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ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

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

Csongrád megyéből is sokan utaznak Budapestre a zenés fesztiválra

TÉMÁINKBÓL
RITUÁLIS GYILKOSSÁG
Afrikából csempészett Angliába
gyerekeket egy tegnap
letartóztatott bűnbanda. Rituális
gyilkosság áldozata is lehet
köztük.
2. oldal

Indult a szigeti veszedelem

Nem kell szétverni a jelenlegi
vezetéssel működő Magyar Rádiót, jelentette ki Gyulay Endre,
a szeged-csanádi egyházmegye
püspöke. A főpásztor csatlakozott a tiltakozáshoz, amely a rádió vezetését ért kritikát bírálja.

RENDŐRÖK MÁSODÁLLÁSA
Ezer hivatásos Csongrád megyei
rendőr közül mindössze négynek
van olyan másodállása, amely
engedélyhez kötött.
3. oldal

Az idei fesztiválon hatvankét helyszínen
több m i n t ezer program várja a látogatókat.
Közel ötszáz zenekar - köztük száz külföldi váltja majd egymást a színpadokon. A nyitó
esten a Szegedi Kortárs Balett is fellép. A zenés produkciókon kívül a paródiaesttől a paradicsomdobáló-bajnokságig számos szabadidős program színesíti a fesztivált.

Gyulay Endre megyés püspök is
aláírta azt a nyilatkozatot, amelynek megfogalmazói visszautasítják azt a baloldali értelmiségiek
által közzétett közleményt, ami a
Magyar Rádió műsorpolitikáját
bírálja. A nyilatkozatot eddig
több mint nyolcvan, zömmel
jobboldali érzelmű közéleti személyiség jegyezte ellen. A tiltakozást kiváltó közlemény szerint a
rádió egyes műsorai szélsőséges,
a jelenlegi kormányzatot becsmérlő hangnemben bírálják a
baloldali politizálást, ilyen műsor
például a Vasárnapi Újság.
- Kár szétverni azt, ami rendesen működik, nem etikus siettetni a rádió vezetésének szétesését
- fogalmazott a püspök. A főpásztor úgy véli, hogy a médiának, legyen az jobb- vagy baloldali, a legfontosabb feladatai
közt kell, hogy szerepeljen a közélet éles kritikája. Nem helyes,
ha azért emelik fel szavukat
egyes értelmiségiek, mert a Magyar Rádióban meg merik szellőztetni a kényes ügyeket, felvetik az érzékeny kérdéseket.

Részletek a Randevúban

Folytatás a 3. oldalon

SPANYOLLAL KÜZD MADÁR
Megvan az ellenfél: Erdei Zsolt a
spanyol Jüan Nelongo Pérez
ellen lép a kötelek közé
szeptember 6-án, a szegedi
sportcsarnokban.
15. oldal
NOVOTEL HOTELBEN
130 nr-es. BEVEZETETT
szépségNtiídio

BÉRLETI JOGA
szaunával, infrakabinnal.
igényesen berendezve

2.4 M + áfáért családi okok
s ü l l ő s e n

miatt

A szegedi pályaudvarról tegnap délután elindultak az első szigetlakók.

eladó!

Mrd.: a mai napon
a 30-477-82-19-eg telefonszámon
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HULLÁMTERTAKARITAS
A Tisza hullámteréből
könnyebben visszahúzódik a víz,
ha n e m gátolja az aljnövényzet
és a fölhalmozódott hulladék. A
vízügyi igazgatóság a
Vásárhelyi-terv részeként
megkezdte a hullámtér
megtisztítását Szegeden a
Bertalan hídnál.
Közmunkásokat
foglalkoztatnak.
5. oldal

www.delmagyar.hu

A főpásztor
védi
a rádiót

Beköltöztek az első táborozók tegnap délután az óbudai Hajógyári-szigetre, ahol ma
megnyílt Európa egyik legnagyobb szabadtéri fesztiválja. Az egyhetes kavalkádra
Csongrád megyéből is százak keltek útra.
Egy hét végtelen szabadság, bulik, a „hangulat" és a felejthetetlen élmények csábítanak
vissza sok fiatalt a tizenegyedik éve minden
esztendőben megrendezett Sziget-fesztiválra.

Tegnap délután a szegedi vasútállomáson is
vártak olyanok a pesti gyorsra, akik nem először vernek sátort az óbudai Hajógyári-szigeten. Sokan a rendezvény végéig, augusztus
6-áig ott lesznek, még a magas árak sem riasztják vissza őket. Akik tehették, hetekkel
korábban, kedvezményesen megváltották jegyeiket. Ha valaki nem volt elég szemfüles,
mától 3500 forintos napi-, illetve 21 ezer forintos hetijegyváltásával léphet be a Szigetre.

Pénzhiány a klinikán
A szegedi belgyógyászati klinika
intenzív osztályának vezetője
korrekt és tárgyszerű ismertetést
adott a „körintenzív" helyzetéről, a toalettpapír, az egyszer
használatos eszközök és más apróságok hiánya azonban csak a
jéghegy csúcsa - reagált a lapunkban megjelent hirdetésre és
nyomában az osztályt vezető or-

vos tájékoztatására Lonovics János, az orvoskari centrum elnöke. Az orvoskar adóssággal küzd,
szigorú gazdálkodásra kényszerül. Az adománykérő hirdetés
nem megoldás, viszont rontja a
klinikák hírnevét és bizalmatlanságot kelt a betegekben.

Fotó: Karnok Csaba

Egy telekkönyvi bejegyzés miatt csúszik az állomásrekonstrukció

Nem kapott zöldet a MÁV

Bővebben a 3. oldalon

Szegedi tűzoltók segítségét kérték Bács-Kiskun megyéből

Esővel tombolt a szélvihar
Viharos erejű szél söpört végig
tegnap hajnalban térségünkben.
A szegedi tűzoltókat hatszor riasztották, utakat tisztították
meg a kidőlt fáktól. Délelőtt
Kecskemétre óriási eső zúdult.
Csongrád megye fölé tegnap hajnali két óra körül ért a vihar. Szegeden és környékén 75-80 kilométeres széllökéseket is mértek.
Térségünkben
kisebb-nagyobb
megszakításokkal reggel fél hétig
tartott a zivatar.
A hosszú meleg és száraz idő
után nem szokatlan a vihar kialakulása. Az elmúlt napokban
32-34 Celsius-fokra is felkúszott
a hőmérő higanyszála. Ennek
hatására összefüggő zivatarvonal
alakult ki hétfő éjszakára a Börzsönytől egészen a Mohácsi-szigetig. A villámlásokat már este
11-kor látni lehetett Szegeden is,
de a vihar csak kedd hajnali két
órakor ért el hozzánk.
Szoba az esőben. A szigetelés nélkül maradt szegedi Juharfás utcai
Folytatás a 3. oldalon, a kecskeméti felhőpanelház záró szinti lakásai beáztak.
Fotó: Karnok Csaba szakadásról a 2. oldalon olvashatnak

A vasúti társaságnak a teret is fel kellene újítania az önkormányzat szerint.
A pályaudvarral egy helyrajzi számon tartják nyilván a szegedi
nagyállomás előtti teret, ezért kötelezte az önkormányzat ennek
felújítására is a vasúttársaságot, amely az állomásépület rekonstrukciójára kért építési engedélyt.
Ugyanazon a helyrajzi számon
található a szegedi nagyállomás
épülete és az Indóház tér, a villamospályáig terjedő terület, a pályaudvar felőli oldalon. Ezért történhetett, hogy a szegedi önkormányzat úgy adta ki az építési
engedélyt az állomásépület felújítására, hogy egyben arra kötelezte a MÁV Rt.-t: a vasúttársa-

ság rendezze a közfunkciót ellátó, de a tulajdonában lévő térrészt is.
A MAV Rt. tavaly januárban
jelentette be, hogy a szegedi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján - a
város 100 millió forintos támogatásával - közel egymilliárd forintért felújítja a nagyállomást.

Fotó: Karnok Csaba

A tavaly nyári tervezett munkakezdés azonban elmaradt, mert a
MAV nem fogadta el azt a feltételt, hogy a pályaudvarhoz tartozó térrészt is rendezze, ezért fellebbezést nyújtott be. A helyzetet
tovább bonyolította, hogy az állomásépületet ideiglenes védettség alá vonták, így az építési
ügyekben eljáró hatóság már
nem az önkormányzat, hanem a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Folytatás az 5. oldalon
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Az évszázad sikkasztásának nevezik a brókerügyet

A Fidesz sürgeti
Kulcsár kiadatását
BUDAPEST (MTI)

A Fidesz-frakció elnöksége felszólítja a kormányt, hogy minden jogi és diplomáciai eszközt vegyen
igénybe Kulcsár Attila kiadatásának meggyorsítása érdekében. A
testület tegnapi közleménye úgy
fogalmaz: „a magyar emberek joggal várják cl, hogy az évszázad sikkasztásának részleteire minél hamarabb fény derüljön".

Gyermekcsempészeket

-
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Órákon át szakadt az eső Bács-Kiskun megyében

Félméteres víz az utcákon

A Fidesz-frakció fontosnak
tartja Tóth András, a polgári titkosszolgálatokat irányító államtitkár és Lamperth Mónika belügyminiszter esetleges mulasztásának és felelősségének megvizsgálását is.
Kulcsár Attila, a K and H brókercégének több milliárd forintos sikkasztással gyanúsított volt vezető
munkatársa jelenleg Bécsben, kiadatási fogva tartásban van.

vettek őrizetbe

Rituális gyilkosság
áldozata lett egy fiú
Egy kegyetlenül megcsonkított
afrikai gyermek rituális meggyilkolásával összefüggésben 21 feltételezett cmbcrcscmpészt vettek őrizetbe tegnap Londonban.
LONDON (MTI)

A brit rendőrség gyanúja szerint
a kiterjedt bűnbanda Afrikából a
kontinentális Európán át gyermekek százait, sőt talán ezreit
csempésze
Nagy-Britanniába,
ahol rabszolgamunkásként, illetve a szexiparban zsákmányolták
ki őket. A hatóságok feltételezik,
hogy a tegnap hajnali nagyszabású razzia során őrizetbe vett személyeknek - 10 férfinak és 11
nőnek, túlnyomórészt nigériai
állampolgároknak - közük van
az „Ádám" nyomozati nevű, 4 és
6 év közötti afrikai kisfiú halálához, akinek fej és végtagok nélküli holttestét két éve fogták ki a

Temzéből a Tower híd alatt. A
gyermek vélhetően Nigériából
került illegálisan Nagy-Britanniába és a hatóságok feltételezése
szerint rituális gyilkosság áldozata lett.
A kedden őrizetbe vett személyek nagy többsége ugyancsak a
fekete-afrikai országból érkezett,
és a tervek szerint génvizsgálatot
végeznek rajtuk, majd annak
eredményét összehasonlítják a
fiú földi maradványaiból származó mintákkal. Will O'Reilly, a
haláleset ügyében nyomozó csoport vezetője elmondta, úgy gondolják, egy teljes bűnbanda nyomára jutottak, amely Afrika belső területeiről a kontinentális
Európán át gyermekeket csempészett az Egyesült Királyságba.
A dpa szerint Európában már
kétszámjegyű azon esetek száma, amelyekben gyermek vált rituális gyilkosság áldozatává.

IHffqjj
A helyenként fél métert is megközelítő víztömegben több autó is elakadt.
Órákig tartó felhőszakadás bénította meg a
forgalmat tegnap délelőtt Kecskeméten,
szinte az összes utca vízben állt, a csatornák képtelenek voltak elnyelni a nagy
mennyiségű csapadékot.
KECSKEMÉT (MTI)

A városból a békéscsabai útra kivezető aluljárót lezárták mert megtelt vízzel. Az alacsonyabb fekvésű utakra az esőn kívül áradó patakként zúdult rá a magasabban fekvő utcák
vize, az autósok több helyen fél méternél magasabb víztömegen próbáltak átjutni, de
előbb-utóbb őket is megakasztotta egy-egy
veszteglő jármú.

Kiesett az erkélyről
Súlyos sérülésekkel kezelik a miskolci megyei kórházban azt a kétéves ózdi kisfiút, aki tegnap kiesett második emeleti lakásuk erkélyéről. A gyermek hatéves testvérével játszott az erkélyen, majd
felkapaszkodott a korlátra, hogy jobban szemügyre vegyen egy, az
úton álló autót, de átbillent rajta és a mélybe zuhant. A fiút helikopterrel szállították Miskolcra, a megyei kórházba fej- és gerincsérülésekkel, állapota súlyos. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Az elárasztott utcák és pincék szivattyúzásán megállás nélkül dolgoztak a tűzoltók. Ezt nehezítette, hogy nem volt hová
vezetni a kiszivattyúzott vizet, azt ugyanis
a megtelt csatornák visszahömpölyögtették az útra, ahonnét ismét befolyt a pincehelyiségekbe. Ennek megakadályozására
homokzsákokat osztottak szét a lakosságnak.
A katasztrófavédelem a legmagasabb, ötös
fokozatú készültséget rendelt el. A városi
tűzoltókon kívül a környékbeli településekről, sőt már más megyékből, így Csongrádból is érkeztek tűzoltók a víz szivattyúzására.
A helyi agrometeorológiai obszervatórium

Kettős állampolgárság
BUDAPEST (MTI)

A magyar diplomácia nem foglalkozik a kettős állampolgárság
kérdésével, figyelembe véve az
európai realitásokat, a közelgő
EU-tagságot - mondta Tóth Tamás külügyi szóvivő tegnap a
távirati irodának. Úgy vélte, az
Európai Unióban nem találkozna egyetértéssel, ha Magyarország foglalkozna a kettős állampolgárság kérdésével.

július közepén a Vajdasági
Magyar
Demokrata
Párt
(VMDP) aláírásgyűjtést kezdeményezett annak érdekében,
hogy Magyarország kettős állampolgárságot adjon a délvidéki magyaroknak. Kasza /rizse/, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is úgy
nyilatkozott, hogy a kettős állampolgárság elérése pártja elsődleges célkitűzései közé tartozik.

Négy külföldi turista meghalt a lángokban

Gyújtogatok a francia Riviérán
Négy külföldi turista életét követelték a francia Riviérán hétfő
óta pusztító, példátlan hevességű erdőtüzek, amelyek több
gócból kiindulva több ezer hektárnyi erdőt emésztettek fel.
SAINTE-MAXIME (MTI)

A saint-tropezi öböl egyik fürdőhelyét, Sainte-Maxime városkát
hétfő estére teljesen körülzárta a
szokatlan sebességgel előrehaladó lángfal, nagy rémületet okozva a helybeliek és a nyaralók között. A városkát végül sikerült
megóvni a tűztől, de keddre virradóra egy 76 esztendős holland
turista életét vesztette: elevenen
elégett a lángok között.
Néhány órával korábban két
brit turista életét követelte a tűzvész: a közeli erdőben rekedt 63
éves nagymama és 15 éves unokája a jelek szerint autón próbált
menekülni a lángtenger elől, de
nem tudtak időben biztonságos
helyre jutni. A negyedik halálos
áldozat egy 72 éves lengyel turista.
A dél-franciaországi Var megyében 1700 tűzoltót és 400 |catonát vetettek be, közülük
800-an a Sainte-Maxime körüli

Fotó: MTl/Ujvári Sándor
ügyeletesének tájékoztatása szerint Kecskeméten a hétfő éjszakai órákban kezdett esni
az eső. Kedd reggelig az egész havi szokásos
átlaggal azonos mennyiségű, 12,5 milliméteres csapadék hullott le. A felhőszakadás pedig kora reggel kezdődött.
A megyeszékhelyen kívül rendkívüli
mennyiségű cső zúdult Bács-Kiskun megye
több más településére is, a felhőszakadás
következtében pincéket, boltokat és városrészeket öntött el a víz. Soltvadkerten, Dabason, Kiskunhalason több pincébe és garázsba folyt be az esővíz. A tűzoltók munkáját nehezítette a folyamatos esőzés, valamint az, hogy a városok csatornái is megteltek.

