számú sorában egy mai
közmondás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 9. Ismételt tiltás. 11. Bamba. mafla. 12. Előtér. 14. Előidézője. 15. Baktériumok. 17. Ugyan.
18. Személyére szintén. 20. Levéltartó. 21. Félig vége! 22. Kert oroszul. 24. Bizonyosság. 26. E.R. 27. Sporteszköz. 28. Tesped. 29. Herélt kos. 30. Utazó. 32. Idegen olaj. 34. Egyel! 35. Teljesítménybérek. 37. Félig teheti! 39. Római félszáz. 40. Gyorsulás jele. 41. Névelő. 42. Jellege. 43. Becézett női név. 46. Ábécé-kezdet. 47. Hajlat.
49. Hajó része. 50. Évkönyvek. 54.1.T.
FÜGGŐLEGES: 1. Fúvós hangszeren játszó zenész. 2. Folytonossági hiány. 3. Ebeink. 4. Kettős betű. 5. Vas megyei község lakója. 6.
Túzok rendszertani neve. 7. Részesrag. 8. Oiaméter. 9. Népszerű
nóta. 10. Nem kellett találkoznia vele. 13. Abortusz Bizottság. 16.
Idegesen mozgok. 19. Régiesen juttat. 23. Göngyöleg. 25. Személyes névmás. 28. Szemcsés anyag. 29. Palántáz. 30. A megfejtés
második sora. 3 L pltatya. 33. Félig! 36. Semmi. 38. Drótposta.
42. Nitrogén/tegyjele. 44. Osztrák folyó. 45. Becézett Anna. 46. Világos angol/s^
R ^ ^ ő . s z é . 52. Gyo-

törölve

|
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Citibank Személyi Kölcsönök
Érdeklődjön bankfiókunkban:
Szeged, Nagy Jenő u. 1. Tel.: (62) 554-770
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00

A Citibank sohasem pihen
Citibank

Citibank Rt. - * Citigroup ét a magvaroruégi CItItMnN csoport taqta
Alapfeltételek: megyat áHameolgársag, lakóhelyi vacetékes .egy privát moMMtton, 18-65 év közötti Rétkor. Minimum
jövedelem: 75 erei es 1 millió FI kölcsönösszeg kirótt egyedülálló személy esetén 50 000 FI havi nettó jövedelem, házas- és
Rettársat esetéhen 60 000 Ft nettó pvedelem. I millió Ft feletti kölcsönösszegnél egyedülálló siemely esetén 80 000 Ft
havi nettó jövedelem. Hátát- és M á l t á k esetéhen 100 000 Ft nettó jövedelem. « külónbízó Citibank Személyi
Kölcsönöknek ellélí feltételei lehetni*. A Citibank a kölcsönt a NNWfálati fettételei alaptan. a szerződéskötés! követően
nyújtja. A szerződéskötés es az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményéről függenek. A Citibank Rt
fenntartja a jogot, hogy a hiteiöralat során egyéb szempontokat is fkjyelemoe vegyen A leltéterekket kapcsdatos további
felvilágosításért nivja a Citibank Hitelvonalat (06-40A0-I0-40I vagy torduijon munkatársunkhoz U a hirdetés krzarolag a
figyelemfelkeltést szolgálja, ás nem mnösul n»«yános ajánláttételnek vagy tájékoztatom*. Az akció 2003. június 2 1 « július
31 ig tart. « kondíciók és az akció któtarlamá egyoldalú módosításának boát a Citibank Rt. lennurtia A C4gent2 Kit.
(székhely: Budapest. Váci u. 35. cégjegyzékszám: 0 1 0 9 5 6 6 2 8 7 ) a Cilibank Rt. bankúgynökekénl iái el.

THM: 26,76% -37,12%