Irak középső része még háborús övezet

Temetetlen holtak
Egy héttel a megölésük után
még mindig függőben van, milyen sors vár Szaddám Húszéin
bukott iraki elnök két fiának
holttestére. Közben tegnap bejelentették, néhány órán múlt
csupán, hogy az amerikai erőknek nem sikerült elfogniuk a
bujkáló volt iraki elnököt.
BAGDAD (MTI)

Az Irakot megszállva tartó amerikai-brit koalíció vasárnap még azt
közölte, hogy Udaj és Kuszaj Húszéin tetemeinek sorsát 24 órán
belül eldöntik. Az iraki ideiglenes
kormányzótanács indítványozta a
földi maradványok kiadását a családnak. Mahmúd al-Nada sejk, a
Szaddám Huszeinnel rokonságban álló törzs feje azonban közölte
az al-Dzsazíra katari műholdas tévével, hogy hiába kérte a holttesteket.

MEGERKEZTEK
A MAGYAROK
Az iraki békefenntartáshoz
ígért magyar szállító zászlóalj
több mint ötvenfős előkészítő
részlege tegnap foglalta el állomáshelyét a Bagdadtól délre
lévő Babylon város közelében.
A fő erők - a teljes magyar
zászlóalj - augusztus közepén
érkeznek meg Kuvaiton keresztül, mégpedig az amerikai
Szállító Parancsnokság által
biztosított
repülőgépekkel,
továbbá a Magyar Honvédség
által bérelt szállító hajóval.

külügyminisz-

ter-helyettes tegnap bejelentette:
alig néhány órán múlt, hogy az
amerikai erőknek hétfőn nem sikerült elfogniuk a bujkáló volt iraki elnököt. Richárd Armitage úgy
vélekedett: Szaddám Húszéin
napjai mostantól meg vannak
számlálva. Hozzátette: habozás
nélkül meg fogják ölni a megbuktatott diktátort, ha elfogásakor
amerikai katonák életét sodorná
veszélybe.
Az al-Arabíja arab hírtelevízió
egyébként Szaddám
Húszéin
újabb beszédét tartalmazó felvételt tett közzé tegnap. A hangfelvételen Szaddám elismerte fiai
elestét, akiket mártírnak nevezett,
s közölte, ha száz másik fia lenne,
azokat is feláldozná Irakért.

Az erdőtűz miatt fekete füst borítja az égboltot a dél-franciaországi St. TVopez tengerpartján, ahol AMELEGHAZASSAG ELLEN
Fotó: MTI/EPA/SIPA/Aslan Macault
A Vatikán világszerte mozgósía kempingekből több mint tízezer turistát kellett kitelepíteni.
tani kíván a melegházasság elerdőtüzet próbálta körülhatárol- harminc, egymáshoz viszonylag fellépést ígért a felelősökkel len. Hivatalos dokumentumni, ahol már 8000 hektárnyi fe- közeli helyen keletkeztek tüzek, szemben. A Francia Polinéziában ban hívja fel a katolikus politicsekély időkülönbséggel. Né- tartózkodó Jacques Chirac fran- kusokat: szálljanak szembe az
nyőerdő és csérjés égett le.
A tűzoltók szándékos gyújto- hány helyszínen kanóccal ellá- cia elnök ugyancsak rendkívüli egyneműek házastársi vagy
gatásra gyanakszanak,
mert tott gyújtópalackok is maradtak. szigort helyezett kilátásba a gyúj- élettársi kapcsolatának törvényesítésével.
megállapították, hogy mintegy A belügyminiszter kíméletlen togatókkal szemben.

MERENYLETTERVEK
Amerikai hírszerzői értesülések szerint az al-Kaida a közeli
jövőben újabb támadásokra készül az Egyesült Államok ellen.
Arra számítanak, hogy a nemzetközi terrorszervezet egyebek
közt gépeltérítéseket készít
elő.

Közben fegyveresek páncéltörő
gránáttal megtámadtak egy amerikai katonai őrjáratot tegnap
Irakban, arról azonban nem érkezettbír, hogy voltak-e áldozatok.
Richárd Myers tábornok, az
amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szintén tegnap jelentette be, hogy
Irak középső, Bagdadtól Tikrítig
terjedő része még háborús övezet.
Az amerikai katonák elleni támadások nyolcvan százalékát ebben
az övezetben követik cl.

Az

amerikai

RÖVIDEN
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Lonovics János szerint a hirdetés bizalmatlanságot okoz a betegekben

Intenzív: a jéghegy csúcsa
„Úgy gondolom, egy intenzív
osztály vezetőjének sokkal fontosabb feladatai vannak, mintsem, hogy a menedzsmenttel
foglalkozzon, de a valóság rákényszeríti erre." A többi között
ezekkel a szavakkal reagált a belgyógyászati klinika intenzív
osztálya számára közzétett újsághirdetésre és az ennek kapcsán megjelent cikkünkre az orvoskar centrumának elnöke, aki
szerint ez csak a jéghegy csúcsa.
Tegnapi számunkban
Rudas
László, a Szegedi Tudományegyetem belgyógyászati klinika intenzív osztályának vezetője egy, a lapunk szombati számában megjelent keretes hirdetés kapcsán arról nyilatkozott, hogy a korszerű
intenzív ellátást gátló hiányosságokkal kell megküzdeniük. A fizetett hirdetésben, amit egy a körintenzívet jól ismerő személy adott
fel, gumikesztyűt, papírtörölközőt, toalettfelszereléseket, irodaszereket kérnek a lakosságtól. A
meglepő hirdetés nyomán kerestük fel az intenzív osztály vezetőjét, Rudas Lászlót, aki elmondta:
akadozik az osztály anyagellátása, sokszor hiányzik a gumikesztyű, az egyszer használatos eszköz, elöregedett berendezésekkel
dolgoznak. Rudas László szerint
az intenzív osztály igényét az
egyetem csak addig elégíti ki,
ameddig a jóváhagyott pénzügyi
keret ezt megengedi.

Lonovics János professzor: a valóság kényszerítő.

A szegedi egyetem orvoskari
centrumának vezetője, Lonovics
János professzor tegnap reagált
a hirdetésre és az ennek nyomán született cikkünkre. Hangsúlyozta:
helyteleníti,
hogy
ilyen hirdetés megjelent, mert
ez, még ha nem is az intenzív
osztály adta fel, rontja az orvoskar hírnevét, bizalmatlanságot
okoz a betegekben. A professzor
ugyanakkor elismerte, hogy az
intenzív osztály vezetője által
elmondottak korrektek és tárgyszerűek. Lonovics János profesz-

Fotó: Káinok Csaba

szor szerint az újsághirdetésben
adományként kért anyagok valószínűleg azért hiányoztak az
intenzív osztályról, mert nem
időben
igényelték
ezeket.
Ugyanakkor - tette hozzá - a
Rudas László által elmondottak
valóban csak a jéghegy csúcsát
jelentik, ennél lényegesen nagyobb bajok vannak, milliárdos
beruházásokra lenne szüksége
az orvoskarnak.
A centrum vezetője szükségesnek látta elmagyarázni: az orvoskar adósságállományának csök-

kentésére 320 millió forint könynyítést kapott, aminek kapcsán
szigorú gazdálkodási rendet írtak
elő számukra. Ennek megfelelően az orvoskar valamennyi intézménye a hónap elején megkapja
a számára előírt pénzkeretet, s
amennyiben elfogy ez a pénzöszszeg, akkor kérvényezhetik a tartalékkeretből további forrás biztosítását. A klinikák vezetői nagyon szigorú gazdálkodásra vannak kényszerítve, ami azt jelenti,
hogy a pénzhiánytól szenvedő
egészségügyben a korábbinál
sokkal jobban oda kell figyelniük
a gazdálkodásra, mint öt évvel
ezelőtt. A klinikaigazgatóknak
menedzsmentszemlélettel kell
irányítaniuk, ami nehézségekkel
jár. Úgy gondolom - tette hozzá
Lonovics János - , hogy egy intenzív osztály vezetőjének sokkal
fontosabb feladatai vannak,
mintsem hogy a menedzsmenttel foglalkozzon, de a valóság rákényszeríti erre. Mindaddig,
amíg az orvoskar ilyen nehéz
anyagi helyzetben van, az anyagi
forrásokkal spórolni kell, természetesen nem a betegek rovására.
Arra a kérdésre, miszerint
lesz-e következménye Rudas
László számára az újsághirdetésnek, illetve az ennek kapcsán az
intenzív osztályon tapasztalható
nehézségekre rávilágító nyilatkozatának, Lonovics János nemmel
válaszolt.
KALOCSAI KATALIN

Szegedi tűzoltók segítségét kérték Bács-Kiskun megyéből

Esővel együtt tombolt a szélvihar
Folytatás az 1. oldalról

Az erős nyugati szél csapadékot is
hozott. A csongrádi megyeszékhely környékén jelentős, mintegy
húsz milliméternyi esett összesen. Érdekesség, hogy a 25 kilométerre lévő Hódmezővásárhelyre egy csepp eső sem hullott.
Az óránként 80 kilométeres sebességet is elérő, de szerencsére
csak rövid ideig tartó széllökések
a közlekedésben nagyobb fennakadást nem okoztak. A szegedi
tűzoltókat hat esetben riasztották úttestre dőlő fák miatt. Az alsóvárosi Pásztor utcában, a
Brüsszeli körúton és a Derkovits
fasoron, valamint a maroslelei, a
kübekházi, illetve a Röszke-Mó-

rahalom közötti útról kellett kidőlt fát eltakarítaniuk. Szerencsére személyi sérülés és jelentős
anyagi kár nem keletkezett.
A szomszédos Bács-Kiskun
megye lakói azonban jóval roszszabbul jártak, mint a csongrádiak. Kecskeméten autók és házak
is megrongálódtak az orkánerejű
viharban. Szegedi tűzoltók segítségét is kérték Bács-Kiskun megyéből.
A mostani szélnél jóval erősebb legutoljára 2002 októberében söpört végig Csongrád megyén. Akkor 90-100 kilométer
per órás sebességűt is mértek. A
legnagyobb pusztítást azonban
1993 nyarán okozott a vihar Szegeden. A majd 160 kilométeres

sebességű forgószél megtizedelte
a Széchenyi tér platánjait. A tértől pár száz méterre távolabb viszont már alig mozogtak a falevelek.
Szegeden tegnap inkább az eső
jelentett gondot, mint a szél. Egy
hete tornádó tépte le a Juhárfás
utcai ötemeletes panelház tetőszigetelését, illetve egyik szellőzőjét. A több mint 250 négyzetméteres darabot pedig lesodorta
a földre. A lezuhanó törmelék
senkit sem sértett meg. A szigetelés nélkül maradt ház felső lakásai beáztak a tegnapi esőben.
A lakók ezért seprűkkel, lapátokkal tolták le a vizet. A hibát várhatóan másfél hónap alatt javítják ki.

A megye vasúti közlekedésében nem okozott fennakadást a
vihar, Szegeden a trolik és a villamosok is zavartalanul jártak.
Néhány helyen azonban víz borította a villamossíneket, de ez
nem akadályozta a tuják közlekedését.
A meteorológiai előrejelzések
szerint az elkövetkező napokban
további viharok alakulhatnak ki
Csongrád megyében. Az eddig
mozgó zivatarzóna megállt és a
keleti országrész fölött forog.
Ezen a héten még pár órára felhő
boríthatja az eget és esővel is kell
számolni. A tegnapihoz hasonló
erős széllökések azonban a továbbiakban elkerülik a térséget.
K.T.

BÁTYI ZOLTÁN
Majd adok én neked olyan szigetet, hogy még a fejed is leesik a
nyakadról - harsogta a felbőszült, apa a buszmegállóban. Mi,
utazni indulók pedig csak ámultunk, mekkorát is tud koppani
egy kamaszfej, ha bütykös ujjal mérik ki rá a nevelő célzattal
ajándékozott kokit. A seb, már ha volt egyáltalán, azóta régen begyógyult, s gyanítom, a kamasz is inkább kisgyerekének pelenkázásával, mintsem szigeti örömökkel törődik.
Ám történetét nem véletlenül vetettem papírra, hiszen a sziget
(mi hajógyári, nyári, teljességgel fesztiválra koncentráló, Pepsi, és
még ki tudja mi nem volt az már egy évtizedes története alatt),
napjainkban is erősen megosztja az ország közvéleményét. Az ifjak többsége azt süvölti: hú, de tök jó buli. Az idősebb generáció
tagjai között viszont könnyűszerrel találni olyat, aki, ha nem is
tűzzel-vassal, de gumibotjaikat nagy hevülettel pörgető rendőrökkel teremtetne a korábbinál sokkal nagyobb rendet a „sátáni bűnökben fetrengő" szigeten.
A józanabb gondolkodásúak persze tudják, se sátán, se gumibot
nem szállhatja meg a szigetet, hiszen mi másról is van szó, mint
fiatalos hevületű kikapcsolódásról. A sziget korántsem bünfészek, hanem olyan programsorozat, amire tavaly például háromszázezernél is többen voltak vevők. S bizony semmivel sem tettek több kárt a természetben és egymásban, mint apáik, anyukáik egy igencsak SZINesre sikeredett Szegedi Ifjúsági Napokon,
mondjuk a nyolcvanas évek elején.
Azon persze el lehet gondolkodni, hogy a könnyűzenei koncertek, filmvetítések, vitafórumok működnének-e sok tucat tonnányi szemét nélkül (mert hogy egy-egy szigeti örömködés után
ennyi hulladékot kotornak össze a budapesti városgazdák), netán
meggyőzhetné-e valaki a sörbe, borba, égetett szeszbe szerelmesedő (s közelsem a többséget jelentő) ifjakat, hogy inkább kólamámorban fetrengjenek. Csak attól félek, nagyot hibázik az, aki
efféle neveléssel korábban vajmi keveset törődött, s éppen a szigeten szeretne erkölcsök csőszeként fekete pontokat szerezni
magának.
Ne is ejtsünk hát több szót árnyoldalakról, inkább dicsérgessük
a mi, immár Európa-szerte ismert szigetünket: bizony, a vén
kontinens egyik legnagyobb össznépi mulatságává nőtte ki magát. Ha pedig lányunk, fiunk úgy érzi, egy ilyenből ő sem maradhat ki, még véletlenül se higgyük, hogy egy fejtetőre mért koki kiöli belőlük a szigeti vágyakozást.

Védi a rádiót a főpásztor

Gyulay csatlakozott
Annyi eredménye biztosan lesz az
ilyen és az ehhez hasonló bírálatoknak, hogy az emberek végiggondolják: milyen sajtót is szeretnének. Sok újságíró úgy gondolja,
hogy akkor végez jó munkát, ha
csak dicsér. Pedig fontos a reális
kritika gyakorlása is - mondta
Gyulay Endre, aki még hozzátette:
a kritika nélküli tájékoztatás nem
hasznos, sokan ugyanis köpönyegforgatóként mindig az aktuális politikai vezetés szája íze szerint adják közre a tudnivalókat. A
püspök szerint a rádió a hírközlést
ne kommentálja, vannak olyan
műfajok, ahol a szubjektív vélemények is helyt kaphatnak.
Gyulay Endre: a Magyar Rádió
tájékoztatása mentes a szélső-

Sírkőkészítő és labdarúgóbíró rendőr

ségektől .

Másodállású egyenruhások

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás az 1. oldalról

Gyulay úgy véli: pártszempontok
alapján egyetlen médium sem tájékoztathat. A kritizált Vasárnapi
Újság egyáltalán nem nevezhető
szélsőségesnek, csupán mértékletes, ám éles kritikát gyakorol.
- Természetesen nem értek
egyet az általam aláírt nyilatkozat
minden sorával, de a megnyilvánulás alapját jogosnak tartom.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
közel ezerfős hivatásos állományából mindössze négyen végeznek engedély-, ketten pedig bejelentésköteles másodállást. Tavaly
összeférhetetlenség miatt hét rendőr szüntette meg vagyonőri tevékenységét.
- A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon nem jellemző, hogy a hivatásos állomány
tagjai másodállást vállaljanak - jelentette ki
Kis Gábor rendőr alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ellenőrzési szolgálatának vezetője. Az alezredes elmondta, a főkapitányságon három éve szervezett keretek
között ellenőrzik, ki milyen keresőtevékenységet végez a rendőri munka mellett.
- Mivel ez a nyilatkozat magánokiratnak
számít, ha valaki nem vallja be másodállását,
magánokirat-hamisítást követ el. Erre egyébként eddig még nem került sor - tájékoztatott az ellenőrzési szolgálat vezetője.
A hatályos szolgálati törvény és a belügyminiszteri rendelet értelmében a rendőrség hivatásos állományú tagjai kötelesek felettesüknek
bejelenteni társadalmi szervezeti tagságukat,
vezetői tisztségüket, sport-, kulturális, művészeti, valamint szakértői tevékenységüket.
Engedélyeztetniük kell minden, a társasági
törvény hatálya alá tartozó kereső tevékenységüket is. Összeférhetetlennek minősül, tehát tilos munkát vállalni a rendőrnek olyan
területen, amelynek működése felett a rendőrség törvényességi felügyeletet gyakorol.

Orömsziget

Természetesen előfordul túlzó
kritika is, véli a püspök, azonban
semmiféle túlzásnak nem lehet
helye a médiumokban, szerinte a
Magyar Rádiót nem jellemzi az
ilyenfajta sarkítás. Gyulayt nem
keresték fel a tiltakozást megfogalmazók, a püspök a világhálón
bukkant a nyilatkozatra, így
csatlakozott az ellenjegyzők táborához. Mint katolikus főpásztor, kötelességének érezte, hogy a
keresztény közösséghez is szóló
rádióműsorok ügyében kifejezze
véleményét.

I. sz.

Kiküldött tudósítónk jelenti Görögországból

Megyeiek a találkozón

Intézkedő rendőrök, munkaidőben, főállásban.
Nem lehetnek másodállásban magánnyomozók, vagyonőrök, nem végezhetnek adatgyűjtést személyekről, cégekről.
Tavaly a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományából hét rendőrnek kellett megszüntetnie vagyonőri másodállását. Ha ennek harminc napon belül nem
tettek volna eleget, munkaviszonyuk automatikusan megszűnik és elbocsátották volna
őket a rendőrségtől.

Fotó: Schmidt Andrea

A főkapitányság 961 fő hivatásos állományából mindössze négyen végeznek engedélyköteles munkát. Egy rendőr sírkőkészítő, egy
forgácsoló, egy pénzügyi tanácsadó, egy pedig
családi gazdaságban dolgozik. Két rendőr bejelentésköteles tevékenységet végez. Egyenruhájukat mindketten sportbírói mezre cserélik
a munkaidő után. Az egyik kézilabda-, a másik pedig labdarúgóbíró.
A. T. J.

A görög tengerparton sátoroztak egy hétig a világ minden
tájáról érkezett ifjú baloldaliak.
Csongrád megyéből harmincan
vettek részt a Szocialista Ifjúsági Internacionálén, Kamena
Vourlában.
Kosztasz Szimitisz görög miniszterelnök részvételével tartották a
Szocialista Ifjúsági Internacionálé (IUSY) világtalálkozójának záróünnepségét.
- Ez a fesztivál nemcsak kulturális, de szellemi találkozó is, ismerkedési lehetőség Európa és a
világ fiataljaival - mondta Újhelyi István, a Fiatal Baloldal - Ifjú

Szocialisták elnöke, Szeged országgyűlési képviselője. Újhelyi,
aki maga is a tengerparti sátortáborban lakott, hozzátette: a
nyolcezer fiatal részvételével zajló rendezvényen egy ifjú politikai
generáció tagjai cserélhettek eszmét. Az Athéntól 160 kilométerre fekvő Kamena Vourlában
ugyanis a szabadidős programok
mellett szemináriumokat, konferenciákat is tartottak.
- A magyar delegáció célja az
volt, hogy az ifjúsági diplomáciában is megismertesse Magyarországot, a hazai baloldali fiatalságot - mondta Újhelyi István.
MOLNÁR IMRE BALÁZS
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KÖRKÉP
ÁSOTTHALOM. Ásotthalmon
rendezik meg a nyolcadik
Csongrád megyei polgárőrnapot.
Az érdeklődőket szombaton
délelőtt fél kilenctől várják a
Bedő Albert Erdészeti Szakiskola
sportpályáján. Helyi fúvósok és
mazsorettek bevonulásával
indul a polgárőrnap. Délelőtt tíz
órától főző-, kötél-, illetve
kamionhúzó, valamint
KRESZ-versenyt rendeznek.
Emellett különféle bemutatókat
is szerveznek, többek között
rendőrségit,

-KAPCSOLATOK-
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Másfél hónappal a zuhanás után sem érdekli a kisfiút, hogy mi történt

Krisztián újra játszhat

Egy fiatal férfi holttestére bukkantak tegnap délben a Maros
klárafalvi szakaszán. Luczó János százados, a helyszínre vezényelt tűzoltók vezetője érdeklődésünkre elmondta: a fiatalember holttestét kiemelték, és édesapja már azonosította is, így
nagy valószínűséggel állítható,
hogy a vasárnap eltűnt klárafalvi
férfit találták meg. A tűzoltók
motorcsónakkal
közelítették
meg a holttestet, amely a nagy
meleg miatt már nagyon rossz
állapotban volt.
M. Toronykőy Márta rendőr
hadnagy, a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, hogy a holttestről lakossági
bejelentés alapján értesültek. A
rendőrség az eset körülményeit
államigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

katasztrófavédelmit, tűzoltót és
határőrit. A szegedi EzGáz
együttes 13 órától koncertezik.
BORDÁNY. A bordányi
képviselő-testület elfogadta a
község területfejlesztési
koncepcióját. Ennek
köszönhetően 2004. december
31 -ig elkészül a település átfogó
rendezési terve. Az Erkel utcában
új önkormányzati telkeket
alakítottak ki. Tizennégy 1200
négyzetméteres és nyolc hatszáz
négyzetméteres várja a
vásárlókat. A kisebb méretű
újdonság, mert ilyen kicsi telket
még sohasem osztottak ki
Bordányban. A testület a község
idei, első féléves költségvetését is
megtárgyalta. Elfogadhatóan
gazdálkodott az önkormányzat,
hiszen a 210 millió forintos
bevételre 217 millió forintos
kiadás jutott. Takarékossági
intézkedéseket vezettek be, mivel
egy fillér állami támogatást sem
kaptak. Bordány forráshiánya 45
millió forint.
RÚZSA. Idén ősszel elkezdik a
rúzsai szennyvízhálózat
kiépítését. A beruházás nettó
költsége 305,7 mi'lió forint. Az
összeg ötven százalékát
céltámogatáson, húsz százalékát
pedig az úgynevezett
VICE-pályázaton nyerte a
település. A fennmaradó
harminc százalékot az
önkormányzat állja, valamint
lakossági hozzájárulásokból és
kisebb pályázatokból fedezik. A
belterületen 565 ingatlant
kötnek rá a hálózatra. Összesen
mintegy kilenc kilométer
hosszúságú csatornát fektetnek
le. Már meghirdették a
közbeszerzési eljárást és a
munkák elvégzésére várják a
kivitelezők ajánlatait. A
beruházás várhatóan 2004.
december 31 -re elkészül.

-

Krisztián, amikor még ágyhoz volt kötve a gipszeltlt lába miatt.
Levettek a gipszet annak a kisfiúnak a lábáról, aki június elejcn a kilencedik emeletről az utcára esett, és csodával határos
módon túlélte a zuhanást. Krisztián másfél hónappal a baleset után már mozgatja
lábait. A kisfiú nem beszél a zuhanásról,
egyetlen egyszer sem kérdezte meg édesanyját, hogy mi is történt vele.
Hétfő délután már gipsz nélkül, édesanyja segítségével ment a játszótérre az a négyéves
szegedi kisfiú, aki június elején kiesett kilencedik emeleti panellakásuk ablakából. Krisztián a balesetet csodával határos módon néhány
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karcolással
colással és combcsonttöréssel megúszta,
megúszta.
Mintegy
itegy három hétig feküdt a Szegedi Orvostudományi
ományi Egyetem Gyermekklinikáján,
majd
id mindkét lábát bokától csípőig begipszelték és hazaengedték. Hétfőn azonban ezt is levették
;ék róla, amit a játszótéren kis barátai egyből észre is vettek. A fogócskába azonban még
nemn tudott beszállni, hiszen orvosi tanácsra
egy hétig még nem terhelheti lábait,
lábait.
desanyja nagyon boldog, mint mondta,
Édesanyja
nemn számított rá, hogy máris leveszik a gipszet,t, azt pedig remélni sem merte, hogy majd
n jól tudja mozgatni Krisztián a lábait. A
ilyen
mindie fiatalkorú anya
anva megjegyezte,
meEieevezte.
mégz mindig

kisfia nagyon jól tűrte a „gipszes időszakot",
nem tiltakozik az ellen sem, hogy ismét babakocsiban tologatják.
Az édesanya és a 4 éves Krisztián sokat sétálnak. Hétfőn és kedden szinte reggeltől estig valamelyik játszótéren voltak a kisfiú barátaival. Krisztiánt megpróbáltuk kifaggatni,
de annyira belefeledkezett a játékba, hogy
egyetlen kérdés sem érdekelte. Még arra sem
válaszolt, hogy hogyan érzi magát.
Juhász László orvos elmondta, Krisztián
nem sokára ismét járni fog, a teljes gyógyulás
azonban hosszabb időbe fog telni.
T Í M Á R KRISZTA

A tisztiorvosi szolgálat tízezerrel büntetett

Szemközt
a postaigazgatóval
A postai díjak emelkedéséről, a
szolgáltatások körének változásáról, valamint a postavonatok
megszűnéséről is szó lesz a Szegedi Városi Televízió (VTV)
Szemközt című
műsorában,
amely ma este 7 óra 10 perckor
kezdődik. A VTV és a Délmagyarország közösen szerkesztett
adásának vendége Tóth László, a
Magyar Posta Rt. szegedi igazgatósága vezetője; házigazda Marok Tamás (VTV) és Nyilas Péter
(Délmagyarország).

Szakmai vita indult a felsőoktatás megújításáért

Ellenőrök a kiskocsmában Átalakulhat

az oktatók bérezése

Egyetemek és főiskolák vezetői
gyűltek össze a napokban, hogy
megvitassák az Oktatási Minisztérium szakembereivel, milyen változtatásokat kell végrehajtani ahhoz, hogy a magyar
felsőoktatás megőrizze versenyképességét.

SZATYMAZ. A szatymazi
önkormányzat a napokban kapta
meg a település rendezési
tervének első részleteit a készítő
cégtől. A képviselő-testület
szeptemberi ülésén dönt arról,
hogy elfogadja-e ezt a változatot.
A törvény szerint a községeknek,
falvaknak 2004. december 31 -ig
cl kell készíteniük az új
rendezési tervüket. A
szatymaziaknak mintegy 5
millió forintjába kerül a terv. A
költségek jelentős részét
pályázat útján szeretné
előteremteni az önkormányzat.
Ellenőrök, munka közben egy italboltban.
SZEGED. A Szegedi
Mozgássérültek Alternatív
Egyesülete többnapos
nemzetközi kerekes székes
találkozót szervezett Szegeden.
A rendezvény keretében hétfőn
és kedden fogadták a külföldről
és hazánkból érkezett népes
küldöttségeket és
tanácskozásokat tartottak.
Nyolc országból (Románia,
Szerbia-Montenegró,
Lengyelország, Szlovénia,
Horvátország, Ausztria,
Németország és Belgium)
mintegy 550 vendég érkezett az
eseményekre. Ma délelőtt a
mozgássérültek kulturális
bemutatóját láthatja a közönség
a Széchenyi téren, majd a
kerekes székesek lépnek fel.
Különféle klasszikus és modern
zenére táncolnak a színpadon. A
mozgássérült alkotók kiállítását
hétfőn Macskássy Izolda
festőművész nyitotta meg a
Royal Szállóban. A tárlat
csütörtök este 6 óráig tart nyitva.

A Marosba
fulladt egy
fiatalember

Az ANTSZ munkatársai meglátogattak egy újszegedi kiskocsmát. Az ellenőrzésre lapunk
munkatársai is elkísérték tisztiorvosi szolgálat szakembereit,
akik tízezer forintra büntették a
pultost, mert nem az előírt módon mosta cl a poharakat.
Ellenőrzésen voltunk az ÁNTSZ
megyei
munkatársaival.
Az
egyik újszegedi kiskocsmát látogattuk meg. Délelőtti megjelenésünk nagy feltűnést keltett a helyiségben tartózkodó mintegy tizenöt vendég körében. A csaposlány is zavarba jött a tisztiorvosi
szolgálat nevének hallatán, és
közölte, főnöke nincs még bent.
Majd hátraterelgetett bennünket
a raktárakba, ahol megdöbbentő
látvány fogadott minket. Az
egész helyre ráfért volna már egy
nagytakarítás, amit a később előkerülő tulajdonos szerint havonta egyszer el is végeznek. A sarkokban megbújó pókháló, a fo-

lyosóra begördített kuka és a
meglehetősen elhanyagolt személyzeti vécé sem nyerte el a
megyei tisztiorvos tetszését. Felhívták a tulajdonos figyelmét,
hogy néhány napon belül újra ellenőrizhetik a sörözőt, és ha nem
tapasztalnak jelentős változást,
nem érik be szóbeli figyelmeztetéssel.
Az ellenőrzés egyik fontos
mozzanata volt a pohármosogatás. Ennek menetét ugyanis szigorú szabályok írják elő. Gera
Katalin, az ANTSZ megyei élelmezés-egészségügyi
csoportjának vezetője elmondta a fázisokat: zsíroldás, fertőtlenítés, öblítés. A helyszínen mindez pillanatok alatt, folyó vízben, általános mosogatószerrel zajlott. Ez
tízezer forintos helyszíni bírságot jelentett a pultosnak. Előkerült az egyik polcról néhány zacskó csipsz - májusi és júniusi minőségmegőrzési dátummal. Magyarán: lejárt szavatosságú ro-
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pogtatnivalót is kínáltak a vendégeknek. Előfordul, hogy ilyesmire már nem terjed ki az emberek figyelme, ám a jogszabályok
ezt is szigorúan büntetik. Legkevesebb húszezer forintra, de több
termék esetén akár egymillióra is
megbüntethetik azt, aki ilyen
élelmiszereket forgalmaz. Ez
esetben a tulajdonosra negyvenezer forintos bírságot róttak ki.
Az 1999. november elseje óta
érvényes, dohányzással kapcsolatos jogszabályok betartásának
ellenőrzése is az ANTSZ feladata. Az előírásokat azonban sokan
megszegik. Ez alkalommal csak
figyelmeztetés járt azért, hogy az
alkalmazott rendszeresen a pultnál cigarettázott, mivel kijelölt
dohányzóhely nincs biztosítva a
számára. Ha mindez olyan büfében történik, ahol ételt is felszolgálnak, akkor ötvenezer forintos
bírságot rótt volna az ANTSZ az
üzemeltetőre.
M . E.

Az
Oktatási
Minisztérium
(OM) az egyetemek, főiskolák
vezetőivel karöltve vitasorozatot indított a felsőoktatás megújításáért. - Új stratégiai koncepció kidolgozására van szükség ahhoz, hogy versenyképessé
váljon a magyar felsőoktatás összegezte a tanácskozás lényegét Mészáros Rezső, a szegedi
egyetem rektora.
A mostani konferencia az első
állomása volt annak az előkészítő munkának, amely egy nemzetközi tapasztalatokat is feltáró elemzésre épült. Mészáros
Rezső elmondta: korábban is
szerveztek kisebb-nagyobb tanácskozásokat a felsőoktatás
megújításával kapcsolatosan, de
ilyen széles körű eszmecsere
még sohasem volt. A rektor szerint egyébként a reform befejezése már a következő kormányzati ciklus feladata lesz.
A konferencián Magyar Bálint
oktatási miniszter expozéjában
ismertette a tárca hosszú távú
elképzeléseit a felsőoktatás reformjáról. A következő, őszi
ülésen már ennek részleteit vitatják meg a résztvevők. - A tömegképzéssel a felsőoktatás eltartó képessége a végéhez közelít. Az állami támogatás mellett
egyre nagyobb hányadban kell
megjelennie a magán- és az ipari tőkének is ahhoz, hogy versenyképesebbé váljon a magyar
felsőoktatás - mondta Mészáros
Rezső.
Ez azt jelentené, hogy az egye-

temek és főiskolák eltartó képességét nem a hallgatói fejkvóta határozná meg. A konferencián elhangzott az is, hogy át kell
alakítani a képzések „kimeneteit", ugyanis túl sok egyetemi
diplomát bocsátottak ki az
utóbbi években.
- Egy négy lépcsőből álló képzési rendszert kell megvalósítani. Az első lépcsőfok az emelt
szintű szakképzés, a második a
főiskolai, a harmadik az egyetemi, a negyedik pedig a doktori
képzés. Természetesen törekedni
kell arra, hogy a legtöbb hallgató
az első és a második szinten lépjen ki, ugyanis nagyon kevés a
szakember, és túl sok a diplomás.
A jövőben csak az mehetne az
egyetemi, illetve a doktori képzésre, aki tényleg a legjobbak közé tartozik - tette hozzá Mészáros Rezső.
A tanácskozáson az is felmerült: el kell gondolkodni azon,
hogy a jövőben az egyetemi oktatók ne a közalkalmazotti bértábla szerint kapják fizetésüket.
A rektor hangsúlyozta, amíg
nincs megfelelően kidolgozott
megoldás a bértábla kiváltására,
addig nem szabad hozzányúlni a
rendszerhez. - A kjt (a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény - a szerk.) miatt elég nehéz
a munkatársainkat elbocsátani.
Ráadásul, amikor bevezették a
közalkalmazotti bértáblát, az
intézményeket sorolták be a kjt
szerint, és nem az ott dolgozókat. Minden egyetemen és főiskolán vannak jó és természetesen kevésbé jó oktatók. Egy
esetlegesen bevezetendő szerződéses rendszerrel a minőségi
munkát jobban lehetne jutalmazni. A tőkének itt, a bérezésnél lehet fontos szerepe - mondta Mészáros Rezső.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Rendkívüli közgyűlést kezdeményez a Fidesz

Napirenden: fűtés,
gyű j tőkémények
A Fidesz-MPSZ szegedi frakciója augusztus 14-re rendkívüli
közgyűlést kezdeményez, amit
a polgármesternek össze kell
hívnia.
Még a Fidesz-MPSZ sem tudja,
hogyan lehetne csökkenteni a lakosság terheit a távhőrendelet
módosításával - mondta a Szövetség tegnapi sajtótájékoztatóján Szöllösi Béla frakcióvezető-helyettes, ahol bejelentették,
a párt képviselőcsoportja rendkívüli közgyűlés összehívását kez-

BÁSTHYNEM
ÉRTI A VÁDAT
Szó sincs 50-70 százalékos
díjemelkedésről, a legroszszabb esetben 15 százalékkal
növekszik a távfűtés díja hangsúlyozta Básthy Gábor.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft.
igazgatója elmondta, éppen a
fideszes önkormányzat által
bevezetett kéttarifás díjrendszer miatt a 920 távfűtött
épület közül háromban valóban 70 százalékkal emelkedett a hődíj. A 30 ezer távfűtött lakás közül 25 ezerben
azonban nem változott, vagy
csökkent a díj. Básthy szerint
ugyan 16 százalékos gázáremelés várható, ám a készülő
kompenzációs rendelet szerint az 1500 köbmétert alatti
fogyasztás esetén - a szegedi
távfűtött lakások ebbe a körbe
tartoznak - ez csupán 6 százalék lesz. A hődíjban 2-3, a
teljes díjban 2 százalék alatti
emelést jelent. Az energiaárak áfájának 12-ről 23 százalékra növelése a teljes számlában a kéttarifás rendszer miatt 5-6 százalékos emelést jelent. Az alapdíjat az önkormányzat
3,9
százalékkal
emelte, ez a teljes számlában
szintén két százalék alatt marad. Básthy szerint a Fidesz-frakció politikai okokból
összemosta a kéttarifás rendszer bevezetése okozta változásokat és az energiaár-drágulásokat.
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deményezi augusztus 14-ére,
amelyen szándékaik szerint mások mellett napirendre kerül ez
az ügy is.
A Fidesz egyébként továbbra is
jónak tartja az előző ciklusban
bevezetett kéttarifás, alap- és hődíjra oszló számlázási rendszert.
Azt azonban kifogásolják, hogy a
kormány úgy döntött, a hődíjba
mindenképpen be kell építeni az
energiaár-változásokat. - A Medgyessy-csomag részeként 50-70
százalékos díjemelést valósítanak meg - fogalmazott Szöllösi,
aki szerint a kormány, megszegve választási ígéreteit, emeli a
villany és a gáz árát, változik az
energiaárak áfája is. Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen terhet jelent ez a fogyasztóknak,
Szöllösi nem tudott konkrétan
válaszolni.
Előterjesztésüket
azonban legkésőbb két nappal a
közgyűlés előtt elkészítik.
Péter Szilveszter,
a párt
egészségügyi kabinetjének vezetője azt szeretné elérni, ha
már a rendkívüli közgyűlésen
megalakulna az a bizottság,
ami eldönti, melyik lakóközösségeket támogatja a város
az egycsatornás gyűjtőkémények felújításában. A Belügyminisztérium most megjelent
pályázati felhívása alapján az
energiatakarékos felújítás támogatása mellett a veszélyes
egycsatornás gyűjtőkémények
korszerűsítésére is mód nyílt.
Szegeden legalább 2 ezer 500
ilyen kémény található.
A Fidesz képviselőcsoportja
egy, Dobó László frakcióvezető
által gesztusértékűnek nevezett
módosítást is kezdeményez. Szeretnék elérni, hogy a közgyűlés
ismét változtassa meg a preferált
szervezetek körét, amelyből a június 29-i közgyűlésen kikerült a
Szegedi Tudományegyetem. Dobó László szerint ugyan nem
nagy összegről van szó, de a legkisebb plusz tehernek is jelentősége van.
Mózes Ervin jegyző kérdésünkre elmondta, a polgármesternek
kötelező összehívnia a rendkívüli közgyűlést, amennyiben azt
valamelyik képviselőcsoport kezdeményezi.
KÉRI BARNA

Száztízmillió forintot nyert közmunkapályázaton az Ativizig

Megtisztítják a hullámteret
A vízügyi igazgatóság 110 millió forintos pályázati támogatással, közmunkások foglalkoztatásával szabadítja föl a Tisza
hullámterét a vadon nőtt növények és a szemét alól.
Könnyebben
visszahúzódhat
hullámteréből a kiáradt Tisza, ha
megritkítják az aljnövényzetet és
összegyűjtik az illegálisan lerakott szemetet. Andó Mihály, az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) megbízott vezetője a Felső Tisza-part Molnár
utcai szakaszán mutatta meg,
hol tart a júniusban elkezdett
munka. A tízemeletes épületek
előtti, szabad strandként használt partszakasz jó részét áthatolhatatlan sűrűségben benőtte a
futóakác, amely ellen szinte
dzsungelharcot vívnak a közmunkások. A már fölszabadított
területen lefűrészelt facsonkok
sokasága meredezik a szeméttel
borított földből.
Nem is gondolnánk, árvíz esetén mennyire fontos, hogy az aljnövényzet ne akadályozza a folyó
visszaáramlását. Amíg medrében másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel folyik a Tisza,
addig a növényekkel „szűrt" hullámtéren mozgása másodpercenként 10-20 centiméterre lassul.
A cserjeritkítás fölgyorsítja az jövendő árhullámok levonulását.
A feladatot a továbbfejlesztett
Vásárhelyi-terv keretében hajtják végre. Az Ativizig 110 millió
forintot nyert a munkaügyi minisztérium közmunkapályázatán, s a Csongrád Megyei Mun-

Zsaroló
ügyvédjelölt
Előzetes letartóztatásba helyezte
a bíróság azt a szegedi ügyvédjelöltet, aki ellen zsarolás és zsarolás kísérlete miatt indult büntetőeljárás a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztályán. K. F. ellen több szegedi feljelentése alapján indult meg az eljárás. Az ügyvédjelölt életveszélyes
fenyegetéssel több millió forintot
próbált szerezni.

Egy telekkönyvi bejegyzés miatt csúszik az állomásrekonstrukció

Nem kapott zöldet a MÁV

Most a Felső Tisza-part Molnár utcai szakaszán irtják a sűrű aljnövényzetet.
kaügyi Központ segítségével,
150-200 közmunkás foglalkoztatásával végzi a hullámtér rekonstrukcióját. A vízügyi igazgatóság teljes területén dolgoznak,
megyénkben tizenöt Tisza-parti
települést érint a program.
Szegeden a Tisza jobb partján,
a Bertalan hídnál kezdték a cserjeritkítást, s a sporttelepig szabadítják föl a hullámteret. A bal
parton a Lapos szabadstrandtól a
füvészkerti kanyarulatig lesz bejárható a part. A rekonstrukció
november végéig tart.
Andó Mihály többször is rámutatott, hogy a most végzett

munka csupán átmenetileg és
csak helyben javítja a hullámtéri
lefolyást - mindezt természetesen a folyó teljes hosszában meg
kell valósítani. A program kidolgozása és a források előteremtése
mellett az is fontos, hogy utóbb a
terület fenntartására is jusson
pénz, hiszen például a rendkívül
szapora gyalogakác akár egy-két
év alatt ismét átjárhatatlanul benövi a hullámteret.
A hullámtér rekonstrukciójáról Molnár Gyula önkormányzati képviselő környezetvédelmi
szempontból mondott véleményt. Mint mondta, ha kevés-

Fotó: Gyenes Kdlmáns

sel később kezdik a munkát,
megkímélhették volna a júniusban még költési idejüket töltő
feketerigók, tövisszúró gébicsek
fészkeit. Hozzátette még, hogy
örvendetes az őshonos növényfajokat (mint például a hullámtérben néhány évtizede még
igen elterjedt szeder) kiszorító
zöldjuhar, valamint a már említett gyalogakác kiirtása, viszont
meg kell őrizni a fontos madárélőhelyként is szolgáló, értékes
parti fűzbokrost, amely nem eshet áldozatul a növényritkításnak.
NYILAS PÉTER

Novemberig elkészül Szeged turisztikai koncepciója

A tervezésbe bevonják a lakókat
Novemberre készíti el egy szegedi konzorcium
Csongrád megye székhelyének turisztikai koncepcióját.
A Juray-Pethőné-Euroterv 2002 Bt. elnevezésű
konzorcium - a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével - novemberig elkészíti Szeged turisztikai koncepcióját. A konzorcium az önkormányzat által kiírt pályázaton nyerte el a munkát. Tóth
Károly, a közgyűlés kulturális, közművelődési és
idegenforgalmi bizottságának alelnöke lapunknak
elmondta: szerencsésnek tartja, hogy a pályázó november közepéig elkészíti a város turisztikai koncepcióját és az együttgondolkodásba bevonja a térségben működő idegenforgalmi vállalkozásokat és
kulturális intézményeket. Czenéné Vass Mária, az
önkormányzat kulturális irodájának vezetőhelyettese elmondta: örül, hogy a konzorcium az egyetem
fiatal szakembereivel közösen készíti el a koncepciót, amelyben a kulturális turizmus fejlesztésre is
jelentős hangsúlyt kívánnak helyezni. Kiemelte: a
bírálóbizottság tagjai, Lengyel Márton, a Magyar
Turisztikai Egyesület elnöke, Sándor Péter szállodaigazgató, Valkó Miklós, a Magyar Turizmus Rt.

tanácsadója és Tokaji Ferenc, a Dél-alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke is igen magas színvonalúnak ítélte a pályázati anyagot.
Juray Tünde településfejlesztő geográfus, idegenforgalmi tanácsadó, az SZTE Gazdaságföldrajzi Tanszékének tanársegéde a konzorcium képviseletében tájékoztatta lapunkat a munkacsoport
tevékenységéről. Elmondta: az egyetem nagyon
fontos tagja a konzorciumnak, különösen a gazdaság- és társadalom-földrajzi tanszék, ahol turisztikai speciális képzés is folyik. A koncepció elkészítésében a turisztika minden gyakorlati ágából segítenek szakemberek. Rajtuk kívül jogászok és közgazdászok segítik a munkát. Pethőné Dedák Angéla jelenleg a Magyar Turizmus Rt. munkatársa, a
koncepció turizmusmarketinggel foglalkozó szakértője. Az Euroterv 2002 Bt. üzleti tanácsadást végez és jártas a projektmenedzselés, valamint a turisztikai pályázatkészítés területén. A város idegenforgalmi koncepcióját hat évre előre megtervezik. A belföldi és külföldi turistákra egyaránt figyelmet fordítanak és a tervezésbe szeretnék bevonni a szegedieket is.
DOMBAI T Ü N D E

Alig egy hónap alatt kilencszáz ügy érkezett az ítélőtáblára

Új helyre költöznek
a táblabírók és az ügyészek
A Fűszert egykori székházába, a
Sóhordó utca 5. szám alá költözik a Szegedi ítélőtábla. Az
épületet úgy építik át, hogy helyet adhasson a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségnek is.

Csendélet a napról napra pusztuló nagyállomáson.
Folytatás az 1. oldalról

Nóvák István városi főépítész szerint elképzelhetetlen, hogy az önkormányzat építési engedélyben
egy köztér rekonstrukciójára kötelezze a MAV
Rt.-t. A főépítész azonban hangsúlyozta, nem ismeri részleteiben az ügyet.
Egy helyrajzi számon található az épület és az Indóház tér egy része - tudtuk meg a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szegedi kirendeltségén - , ez
okozta a bonyodalmat. Ezért szerepelhetett az önkormányzat által korábban kiadott építési enge-

Fotó: Karnok Csaba

délyben az a kitétel, amely a térrész felújítására kötelezte a MÁV-ot. Mátyus Zoltánná irodavezető
kérdésünkre elmondta, a MÁV Rt. fellebbezése
alapján vizsgálják az ügyet és rövidesen megszülethet a megoldás.
A Hajós Tibor által készített, az illetékes hatóságokkal egyeztetett tervekkel kapcsolatban egyébként semmilyen kritika nem merült fel, a rekonstrukciót ezek alapján végezhetik. A MAV Rt. szerint
az új építési engedély birtokában jövő tavasszal
megkezdődhet a munka.
K.B.

Szegeden, a Széchenyi téri igazságügyi palotában működik a január elsején felállított Szegedi ítélőtábla, ahol július elején kezdődött meg az ítélkezés. Az épület
nem végleges otthona a táblabíróságnak, hiszen rendkívül zsúfolt,
a Szegedi Városi Bíróság mellett a
Csongrád Megyei Bíróság, a városi és megyei ügyészség, valamint
a Szegedi Katonai Ügyészség is itt
dolgozik. Heidrich Gábor, a Szegedi ítélőtábla elnöke kezdeményezte, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) járuljon hozzá egy megfelelő ingatlan
megvásárlásához.

- Az OIT legutóbbi ülésén
egyetértett
javaslatommal
mondta Heidrich Gábor - , s beleegyezését adta, hogy más épületben keressünk végleges otthont.
A választásnál fontos volt,
hogy az ítélőtábla Szeged belvárosában, jól megközelíthető helyen legyen, s megfeleljen egy bírósági épülettel szemben támasztott
követelményeknek,
például rendelkezzen olyan belső
udvarral, ahol megfelelő őrzés
mellett kiszállhat a rabszállítóból a tárgyalásra érkező fogva tartott, s legyen megfelelő, a tárgyalótermektől jól elkülöníthető
ügyféltér is.
- Az épület megvásárlására, átépítésére összesen egymilliárd
forintot költhetünk - mondta
Heidrich.
A táblabíróság elnökétől meg-

tudtuk, 6-8 ingatlant is megnéztek, s végül a Sóhordó utcai, valaha Füszért-székházként funkcionáló épület mellett döntöttek.
Ebben a házban a táblabíróság
mellett a Szegedi Fellebbviteli
Főügyészség otthonát is kialakítják. Az építkezés előreláthatóan
a jövő év elején kezdődik, s 2004
őszén már beköltözhetnek.
Heidrich Gábor megjegyezte,
hogy az alig egy hónap alatt a beérkezett 706 polgári ügyből több
mint 300-ra került pecsét, míg a
195 büntető ügyből 20 zárult jogerős ítélettel. Az ügyérkezés
egyébként a tervek szerint halad,
a 21 bíró és a közel negyven igazságügyi alkalmazott kiválóan látja el feladatát, nincs szükség arra,
hogy növeljék a Szegedi ítélőtáblán dolgozók számát - nyilatkozta
lapunknak Heidrich Gábor.
B. Z.

6

SZERDA, 2003. JÚLIUS 30.

-KAPCSOLATOK-

Kereskedők, figyelem!
ÚJ RAKTÁRÁRUHÁZ NYÍLT
a Kereskedő köz 4. szám alatt (volt Gulliver)!
VÁRUNK MINDEN VISZONTELADÓT

olcsó vegyi, papír-,

nagykereskedés

m ű a n y a g t e r m é k e k széles választékával!

a Szegedi Vízmű Rt.-nél!

Nyitva: H.-P.: 8-16. T.: 62/462-143
A I I I i V l N V I M Ingatlanbefektetési Szövetkezet
5 éve áll ügyfelei szolgálatában az ország több pontján.
Ha Ön b e l e k f e f é i i l e h e t ő s é g iránt érdeklődik,
ú j l a h á s t szeretne vásárolni vagy nívós é p í t é s i t e l k e t keres
családi házához, forduljon a I I I I V t N M S l
Ingatlanbefektetési Szövetkezet munkatársaihoz,
és érdeklődjön n y á r i a k c i ó i n k r ó l is!

márkaszerviz

MAN

• Alkatrész

567-847, 30/911-7891

KOVÁCSHÁZINÉ IDA
LESTI ÁDÁM

567-842, 30/249-6711

NAGY-GYÖRGY ANDREA

567-848, 20/953-3200

VÉGH ZSOLT

567-844, 30/925-1992

az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (2) bekezdése
értelmében
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

Hívásaikat üzenetrögzítő fogadja minden
nap, 0-24 óráig. Kérjük, mondja be nevét
és a fogyasztóhely kódját, majd vízmérője állását is. (Fogyasztóhely kód: betűvel
kezdődő, 8 db számjegyből álló sor, mely
a számla felső részén, középen található).
Köézörgük!

javítása,

zöldkártyás

vizsgálata

értékesítés

S z e g e d i V i z m ú Rt.
6720 Szeged. Tisza L. krt. SS
Üsvfei&zolgaSat;
¿sc, j

Tisza Volán Rt.
Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
Te!./fax: (62) 560-198

ÍMANI

PROFI, ITALAUTOMATÁKAT
ÜZEMELTETŐ CÉG
PIACI POZÍCIÓJÁNAK
TOVÁBBI ERŐSÍTÉSÉHEZ
SZINTÉN PROFI

TERÜLETI
KÉPVISELŐT

Whi'rímfol
• • 1III I P U U

|
i

ff

A fényképes szakmai önéletrajzokat
az alábbi címre kérjük augusztus 6-ig:
SZÁMI LA KFT. 4030 Debrecen,
Sebes u.4-10.

•
•
•
•

KERES.

Dél-magyarországi Whirlpool
M á r k a b o l t és B e m u t a t ó t e r e m
S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 34. • T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig

A" KATEGÓRIÁS MOSÓGÉPAKCIÓ!

•
•
•
•

1 3 9 9 Q O Ft

megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

Vivendi Telecom Hungary

TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!
U I T C I
C L / " "VÁSÁROLJON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
I T L T L V - MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

(I HM; S8.Sfl*THM' »7.

S z e g e d t e r ü l e t é n d í j m e n t e s h á z h o z s z á l l í t á s . Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

d

Régi á r o n
még augusztus 02—ig!

BÚTOR

Lakberendezés
és klimatizálás

Szeged,
Kossuth L. sgt. 109.
mellett) Tel.: 6 2 / 4 2 6 - 8 5 6

AGIP Benzinkút, Etelka sor

La Pizza Pizzéria,

Art Vendéglő, Tisza L. u. 2-4.

Margaréta Pizzéria,

Átrium Muslc Caté, Kárász u. 9.
Belvárosi Kikötő Étterem, Stefánia 4.
Belvárosi mozi
Blues Kert Étterem, Fő fasor 14.
Borpatika Étterem, Tisza L. krt. 61.

Nyílt nap augusztus 02-án szombaton
az
iióce
!
még

mindig

csakj

Móra Ferenc Múzeum

Octavia 1.416v

—augusztus 0 2 - i g
2.999.000 Ft-ért!

még

mindig

csak|

Millenniumi Kávézó, Dugonics tér.
Nyugi Kávézó, Vitéz u. 28.

Cocktail Dance Club,

Old Timer Music Club, Brüsszeli krt.

Kálvária sgt. 9-11.

Reneszánsz Pizzéria, Gyertyámos u.

Déli Apró Hirdetőiroda, Szilágyi u. 8.
Don Quijote Pizzéria, Vitéz u. 4.
Fényespont Autókozmetika,

Információ : Végh Zsolt 30/925-1992

-augusztus 0 2 - i g
1.999.000 Ft-ért!

Mojo Club. Alföldi u. 1.

Fabia 1.2
Q , ^ps
CSBKAKClO

Horváth M. u. 7.

Burger King Étterem, Nagyáruház

Alföldi u. 48.

Július 3.

helyett

74 900 Ft

• • H

Következő megjelenés:

1 1 9 900 Ft

99 900 Ft

(Miniklinik

NEKED!

12 alapprogram • 5 kg
• A/A energiaosztály • 800 cent.
• súlyautomatika

helyett

'«¿ftTSjSf^ttcs
\ /

helyett

79 900 Ft

6. érzék • digitális
súlyautomatika • 12 alapprogram
5 kg kap. • A/A energiaosztály
1000 cent.

A terv megrendelésre került,
a tervezési munka megkezdődött.

PROGRAM

1 2 4 900 Ft

helyett

109 900 Ft

a „Szeged, Kereszttöltés u.-Csaba
utca-Molnár utca-Tápai utca által
határolt területre"
részletes szabályozási terv készül.

Keresse minden hónap elején
SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS
programajánlónkat az alábbi PONT-okon:

• súlyautomatika • 15 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 800 cent.

6. érzék • digitális • súlyautomatika
12 alapprogram
5 kg kap. • A/A energiaosztály
1200 cent.

1 4 9 900 Ft

KÖZLiMÉHY
SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

(06) 80 822-444

i

• Haszonjárművek teljeskörű
műszaki
vizsgáztatása

Érettségi, jogosítvány szükséges.

SEGÍTENEK ÖNNEK MUNKATÁRSAINK.

n

jJSSEE'-* >

• Gépjárművek

HOGFLßFF E T Ü Z L E T I H I R D E T É S E
MÉG
EREDMÉNYESEBB?

•
•
•

|

M U L T I N A C I O N Á L I S CÉG 1 FŐ VEZETŐT,
V A L A M I N T Ü Z L E T K Ö T Ő K E T KERES.

Bővebb tájékoztatásért küldje meg nevét, címét,
végzettségét SMS-ben a 06-20/219-32-53
telefonszámra.

Mérőállás bejelentés:

I B ^ .

IrMiébfa S m H , tina lajoi kr». 31 Ii 0642-541-463 • ».Jap«» II., Betek v. 10.
Ii 313-1311 • Mapert VI., Mmankzky u. 4.1:475 0165 • Dckrocti, Szt. Ama u. 53.
I:06-52-534-816 • Sopron, Ötvöi u. 6. Is 0649-524-960 • SiomWWy. Aréna v. 4.
I: 06-94-300-523 • Gyér, Schwoidel u. 15. T.; 06-96-542-161 • Nyiiagytara,
Siorrat v. 14. T.: 06-42-304-494 • Miskolc, Sientpáii i k t t . l i 0646-306472 •
SíikotfohirvAr, Ady E. u. 2. L: 06-22-505-907 • Ma, Kazinczy u. 3.I:06-72-534-770

Stabil munkahelyre vágyik?

Fogyasztóink a vízmérőjük állását már
ingyenes .zöld" számunkon is bejelenthetik (csak a 62-es körzetből hívható).

Roxy Pizzéria, Deák F. u.
Sing-Sing Music Hall, Mars tér
Somogyi Könyvtár, Dóm tér 1-3.

Forrás Szálló,

Stefánia Cukrászda, Stefánia 9.

Szent-Györgyi A. u. 17-24.

Szeged Plaza

Grand Café, Deák F. u. 18.

SZ0TE Klub, Dóm tér

Ifjúsági Ház, Felső Tisza-part 2.

Tisza Hotel

JATE Klub, Toldi u.1.
Jazzkocsma, Kálmány L. u. 14.
John Bull Pub, Oroszlán u. 4.

Roncsautó akció -minden típusú "roncsautó"beszámítása|
akciós modellekbe is akár 250.000 Ft-ért |

Fabia—ját
Octavia-ját

Ajándék klíma

Vízmű Klub, Tisza L. krt. 88.
Városi Sportcsarnok

Klskőrössy Halászcsárda,

Zápor József Kávézója, Deák F. u.

Felső Tisza-part 336.

Zodlákus Étterem, Oskola u. 13.

Kollégiumok

West Söröző, Ady tér

DELMAGYARORSZAG

új
új
^

Ft
F;

befizetésse!
befizetéssel
^

—Skoda Fabia Classic ajándék klímával!
S e d a n és C o m b i k i v i t e l b e n is|
már 2.437.000 Ft-tól!

Várjuk szalonunkban, az Izabella híd lábánál
szombaton 9-16 óráig!
_

_

. ,

.

6724Szeged,

Ls0112
IKESZ
Autócentrum
«
.
.
Tel: 62/471-242

1

KIADÓ

már 6 9 . 0 0 0
már 99-ti00
elviheti!

|

/

r

r

Az autozas nagymestere

www.ikeszauiD.hu
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Népzenei est
a szegedi városházán
Sebestyén Márta és Sebő Ferenc
ma esti koncertjével kezdődik a
szegedi városházán a Muzsikáló
Udvar idei rendezvénysorozata.
A szegedi önkormányzat 1994
óta minden nyáron megszervezi
a városháza neobarokk udvarán
a Muzsikáló Udvar rendezvénysorozatát. Az idei program ma
este fél 9-kor Sebestyén Márta és
Sebő Ferenc koncertjével indul:
népdalokat és énekelt verseket
hallhat tőlük a közönség. Sebestyén Mártát aligha kell bemutatni, hiszen az elmúlt évtizedben
az egész világon megismerték
nevét a világzene kedvelői.
Sebő Ferenc építészként diplomázott, de már a műegyetem
szimfonikus zenekarában is muzsikált, és József Attila-dalaival,
gitárral kísért népdalfeldolgozásokkal önállóan is bemutatkozott. A 25. Színházban építészi
munkája mellett, mint zeneszerző, előadó és zenei vezető tevékenykedett. Megalakította a Sebő-együttest, amely újszerű népzenei feldolgozásaival, rádiós és
televíziós szereplései révén hamar ismertté vált. Sebő Ferenc a
Martin Györgynél hallott eredeti
népzenei felvételek hatására bekapcsolódott a gyűjtésbe. Célja
nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt, hanem az, hogy a
megismert zenéket eredeti formájukban el is játsszák. Televíziós műsorai (Cimbora, Muzsikáló szerszámok, Aprók tánca) is
hozzájárultak a hangszeres népzenei mozgalom szélesedéséhez.
Sebő a Zeneakadémia zenetudományi szakán 1989-ben zenetörténet tanári és zenetudósi diplomát szerzett. Ezt követően a Bar-

tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémián népzenét tanított. Egyidejűleg tudományos kutatómunkát is végzett, megtervezte és létrehozta az MTA Zenetudományi
Intézet népzenei gyűjteményének számítógépes nyilvántartását. 1996-ban felkérték a Magyar
Állami Népi Együttes művészeti
vezetésére. Kidolgozta a nemzeti
intézmény rangjára emelt együttes új művészeti koncepcióját,
létrehozta a Hagyományőrző
Műhelyt, valamint az Ethnic
hangstúdiót és a Martin Médiatárat. 2002 februárjától a Hagyományok Háza szakmai igazgatója.
A Muzsikáló Udvar programsorozata augusztus 4-én a Liszt
Ferenc Kamarazenekar népszerű
nyáresti hangversenyével folytatódik. Mint minden évben, idén
is fellép a városháza udvarán
Gregor József. Kossuth-díjas
basszistánk, Szeged díszpolgára
augusztus 5-i koncertjét a 100
éve született Vaszy Viktor emlékének ajánlja. Bálik Szilviát, Gábor Gézát és Szvétek Lászlót hívta meg vendégnek, zongorán Pál
Tamás kísér. Másnap francia barokk kamaramuzsikát hallhat a
közönség Kónya István, Németh
Pál és Januj Anna előadásában. A
25. évfordulóját ünneplő Szegedi
Kisopera a jubileumra Offenbach
Perichole című kétrészes opera
buffáját választotta, amit Oberfrank Péter zongorakíséretével, a
főbb szerepekben Vajda Júliával,
Andrejcsik Istvánnal,
Szilágyi
Bélával, Altorjay Tamással és
Szonda Évával Bárdi Sándor és
Toronykőy Attila állít színpadra.
H.ZS.

7

T Ü K Ö R -

Vásárhelyen is egyre nehezebb a gyűjtőmunka

A tárgyiasult múlt emlékei

A vásárhelyi Tbrnyai János Múzeum gyűjteménye valóságos kincsesbánya a kutatók számára.
A szó szoros értelmében „ma"
készült tárgyak is múzeumba
kerülhetnek, amennyiben tudományos értékük van. Egy tárgy
akkor teljes értékű múzeumi
szempontból, ha sikerül földeríteni a vele, illetve létrehozóival, használóival, egyáltalán,
emberi környezetével kapcsolatos ismeretanyagokat.
Nemcsak a szó szoros értelmében vett „régi" tárgyakat gyűjti a
múzeum.
- Hogy egy-egy tárgy bekerül-e
a múzeumba, attól függ: a tudomány szempontjából mit jelent mondja Nagy Vera, a vásárhelyi
Tornyai János Múzeum igazgatója. Az intézmény ma élő, dolgozó
vásárhelyi fazekasok munkáiból

is gyűjteménybe vesz egy-egy
reprezentatív darabot: az egy-két
évtizeddel későbbi kutatók munkájához a mostani fazekastermékekre is szükségük lesz.
De nemcsak maga a tárgy a
fontos. Számos adat is szükséges vele kapcsolatosan; ezek
nélkül jószerével használhatatlan a tudomány számára. És
mert egyre kevesebb tárgyi emlék szerezhető be eredeti környezetéből, eredeti használóitól - egyre inkább „másodkézből", magángyűjtők, régiségkereskedők révén jut tárgyakhoz
a múzeum - , mind nehezebb a
tudományos feldolgozás. Sajnos nem általános, hogy egy
magángyűjtő rögzítse a tárgyhoz kötődő tudnivalókat, hosz-

szas
„utánkeresésre"
lehet
szükség a kapcsolódó adatok
megszerzéséhez - például a
múzeumi gyűjteményben föllelhető, nevezetes „sárga butella" adatait is csak levéltári kutatómunkával lehetett kideríteni. Ám például Kissné Hideg Erzsébet - akinek révén, hagyatékból, illetve fiától megvásárolva
nagyon jelentős textilgyűjteményhez jutott a múzeum - precízen dokumentálta az egyes darabokat, nagyban fokozva az
anyag
muzeológiai
értékét.
Egyébként Nagy Vera egyik fő kutatási területe - többek közt a vásárhelyi fazekasság mellett - épp
a textil. Ezekből korábban csak
néhány darab szerepelt a gyűjteményben, ma már több, mint

Fotó: Tésik Attila
ezer. A múzeumi gyűjtőmunkát
az is befolyásolja Vásárhelyen,
hogy itt - lévén élénk a képzőművészeti tevékenység, s a néprajzi tárgyak, népi eszközök
iránt sok alkotó érdeklődik - a
művészek ilyen irányú tevékenységével is számolni kell. Velük éppúgy jó kapcsolatokat tart
fönn a Tornyai múzeum, mint
más magángyűjtőkkel, illetve a
régiségkereskedőkkel. És miképp
tudja az intézmény elhelyezni a
mind terjedelmesebb gyűjteményt, kell-e például szelektálni? A múzeumba nem véletlenül
kerülnek be tárgyak, ezért nem
is „kerülnek ki" onnan - még
akkor sem, ha a helyszűke olykor gondot okoz.
F.CS.

Almási Istvánné a közgyűlési közvetítéseket is követi

Otthonról segíti férjét munkájában
Mindketten tanárok, egy helyen végeztek és ugyanott kezdtek tanítani, majd pályájuk teljesen eltérő irányt vett. Almási
Istvánné vásárhelyi alpolgármester-feleség mindenben támogatja férje városházi munkáját.
Szegeden tanultak, mindketten
Fotó: Miskolczi Róbert az egykori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára jártak. De míg
Sáfár Enikő orosz-testnevelés,
addig Almási István jelenlegi vásárhelyi alpolgármester magyar-ének szakon végzett.
- István kijárt a kézilabdameccseinkre, majd egy közös ismerősünk mutatott be minket
(koreográfus: Horváth Csaba)-, a egymásnak - meséli megismerlegjobb rendező: Urbán András kedésük történetét Enikő asz(Könyök Kanyar); a legjobb kore- szony, a szerelemből pedig
ográfus: Gyergye Krisztián (Te- 1967-ben házasság lett. Vásárnebrae); a legjobb előadó: Fehér helyre úgy kerültek a fiatalok,
Ferenc (Civil Negyed, Kaspar); a hogy mindkettőjüket ide osztotlegjobb epizódszereplő: Magyar ták be gyakorlatra, s Almási IstPéter (Andaxínház, Egyáltalán ván két nővére akkor már a vánem); a legjobb látvány és dísz- rosban élt - hát együtt maradt a
let: Perovics Zoltán (Könyök Ka- család.
nyar). A Magyarországi AlternaRáadásul a főiskola elvégzése
tív Színházi Központ (MASZK) után a pár ugyanazon a helyen,
nívódíját a Legal Art Centre (Bul- a Klauzál Utcai Általános Iskogária) kapta Genet: Cselédek cí- lában kezdett tanítani. De míg
mű előadásáért. Az Alternatív Almásiné két évtizedet töltött
Színházak Szövetségének nívó- az intézményben, majd a Liszt
díját Balog Józsefnek, a Thealter Ferenc Ének-zenei Általános IsInternational alapító művészeti kolába került, férje elég hamar
vezetőjének adták át a régi zsina- elhagyta a pályát. Előbb a Petőfi
gógában megtartott díjkiosztón.
Művelődési Központ, majd a

Sebestyén Márta is énekel ma este.

Az alternatív
színházak díjai
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Thealter International Fesztivál részeként július 22-27-e között Szegeden rendezték meg a
IX. alternatív színházi szemlét.
Az egymillió forint összdíjazású,
12 meghívott előadásból álló versenyprogramot Forgách András
író elnökletével, Hudi László és
Fábián Zsolt zsűrizte. A díjakat a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat ajánlotta fel.
A díjazottak: a legjobb színházi
előadás: Hólyagcirkusz: Bohóc
Biblia (író: Szőke Szabolcsa legjobb táncszínházi előadás: Közép-Európa Táncszínház: Ketten

rom gyermeke született, Enikő,
Attila és Zoltán már felnőtt, s
csak a legkisebb él szüleivel Vásárhelyen.
Almási
István
1994-ben önkormányzati képviselő, 2000-ben pedig alpolgármester lett - mindez azonban
nem okozott nagy változást a
család életében. Előtte is kevés
szabadideje volt ugyanis
mondja a felesége - , most csak a
kötelezettségei változtak meg.
Almásiné - épp ezért - ha csak
teheti, mindig elkíséri párját a
különböző önkormányzati rendezvényekre, megnyitókra, koncertekre, s legalább ennyi időt
együtt töltenek.
A ma már nyugdíjas alpolgármesterné figyelemmel követi
férje városházi munkáját, a közgyűlési közvetítéseket is nézni
szokta - persze nem éjszakába
nyúlóan. Mint mondja, ha most
lennének a választások, újra
csak támogatni tudná férje indulását, hiszen Almási István
karrierje is fontos része a család
életének.
Munkája miatt viszont az alpolgármester a ház körüli teendőkből nem igazán tudja kivenni
a részét.
- A halászlét mindig ő főzi a
Almási Istvánné vásárhelyi alpolgármester-feleség. Fotó: Tésik Attila családnak - teszi hozzá az aszszony, a többi dolog azonban AlNémeth László Városi Könyvtár certen és jazzfesztiválon lépett másinéra hárul, aki egyáltalán
igazgatója lett - közben pedig fel.
nem bánja ezt.
szaxofonosként rengeteg konAz Almási házaspárnak háSZÖGI ANDREA
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ÖTSZÁZ ZENEKAR, PARADICSOMDOBÁLÁS ÉS TERMINÁTOR-TERMINÁL VÁRJA A FIATALOKAT

Elindult a szigeti veszedelem
A képes Sziget

Hatvankét helyszínen több mint ezer program várja a
látogatókat a ma megnyílt tizenegyedik Sziget-fesztiválon.

A főtámogató Pannon GSM
rutinos résztvevő a világszerte
jegyzett fesztiválon, hiszen először az ezredfordulón verte fel
sátrát a nevével fémjelzett világzenei nagyszínpad és a mobiltöltő állomások fölé. Immár
hagyományos szolgáltatásai és
programjai mellett izgalmas újdonságokkal is várja a látogatókat a Pannon GSM - az idei
Sziget a képek jegyében zajlik.
A slágernek bizonyult SMS-üzenőfalak mellett a kreatív vendégek újra átélhetik gyermekkoruk
kifestőkönyvkalandjait és részt
vehetnek egy Guinness-rekordkísérletben a fesztiválkörkép
közös megalkotása során.

Az óbudai Hajógyári-szigeten közel félezer zenekar, köztük száz külföldi fellépő váltja majd egymást a színpadokon. Ezenkívül a paródiaesttől a kortárs táncbemutatóig számos további kulturális, valamint változatos
szabadidős program - például paradicsomdobáló-bajnokság - színesíti az augusztus 6-áig tartó fesztivált.

A Sziget nagyszínpadán olyan
külföldi sztárzenekarok és előadók lépnek fel, mint például
az amerikai Shaggy, a Fun Lovin' Criminals, a Slayer, a brit
Morcheeba, vagy a Massive
Attack. A világzenei színpad
stílusban és földrajzilag is a
world music lehető legszélesebb kínálatát nyújtja: Kubától Indiáig, Madagaszkártól
Korzikáig, Mexikótól Portugáliáig, Malitól Szerbiáig, vagy
ha úgy tetszik, a sontól (Ibrahim Ferrer) a klezmerig (David Krakauer's Klezmer Madness), a fadótól (Madredeus) a
skáig (Skatalites), a mariachi-punktól (Los de Abajo) a
rezesekig (The Bollywood
Brass Band), a cigányzenétől
(Bratsch) azetnotechnóig (Nitin Sawhney).
Az elektronikus tánczenei
helyszínen szintén sztárdömpingre számíthatnak a „szigetelők": Paul Van Dyk, Dave

KERDEZZ-FELELEK!
Lehet-e fotózni a Szigeten?
Amatőr fotózásra természetesen van lehetőség, azonban a
koncertek, programok fotózásához a rendezők beleegyezése
szükséges.
Angel, Goldie, Armand Van
Helden, DJ Rush és The Advent szórakoztatja a nagyérdeműt. A HammerWorld zúzós helyszíne is jó neveket
ígér, többek között a Sonata
Arctica, a My Dying Bride, a
Clawfinger, az Apocalyptica,
az Annihilator, a Testament,
valamint a Napalm Death hegeszt ezen a helyszínen.
A Szigeten nem csak a zenei programok terén lesz
erős az Egyesült Királyság jelenléte. A bandák mellett
ugyanis színházi produkciók
és egyéb programok is érkez-

Megérkeztek az első sátorozok a szigetre,
nek Angliából. A Civil szigeten kialakított Brit udvarban
a British Council nyelvtaná-

FOTÓ: MTI/NÁNDORFI MÁTÉ

rai ingyen felmérik az érdeklődők angol nyelvtudását.
Három szerencsés érdeklődő

NYITÓ PROGRAM A SZEGEDI KORTÁRS BALETT ELŐADÁSA

Csongrád megyéből is utaznak
Az idén is több százan indulnak el Csongrád megyéből a Sziget-fesztiválra. Azonban nemcsak a bulizni vágyók keresik fel
Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű
rendezvényét, a nyitó napon fellép a
Szegedi Kortárs Balett is.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi pályaudvaron már tegnap
délután gyülekeztek a Szigetre tartó fiatalok. Sokan egész hétre készülnek a
Hajógyári rendezvényre. A magas árak
sem riasztják vissza őket. Elmondásuk
szerint már hetekkel korábban, kedvezményesen megváltották jegyeiket. A bu-

likra pedig körülbelül 15-20 ezer forintot szánnak.
Hálózsák, sátor, hűtőtáska mind-mind
fontos kelléke a szigeti mindennapoknak. A
legtöbben népes társaságba verődve indulnak útnak, de akadnak egyéni vállalkozók is.
- Tavaly voltam először, de már akkor
elhatároztam, idén mindenképpen újra megyek - mondta a tizennyolc éves, szegedi Alb
Levente. - Az előző fesztiválra egyedül
indultam, az Idén már sok ismerős arccal
találkozom, akiket jó lesz viszont látni.
A legfontosabb, ami évről évre visszacsábítja a szigetelőket, a hangulat, a bulik, a

sziget élménye. Egy hét végtelen szabadság.
Mindenki megtalálhatja a saját ízlésének
megfelelő zenei programokat, társaságot,
ilyen környezetben az ismerkedés sem okozhat problémát.
Nem csak a bulizni vágyók készülnek a
Szigetre Szegedről. A nyitó est egyik fellépő
vendége a Szegedi Kortárs Balett. A Hajógyári-sziget színház és tánc sátrában a
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral közösen adják elő Orff Carmina
Buranáját. A Juronics Tamás vezette társulat
tagjai - az Orff kompozíciójának is alapjául
szolgáló - középkori rituálékat mutatnak
be.

a tudásszintjének megfelelő
nyelvtanfolyamot nyer, vagy
ingyen
tehet
Cambridge-nyelwizsgát. A Nagy-Britanniára vonatkozó kérdőív
kitöltéséért pedig Selector
CD jár. A naponta tartott
sorsoláson felhúzható rádiót
és hitelkártya méretű zseblámpát, az utolsó napon pedig egy londoni retúr repülőjegyet lehet nyerni.
A brit Architects of Air az
iráni bazárok hangulatát varázsolja elő belülről bejárható
„szobrával". Az Arcazaar egy
„lélegző" térplasztika, melyet
a befújt levegő tart fenn és a
falakon átszűrődő, színesre
festett napfény világít meg.
A fullextrás dömper - angol
hatás a mai magyarban című
programon pedig Nádasdy
Ádámmal, az ELTE egyetemi
docensével együtt vizsgálhatják meg a látogatók, hogy magyar nyelvünk milyen változásokon ment és megy keresztül az angol nyejv térhódítása következtében.
A táborozók számos egyéb
kulturális és szabadidős program közül válogathatnak. Felkereshetik például a Civil szigetet, ahol idén 128 szervezet
képviselteti magát. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
által
támogatott

HOGYAN HOZHATOD MAGAD FORMÁBA EGY SZEMPILLANTÁS ALATT?

Tetőtől talpig élvezd a nyarat!
Nem töltheted az egész nyarat vízparton elnyújtózva? Nem élvezheted
reggeltől estig az édes semmittevést?
Nem érsz rá arra, hogy élvezd a nyarat? Ugyan! Néhány jó tippre van szükséged, hogyan teheted igazán emlékezetessé a forró hónapokat. Egy
szempillantás alatt formába hozhatod
magad! Hogyan?
Szükséged van egy virágmintás, vállpántos nyári ruhára, egy könnyű és olcsó szandálra és egy menő szalmaka-

lapra. Különböző kiegészítőkkel úgy
feldobhatod a legegyszerűbb összeállítást, hogy akár vízpartra, akár szabadtéri nyáresti partira is felveheted.
Válassz széles karimájú kalapot! Nem
kell aggódnod a frizurád miatt, véd a
túl erős napfénytől, és elegáns, kissé
titokzatos megjelenést biztosít. Virággal díszítheted.
Használj olyan kozmetikumokat,
melyek a nap káros sugaraitól is védenek! A nyári hőségben ne használj
túl erős sminket. Nappal a kevesebb

több, éjjelre viszont elengedheted a
fantáziádat.
Sokkal jobban nézel ki, ha jól érzed
magad. Kényeztesd magad frissítő tusfürdővel, olajtartalmú hidratáló krémmel vagy testápolóval!
Szabadulj meg a régi nyári ruháidtól,
melyeket úgysem vennél föl többet!
Jobban fogod érezni magad, ha csak a
divatos daraboknak marad hely a szekrényedben.
Szexi szandálban

jól

mutatnak

a

szép, ápolt lábujjak. Kényelmes és
praktikus a leopárdmintás lapos sarkú
és az egyszerű saru is.
Ne bánj szűkmarkúan a kiegészítőkkel! Szerezz be egy szalmából készült strandszatyrot - amelyet nyugodtan telepakolhatsz - és egy kacér
napszemüveget!
A testre simuló, V
nyakkivágású,
élénkrózsaszín,
kék, citrom- és narancssárga pólók sem hiányozhatnak a
ruhatáradból. A fél vállpántos
változatról nem is beszélve!

net.rét-en felállított sátorban
pedig 120 számítógép áll az
érdeklődők rendelkezésére. A
táborozók akár egy Guinness
rekordra is vállalkozhatnak.
Az egyik mobiltávközlési cég
25 méter átmérőjű, 80 méter
kerületű, 400 négyzetméteres
fesztiválkörképet állított fel, s
ennek a több mint 6000 részletre osztott felületnek a kifestésére várnak minél több
aktív résztvevőt a szervezők.
Az Octopus elnevezésű, három nyolcszögletű, egymással
összefüggő épületkomplexum
pedig a képzőművészeti, komolyzenei, irodalmi és színházi eseményeknek ad helyet.
A Terminátor harmadik része hamarosan eljut a hazai
mozikba. A rajongók azonban
már a Szigeten felépült futurisztikus konténerblokkban,
a
Terminátor-terminálban
egész nap próbálgathatják
T-l 00-as képességeiket a kihelyezett play stationökön, és
különleges Terminátor-ajándéktárgyakat is vásárolhatnak.
Sőt elővételben jegyet vehetnek a Terminátor 3. - A gépek
lázadása című filmre.

KERDEZZ-FELELEK!
Hol lehet parkolni és érdemes-e autóval kijönni a Szigetre?
A Sziget környékén nehezen
lehet parkolni, mert nincs túl
sok hely, ezért ha nem muszáj,
nem érdemes autóval kijönni.

A Szigetre a magyar honvédség is kiköltözött: a Bevetés szigeten saját színpaddal és akadálypályával várják a
katonélet
iránt
érdeklődő
fiatalokat. A honvédség különböző rendezvényeken mutatja be tevékenységét, felvonultatja haderőnemeit, s katonai toborzást is tart.
A Szigetre 3500 forintos napijegy váltásával lehet belépni, hetijegyet pedig mától 21
ezer forintért vásárolhatnak a
fiatalok.
H.SZ.

Rettegett Leo
Ha Leonardo DiCaprio szállodába megy, már előre retteg
tőle a személyzet, mert szőrszálhasogató és rigolyás. Ahol
a Titanic sztárja megszáll,
rendszerint
agyonszekírozza
az alkalmazottakat különleges
szeszélyeivel. Előfordult már,
hogy nem akarta kifizetni tartózkodásának összköltségeit,
néhány, szerinte bosszantó
apróság miatt. Ráadásul az első napon azonnal munkát ad a
szállodai dolgozóknak. Leonardo DiCaprio mindefelé magával viszi a saját függönyeit,
és azokat rögtön fel is rakatja,
mert szerinte csakis ezek mögött tud nyugodtan pihenni.

RANDEVÚ

Szerda, 2 0 0 3 . július 3 0

Mick Jagger
szülinapi koncertje
Több mint százezer ember volt kíváncsi vasárnap este Prágában a
legendás brit rockegyüttes, a Rolling Stones koncertjére. Bár a nézők döntő részét a csehek alkották, nagyon sok volt köztük a külföldi is, s magyar szót is elég gyakran lehetett hallani. A mintegy
két és fél órás koncert során a Rolling Stones együttes gyakorlatilag összes slágerét eljátszotta. Több ismert és népszerű dalt a lelkes közönség a láthatóan jó hangulatban és formában lévő Mick
Jaggerrel együtt énekelt. Mivel az eredetileg Budapestre tervezett
koncertet végül is Prágában tartották meg, így Jagger szombaton a
Moldva-parti metropolisban ünnepelhette 60. születésnapját. A
zártkörű rendezvényre kizárólag családtagokat és barátokat hívtak meg, s Jagerrel együtt ünnepelhetett még az együttes további
három tagja, Charlie Watts, Keith Richárd és Ron Woodi.

RANDI-rovat""
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk leveleiteket,
ugyanúgy hirdethettek, mint
eddig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasszátok az üzenetet tartalmazó, névvel, címmel
ellátott borítékra. Neveteket,
címeteket nem közöljük, az
üzenetek tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A borítékra írjátok rá: Randi-rovat!

KERESZTÉNY H Ú

HIÁNYZOL

Egy 24 éves keresztény fiú keres vékony testalkatú, keresztény
gondolkodású
lányt
hosszú távú kapcsolat céljából. Ha felkeltettem érdeklődésed,
keress
bátran
a
70/241-6651-es
telefonszámon.

28 éves, 175 cm magas, átlagos
testalkatú, barna hajú és szemű, dolgozó srác vagyok. Szeretek tévézni, videózni, moziba, ritkán diszkóba járni, és
szeretem a jó zenét. Hobbim
még a kerékpározás és a kirándulás. Vásárhelyi, nálam
alacsonyabb, 23-28 év közötti,
nem molett lányt keresek, aki
káros szenvedélyektől mentes. Ha szeretnél egy őszinte,
tartós, romantikus kapcsolatot, és gyengédségre vágysz,
akkor írj „Hiányzol" jeligére, hol és mikor találkozzunk, vagy küldj SMS-t a
30/517-3727-es számra.

HOL VAN

AZ A FÉRFI

Keresem azt a 30-as férfit, aki
július 10-én, 8 óra körül megszólított Szegeden, az Aradi
vértanúk terénél. Én kerékpárral voltam, és elutasítottam őt. Ő pedig bordó autóval
volt, és nagyon kedvesen mosolygott rám. Amennyiben
még mindig megismerkedne
velem, kérem, írjon SMS-t a
20/473-7849-es telefonszámra.
RÓZSASZÍN PÁRDUC

Szia Romantic, engem Timinek hívnak, és téged? Te is felkeltetted az érdeklődésemet.
Én sem a külső alapján ítélkezem, a belső tulajdonságok
számítanak. Szeretem, ha egy
srác humoros, imád bulizni,
romantikus, hűséges, gyengéd,
közvetlen, és jókat lehet vele
dumálni. De az a legfontosabb,
hogy igazán tudjon szeretni,
tiszta szívből. Ha ezek a tulajdonságok, amiket magadról írtál, igazak, szívesen megismerkednék veled. Ha te is szeretnél megismerni, írj „Rózsaszín
párduc" jeligére.

FIÚ KERES LÁNYT

Én egy 21 éves, 174 cm magas,
barna hajú és szemű, szegedi
srác vagyok. Szeretek bulizni,
jókat beszélgetni, nagyokat
sétálni. Keresek egy szegedi,
legalább 165 cm magas, 17-20
év közötti, vékony, hosszú hajú, szeretetre vágyó lányt. Ha
úgy gondolod, téged kereslek,
küldj SMS-t a 30/567-6295-ös
számra.
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Majka élvezi a népszerűséget
Majka papa debütáló lemeze
bearanyozódott és elkészült a
második videoklip is. Az ózdi
srác éjjel-nappal járja az országot, műsort vezet, de tud időt
szánni szerelmére, Andira is.
Nem lehet kétségünk afelől,
hogy a valóságshow-k előnyeit
Majka papa használta ki a legjobban, számaival és műsoraival ugyanis nap mint nap
találkozhatunk vele a televíziók képernyőjén. Az egyik kereskedelmi csatorna reality
show-jának döntőse hitt abban, hogy egy nap történik
valami nagy változás az életében.
A népszerű sztár jelenleg Az
ózdi hős névvel fémjelzett,
debütáló lemeze promotálásával, a Dopeman dirigálta La
Maffia Família társaságában
hódítja Magyarország berkeit. Első nagylemeze a napokban bearanyozódott és hetedik hete vezeti a Mahasz-listát. Elkészült a szülővárosában, Ózdon leforgatott második videoklip is (Dolgok
címmel), mely augusztus közepétől lesz látható a magyar
zenecsatorna
képernyőjén.
Az albumon található dalokat
a bandával együtt készítették,
de találkozhatunk még egy
1996-ban íródott felvétellel
is. Majkához mindig is közel
állt a zene, korábban a Street
Nőise nevű csapattal szándékozott bizonyítani a szakma
nagyjainak, a próbálkozás

Majka papa úgy gondolja, mivel karakteres stílust képvisel,
biztosan akadnak olyanok, akik nem kedvelik
kimondottan,
ettől függetlenül viszont élvezi a népszerűséget, de nem tud
mindig jókedvű lenni rajongóival.
azonban támogatók hiányában szertefoszlott. Hosszú
évekig alkalmi munkákból

TE VAGY A N Y E R Ó
A népszerű DJ-páros, Náksi és Brunner legújabb, Sunshine 2003
című albumával kapcsolatos játékunk második, egyben zárófordulójára azok válaszoltak helyesen, akik szerint a lemez
elnevezése magyarul napfényt jelent, a Vigyázz rám című dal remix
változatát Betty Love énekli, illetve a két DJ weboldala a
www.naksivsbrunner.hu internetcímen érhető el. A következő öt
szerencsés olvasónk három kazettából és három CD-ből álló
ajándékcsomaggal lett gazdagabb: Vajner Edina, Asztalos Katalin,
Petes Zoltán, Fárí Alex és Szabó Mónika. Nyereményüket postán
kapják meg.

Nem jön a Tatu

FORRÓ NYÁR

MUNKATÁRSUNKTÓL

A „Forró nyár" jeligéjű lánynak üzenem: 25 éves, szegvári srác vagyok, 172 cm magas, barna hajú és szemű,
érettségizett. Szeretnék megismerkedni veled, kérlek, írd
meg, hol és mikor találkozhatunk.

Elmarad az erre a hétvégére
meghirdetett Powerfest fesztivál, így egyelőre még várnunk kell az utóbbi idők
egyik legnagyobb botrányait
kavaró Tatu együttes magyarországi fellépésére is. Az
orosz lánybanda bizonyára

Használt keleti vagy régi nyugati autója
most akár

sokan kíváncsiak lettek volna. A háromnaposra tervezett fesztivál
lefújásának
okairól egyelőre nem lehet
sokat tudni, mindenesetre
az sejtetni enged valamit,
hogy a jegyárak az esemény
közeledtével
folyamatosan
csökkentek.

KONTINENS

kereste napi betevőjét, dolgozott ő már pincérként, lángossütőként, szakácsként, sőt

a cukrászszakmát is kipróbálta. Aztán a valóságshow-ban
való helytállás megváltoztatta életét.
A zenélés mellett pont a reality show-t útnak indító kereskedelmi tévé reggeli műsorát vezeti, és hamarosan a
Sziget-fesztivál híradójában is
láthatjuk majd a képernyőn.
Majka elmondása szerint a televíziós szakma is varázslatos
és szereti csinálni.
Nagy vihart kavart a médiában Zsani barátnőjével való szakítása, a harsány srác
azonban egy pillanatig sem
maradt magányos, összejött
ugyanis a Fresh szexis énekesnőjével, Andival. A kapcsolat olyannyira komoly, hogy a
raper már össze is költözött
szerelmével és együtt bérlik a
lakást.
Majka papa úgy gondolja,
mivel karakteres stílust képvisel, biztosan akadnak olyanok, akik nem kedvelik kimondottan, ettől függetlenül
viszont élvezi a népszerűséget, de nem tud mindig jókedvű lenni rajongóival. A
sztár úgy fogalmazott, ha
rossz napja van, akkor kicsit
zavaró, hogy felismerik őt,
egyébként mindenkivel próbál közvetlen lenni.
Az ózdi hős a tervekről megemlítette, a La Maffia reményei szerint ősszel a banda
New Yorkba látogat, ahol a
magyar rapet fogja képviselni
egy színvonalas zenei rendezvényen.
KÓCZÁN BÁLINT

A lift fogságában
a Jó barátok sztárja
Háromnegyed óráig raboskodott egy liftben David Schwimmer. A Jó barátok című tévésorozatban Ross szerepét alakító
színész egy kiállításra sietett, és
már félórás késésben volt. Nem
akart még több időt veszíteni,
ezért beszállt a liftbe. A felvonó
azonban felmondta a szolgálatot és foglyul ejtette. A házmes-

ter és a karbantartók 45 percig
küzdöttek, hogy működésbe
hozzák a liftet. Amikor David
Schwimmer végre feljutott a
galériába, véget ért a megnyitó,
így a vendégek nagy része már
régen hazament. A csalódott
színész a lépcsőn andalgott le
az elmaradt művészeti élmény
helyett.

•
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UTAZÁSI IRODA

LAST MINUTE AJANLATOK
BIZTOS FORRÁSBÓL, GARANTÁLT SZÁLLÁSOKKAL!

Ft-ot ér!

CIPRUS
COSTA BRAVA
PARALIA
HORVÁTORSZÁG
T0R0K0RSZAG

84 900 Ft-tol

23 éves, 165 cm magas, szegedi fiú keresi vidám, sportos, csinos
barátnőjét egy boldogabb kapcsolatra. SMS: 70/281-0661

109 900 Ft-tól

33 éves, megbízható, csendes, zárkózott fiú keres egy megértő
szegedi lányt, aki szeretetre vágyik. SMS: 70/297-8149

APARTMANBAN
REPÜLŐVEL
***SZALLODABAN
REPÜLŐVEL
APARTMANBAN
AUTÓBUSSZAL
APARTMANBAN
EGYÉNI UTAZÁSSAL
***SZÁLLODÁBAN
REPÜLŐVEL

_

23 900 Ft-tól
67 900 Ft-tól

Hasznait autóját most 20 ö ö£J és ül aofi forint között

VALUTAVÁLTÁS KEDVEZŐ ÁRFOLYAMOK MELLETT!

beszámítjuk, ha új Suzukit vásárol!
Mozgáskorlátozott-utalványát teljes érték

Az 5 Kontinens Utazási Iroda partnere:

További feltótelekről érdeklődjön szalonunkban!
PÉCSKAI AUTÓHÁZ Kft. Szeged, Sárosi út 11/b.
Tel.: 62/493-369 E-mail: suzuktpecskal@tiszanet.hu

ültjük.

,,

39 900 Ft-tol

MORTON'S
LÉGI UTAZÁSI IRODA
Szeged, Petőfi S. sgt. 7. 62/420-088
és aTesco Áruházban: 62/459-502

MORTON'S

Szegedi lány, aki 20 éves, szeretne megismerkedni egészségügyis
fiatalemberrel. Számomra fontos az érdeklődési terület. SMS:
20/805-2833
Élelmiszeriparban jártas fiatalemberrel szeretne megismerkedni
egy 26 éves szegedi lány. írj a 20/542-6381-re.

l
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Nyer-e olimpiát Risztov Eva
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Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judittal 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.

FOCI
Belő reagált P. B. futballtámogatással kapcsolatos levelére. Olvasónk szerint azt is mérlegelni
kellene, hány külföldi játékos fizetésére adnak pénzt a kézi- és a
kosárlabdacsapatoknál. A foci
támogatottsága ehhez képest
alacsony.
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NAGYILLES MIHÁLY

FARAGÓ GYULANE

FARKAS SAN DORNE

BAGI KATA

nyugdíjas

eladó:

kismama:

kismama:

- Szerintem biztosan, mert benne van a győzelem. A mostani
világbajnokságon nem úgy sikerültek cl a dolgok, ahogy kellett
volna, de csak nagyon kicsin
múlott a győzelem, Éva pedig
eléggé kimerült a végérc. De van
annyira jó, erős és fiatal versenyző, hogy olimpiát nyerjen
jövőre.

- Optimista vagyok, úgy gondolom, majd az olimpián is nyer.
A
mostani
világbajnokság
ezüstérmeinek oka talán az,
hogy túl erősek voltak az ellenfelei, mert szerintem ő mindent beleadott. De fiatal meg,
van ideje, hogy az olimpián is
bizonyítson, és biztosan meg is
teszi majd.

- Éva nagyon tehetséges úszó, és
őszintén remélem, hogy egyszer
az olimpiai dobogó tetejére állhat. Már csak azért is bízom benne, mert vásárhelyi lány ő is, és a
városnak is nagyon jót tenne, ha
lenne egy olimpiai bajnoka.
Most talán azért nem sikerült
még a győzelem, mert nagyon
fiatal.

iskolaigazgató:

- Biztosan, mert az időeredménye folyamatosan javul. Az erőnlétét kellene tovább javítani, de
az látszik, hogy amióta Pestre került, egyre jobban teljesít. Csak
azt kellene eldönteni, melyik legyen a fő száma, és arra koncentrálni. Szerintem három érmet,
köztük egy aranyat biztosan nyer
majd.

E-MAIL ÜZENETEK

Családi pótlék:
miért visszamenőleg?
Az alábbiak velem történtek meg, de mivel ez több ezer szülőt érinthet, közreadom. Július 22-én kaptam egy július 8-án kelt ajánlott levelet a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi Igazgatóság
Családtámogatási és Szociális Ellátási Irodától (Széchenyi tér 9.),
amelyben közlik velem, hogy július 1. napjától megszüntetik a fiam
részére folyósított családi pótlék fizetését, mivel befejezte (???) június
30-án a tanulmányait. Bementem hozzájuk, mire közölték, hogy a
törvény szerint, mivel fiam betöltötte a 16. életévét, évente kell kérvényeznem a családi pótlékot. Adtak egy űrlapot, amit ki kell tölteni,
az iskolában is aláíratni és bevinni vissza hozzájuk, az ügyintézés 30
nap és utána folyósítják visszamenőleg.
Ehhez a következőket teszem hozzá: a ham most végezte el a 10.
osztályt, van még hátra 2 éve. Az űrlapon, amit most kaptam, van egy
olyan kérdés, hogy „A tanulói jogviszony megszűnésének várható
időpontja". Miből gondolják, hogy a fiam esetleg 2 év alatt végezte el
a 4 évet? Az iskolában nincs mindennap félfogadás, majd a jövő héten
he tudok menni, munkaidőben. így talán szeptemberben vagy októberben megkapom a fiamnak járó családi pótlékot. Ha én nem fizetek
be valamit időre, a banki napi kamat kétszeresét kell pótdíjként befizetnem, ha az állam nem fizet, akkor nem kapok kamatot....
A kérdéseim az alábbiak:
- kinek áll érdekében így intézni a dolgokat?
- honnan vették, hogy a fiam befejezte a tanulmányait?
- miért nem májusban vagy júniusban küldenek ki egy űrlapot,
hogy akit érint még, az iskolaidőben el tudja intézni (ugyanis a legtöbb helyen nincs mindennap ügyelet), beleírva, hogy jövő tanévben
is iskolába jár még a gyerek?
- kinek kamatozik a visszatartott pénz?
Név és cím a szerkesztőségben

H0R0SZK0P

I

K0S: Lehet, hogy nem ez a világ legeslegjobb munkahelye, mégsem
engedheti meg magának, hogy elveszítse. Fél
a szegénységtél, a nélkülözéstől. Erre csak
akkor van oka, ha elhanyagolja munkáját.

MERLEG: Az a legfontosabb, hogy
¡most a pénzügyeit rendben tartsa.
Semmilyen befektetést vagy vállalkozást nem
szabad kockáztatni. Ha esetleg munkahelyet
változtat, csak komoly harcok árán teheti.

BIKA: Mindenhol azt hangoztatja.
L * . 4 hogy mennyire elégedett munkájával, holott ez csak annak palástolása, hogy
tulaidonképpen elégedetlen és bizonytalan,
és megerősítésre vágyik.

W
SKORPIÓ: Ha még mindig nem
I X J I ! békélt meg magával, akkor próbáljon mások ügyeinek intézésébe bonyolódni,
hátha sikerül elterelniefigyelmétönmagáról.

IKREK: Az az ember, aki nem fogad
1
— " I ja el az előléptetést mert tél kipróbál
ni önmagát, valójában szabotálja saját tejlédé
sét. Nem mindig kivihetó, de amikor dühös,
próbálja elkerülni az összeütközéseket.
RÁK: A Hold szextilbe kerül a Szal ^ W tumusszal, nagyobb érzelmi önkontroll és objektivitás jellemző ránk, ezért
könnyebben tudja kezelni a nehéz kapcsolatokat.
OROSZLÁN: Csöndes
kellemes
napok következnek, de az ilyen
meghitt percekből áll össze a tartós boldog
ság. Ne törődjön a szóbeszéddel, amit irigyei robbantottak ki.
Q j

SZŰZ: A magánéletében minden a
kívánságai szerint alakul. Nemsokára izgató találkozás jöhet. Most kiváló a
lehetőség, hogy új utakra lépjen. A nagy kiadásokat könnyedén kezeli

B

J NYILAS: Ha kíméletlen és szigorú
i munkahelyén, ne várja, hogy igazi

énje alapján ítéljék meg A környezetében lévők csak álarcát isménk és nem tógák elhin
m, hogy van egy másik embenbb énje is.

J ^ BAK: Belevág egy tevékenységbe,
n ü a m i t már régóta tervez. Sikerre, elismerésre vágyik. Vigyázzon, mert az aspektusok bizonytalanságra és zavarra utalnak. Válasszon visszafogott, óvatos állapotot.
:

jr

ö

I VÍZÖNTŐ: A Hold együttáll a Mars

¡4tt I sal. valószínűleg ingerültnek és türelmetlennek érzi magát, hajlik az elhamarkodottságra és lobbanékonyságra is. Csak a
maga teje után akar menni.

«

HALAK: Egy fontos döntést kell
i hoznia ami hatással lehet az egész
jövőjére. Hallgasson az érzéseire, hogy jól
tudjon dönteni. A Merkúr mozgása most jó
hatással van önre.

SZENTES
Sz.-né szerint a Zsolnay utcai

PANNON GSM
élvonal .
1

t»tt»

P0STAB0NTAS

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a kovetke/ö e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@debnagyar.hu

ZUHANY
Közérdekű észrevételét osztotta
meg velünk V. R. szegedi olvasónk. A Vasasszent Péter utcai
rendelőintézet légkondicionáló
berendezései a betegeket a be- és
kilépéskor „hűsítő vízcseppekkel" fogadják. Igaz, meleg a nyár,
de a váratlan „tusolás" senkinek
sem hiányzik! Az épület állagát
(a vakolatot) nem rongálja ez?

volt székházépületet meg kellene
óvni a további pusztulástól. A tető egy része hiányzik, az eső pedig áztatja a ház belsejét is.
SZIKSÓSFÜRDŐ
A 30/441-0154-es telefonról olvasónk aránytalannak tartja a
sziksósfürdői bclépőjegyárat és a
nyújtott szolgáltatás színvonalát. A medencében a víz nem
tiszta.
KOALÍCIÓ
A koalíciónak - cirka egy év alatt
- sikerült elérni, hogy egyszerre
romlott minden gazdasági mutató. Az árak emelkednek, az életszínvonal zuhan (70/262-5354).
NYUGDÍJAK
A 30/452-4080-as telefonról érkezett SMS küldője szerint a kormány a plusz egy heti nyugdíjjal
kapcsolatos vitával akarja elterelni a figyelmet a tényleges nyugdíjemelésről.

Betegség és a látszat
Akinek soha nem fájt a foga, az
nem tudja, milyen kincs van a
szájában. E mondást sok területre át lehetne építeni, így a rokkantnyugdíjasokra is. Ismerősöm rokkantnyugdíjas. Elmondta, hogy betegségével már kórházak kórházait járta meg, orvosok
tömege vizsgálta és kezelte, amíg
bizottságok bizottságain mondták:
munkavégző
képessége
X%-ban korlátozott. Az illető látszólag makk egészséges, egyedül
ő érzi, mint ahogyan mindenki a
saját baját, az orvos pedig próbálja gyógykezelni - ha nem is mindig eredménnyel.
Olvasom, hogy egyre nő az álrokkantak száma, Miskolcon öt
orvos bukott le egyszerre, akik
150-250 ezer forintért százszámra juttatták az embereket
rokkantsági nyugdíjhoz. Nem
hiszek az orvosi korruptságban.
A visszatetszéseket általában az
szüli, ha az emberek megtudják,

hogy a rokkantnyugdíjas gyakran
állást vállal a rokkantnyugdíja
mellett. Az is gyanúsítgatásra
adhat okot, ha a leszázalékolt
otthon teszi-veszi dolgát, de hát
mit csináljon? Ücsörögjön, hagyja el magát? A magyar ember
olyan, amíg egy ujját mozgatni
tudja, dolgozni akar. A rokkant
még inkább olyan. Bizonyítani
akar saját magának is.
Véleményem szerint, aki megkérdőjelezi a rokkantnyugdíjasok betegségét, az bizonyára látszat után ítél. Pedig de sok gyümölcs kívánni való kívülről, s
csak felvágás után derül ki, milyen beteg belül. Mindenki előtte
állhat egy rokkantnyugdíjazásnak, egy látható, vagy lappangó
betegség
következményeként.
Ezért hát - mondják - könnyen
beszél az, aki nem dadog, de biztosan hallgat, aki néma.
T Ó T H ANTAL,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

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

Következő
Jár-e

kérdésünk:

templomba?

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

Július 28., 14 óra 45 perc, 3450 g Sz.: Ga
ray Márta és Arany János (Tótkomlós)

TÚRI FANNI
Július 28., 23 óra 35 perc, 2900 g. Sz.: Vörös Ildikó és Túri Mihály (Szeged).

TRÓJA GÁBOR
Július 28., 21 óra 45 perc, 3850 g Sz.: Dani
Katalin és Trója János (Domaszék).

A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.

Július 29., 1 óra 20 perc, 3600 g Sz.: Biacs
Judit és Köteles Árpád (Szeged).

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig 212-515.

KÖTELES CSILLA
KOVÁCS TIBOR

Július 29.. 5 óra, 3480 g Sz.: Nyári Ilona és
Kovács Tibor (Szeged).

TÓTH GERGELY ÁRPÁD

Július 29., 8 óra 15 perc, 3330 g Sz.: Nagy
Ildikó és Tóth János Árpád (Algyó).

ÁDÓK DÓRA
Július 27., 12 óra 30 perc, 2900 g Sz.:
Czékmán Mónika és Ádók Zsolt (Makó).

KOVÁCS-NÉMEDI MÁTÉ
Július 28., 12 óra 20 perc, 2910 g Sz.: Szabó Erika és Kovács-Némedi Zoltán (Hódmezővásárhely).

MÉRGES MÁRK ISTVÁN
Július 29., 0 óra 25 perc, 3450 g Sz.: Sóti
Mónika és Mérges István (Hódmezővásárhely).

SZENTES
SZANYIMÁTÉ

CSÁKI FANNI

Július 24.. 11 óra 13 perc, 2410 g Sz Bódi
Ráta Rozália és Burai Zsolt (Csongrád).

Kígyó Gyógyszertár, Klauzál tér 3., este 8-tól
reggel 7 óráig. Tel.: 547-174. Csak sürgős
esetben!

Július 28., 15 óra 28 perc, 3140 g Sz : Gajdán Krisztina és Csáki Gábor (Zsombó).

DR. JUHÁSZ MIKLÓS,
EUROREGIONÁLIS POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

BÉNI SZABOLCS LÁSZLÓ
Július 26., 11 óra 10 perc, 3250 g Sz.: Terhes Andrea és Béni László (Maroslele).

Július 24., 11 óra 40 perc, 3960 g Sz.: Katona Ágnes és Szanyi Attila (Szegvár).

GYÓGYSZERTÁR

A múlt héten folytatódott a nyugalmas időszak a szénanáthások számára. A meleg, száraz időjárást időnként tarkító csők hatására a
gombaspórák száma ugyan növekedett, de továbbra is aránylag kevés
pollen szállt a levegőben. A csalán pollcnszáma volt a legmagasabb,
de ennél jóval kevesebb kender-, pázsitfű- és paréjvirágport mértünk.
A legtöbben, akik a parlagfű pollenjére vagyunk allergiásak, érdeklődéssel várjuk aktuális pollcnszámát. Nos, a múlt héten továbbra is
1 -2 virágport rögzítettük, tehát elmondható, hogy Szeged és környéke
levegőjében továbbra sincs még parlagfűpollen-veszély.
Ne feledkezzünk meg azonban a lokális fertőzésről! Ha parlagfűvel
fertőzött terület mellett vezet utunk, ott már előfordul néhány virágzó példány, amelyik éppen elegendő pollent bocsát ki orrunk és szem ü n k nyálkahártyáinak ingerlésérc.
További információ: www.aeropollen.ini.hu

nyi Szilvia és Gyarmati Béla (Hódmezővásárhely).

SZABÓ BALÁZS GÁBOR

Július 28., 12 óra 6 perc, 2920 g Sz.: Szabó
Katalin és Szabó Gábor (Bordány).

HETI POLLENJELENTES

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

s.o.s.
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.

Az SMS stárJióu normáltarja szerint lortérí

06-30/30-30-921

ARANY FLÓRIÁN

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

IGEN

Szavazhat az interneten i s :

SZEGED
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). Teleionszám:
62/474-374, vagy 104.

^

MALKÓCS KRISZTINA

Július 29., 2 óra 12 perc, 3370 g Sz.: Nagy
Ildikó és Malkócs Sándor (Szeged).

SZÖGI ELMÍRAINESSZA

Július 29., 5 óra 3 perc, 3200 g Sz.: Szögi
Edit és Szögi Igor Alexandrovics (Szeged).

JUHÁSZ BÁLINT

BURAI ZSAKLIN

MOLNÁR HELGA

Július 26., 22 óra 5 perc, 2890 g Sz.: Nagy
Erika és Molnár Tamás Mihály (Szentes)

TYITYÁN ZORKA

Július 27., 2 óra 53 perc, 3250 g Sz.: Tószenberber Olga és Tyityán László (Szentes).

SARUSI EDINA MÁRIA

Július 29.. 8 óra 55 perc, 3680 g Sz.: Hell
Andrea ós Juhász József (Kistelek).

Július 28., 11 óra 20 perc, 2150 g Sz.:
Szász Mária és Sarusi István (Csongrád).

VÁSÁRHELY

Július 29., 3 óra 15 perc, 3570 g Sz.: Zalai
Szilvia és Nagy Róbert (Orosháza).
Gratulálunk!

NAGY PATRIK
GYARMATI DALMA
Július 25., 20 óra 37 perc. 3600 g Sz.: Ara-

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett
észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink
nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti,
hogy neve és címe ne jelenjen meg
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KQZELET
SZEGED

PONT

Az Ifjúsági Házban de. 10 órától:
kézműves-foglalkozás: agyagozás,
ezen kívül lehetőség van gyurmázni, rajzolni festeni. A legszebb
munkákból kiállítást rendeznek
az aulában. Pihenésként rajzfilmeket, természetfilmeket nézhetnek a gyerekek a videoteremben.

o

MQZI
SZEGED

BELVÁROSI MOZI
NAGYTEREM
Du. fél 4, 5 és este fél 7 óra:
Szindbád: hét tenger legendája.
Színes, m. b. amerikai rajzfilm;
este 8 óra: A vonzás szabályai.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, este fél 7 és háromnegyed 9 óra: Császárok klubja.
Színes amerikai film;
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. negyed 7 óra: Egy csók és
más minden. Színes amerikai
film; du. 4 és este fél 9 óra: Intacto. Színes spanyol film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.30, 17.45, 20 óra. Merülés a félelembe: 13.30, 17.45, 20.15 óra.
Azonosság: 13.45, 18, 20 óra.
fohnny English: 13.30 óra. Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt: 15.30, 20 óra. Ki nevel a végén 7: 15.45 óra. 7hlipános fanfan:
15.45 óra. Szindbád: 14, 16, 18
óra. Hulk: 15, 17.30, 20 óra. Malacka a hós: 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
film; este 8 óra: Szakítópróba.
Színes amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: A Nap könnyei. Színes
amerikai film.
SZENTES

Du. fél 6 óra: A csendes amerikai. Színes amerikai film; este 8
óra: fohnny English. Színes, m. b.
angol vígjáték.

A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában
du. 2 órától: meséről mesére - játékos foglalkozás óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
Az egyetemi füvészkert
(Lövölde út 42.)
10-től 18, a Szegedi Vadaspark
(Kálvária sgt.) 9-től 19 óráig várja
látogatóit.
Közéleti Kávéház rendezvénye
du. 6 órakor a Humanistic Pszichológia és Szolgáltató Központban (Deák Ferenc u. 4.):
Lélek és írás címmel Marunák
Mária grafológus és írásszakértővel Kotogán Zsuzsa és Kotogán
Róbert beszélget.

KONCERT
SZEGED

Muzsikáló Udvar (városháza)
Este fél 9 óra: népdalok és énekelt
versek - Sebestyén Márta és Sebő
Ferenc koncertje.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi fejedelmi lelet; úton-útfélen - múzeumi kutatások az M5-ös autópálya Csongrád megyei szakaszán, valamint Három a tánc! magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel. Megtekinthető naponta 10-től 18 óráig,
hétfőn szünnap.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos képzőművészeti kiállítás átfogó képet ad a hazai szobrászat,
festészet és grafika utóbbi néhány
évének jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,

hétfő kivételével naponta 10-től
18 óráig.
A Bartók Béla Művelődési
Központ B galériáján megnyílt
Fekete Pál erdélyi keramikusművész kiállítása. Megtekinthető július 31-éig munkanapokon 10-től
18 óráig.
A Juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep zárókiállítása. Megtekinthető augusztus
11-éig, naponta 10-től 18 óráig.
A Somogyi-könyvtár dorozsmai
fiókkönyvtárában
(Negyvennyolcas u. 12.)
megnyílt Dorozsma 30 év távlatában című fotókiállítás. Megtekinthető: július 31-éig a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.
A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és Kortárs
fotóművészek táncképeiből megnyílt a Testből font jelbeszéd tánc a fotómúvészetben című kiállítás. Megtekinthető: augusztus
22-éig naponta 10-től 18 óráig
(hétfőn szünnap).
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Gulácsy Galérián (Kárász u. 15.)
megnyílt Házmán Ferenc festőművész Szokatlan portrék című
kiállítása. Megtekinthető: augusztus 15-éig, de. 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla hódmezővásárhelyi festőművész kiállítása.
Megtekinthető szeptember 30-áig,
az étterem teljes nyitva tartási
ideje alatt: 6-tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi
paprikamúzeum
(Felső Tisza-part 10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat. A
brémai muzsikusok 9.30 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat,
16. 10.15 Valahol Európa Zenés
kabaré (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat,
127. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.05 Baywatch
Amerikai akciófilm-sorozat, 82.
Tükröm, tükröm [16] 13.50
Hrvatska krónika Horvát nyelvű
nemzetiségi magazin 14.20 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin 14.45 Versenygyőztesek Kelemen Barnabás és
Kokas Katalin (ism.) 15.15 Tanulni
érdemes 15.25 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 72. Királyok
és bolondok (ism.) 16.15 Kérem a
következőt! Magyar rajzfilmsorozat.
Szamárkór (ism.) 16.30 Kegyelmet
találtak 16.50 Református ifjúsági
műsor 17.00 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek műsora
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor
Ismeretterjesztő magazinműsor
[16] 17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv állást keres
(ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 18.35 Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 32. 19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Folyó szeli ketté
Amerikai film (ism.)
22.15 Szórakoztató percek
22.30 Szerda este Benne: Híradó
23.00 Bonusz Összefoglaló a 11.
Szárszói Találkozóról, II.
23.45 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 9.
0.35 Kárpáti krónika

»2
5.50 Faluvilág 6.05 Aeromagazin
(ism.) 6.30 ló 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, 77. 10.15 Teleshop
11.20 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12] 11.50 Vad angyal
Spanyol-argentin filmsorozat
12.40 Chattanooga Choo Choo
Amerikai vígjáték 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10
Providence Amerikai filmsorozat,
86. [12] 16.10 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 33. |12|
17.00 Jó barátok Amerikai vígjátéksorozat, 135. 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 116.
18.30 Tények Hírműsor. Skandinávlottó-sorsolás 19.00 Aktív A tv2
magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Vasmadarak 3.
22.15 Légi zsaruk
Német sorozat, 34.
A kaméleon [12]
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Cinematrix Mozimagazin
0.30 Falcone
Amerikai akciósorozat, 2.
Kapcsolatok [16]
1.20 Best of TotalCar
1.50 Aktív A tv2 magazinja
2.30 Mi, magyarok

U

Címünk:DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS. 6720SZEGED, STEFÁNIA 10.
Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged. Stefánia 10.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 (ingyenesen hívható zöldszám), 62/567-864
VIDÉKI IRODÁINK: Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel : 62/242-419
Makó, Csanád vezér tér 3.Tel.: 62/213-198
Szentes, Kossuth u. 8. Tel.: 63/314-838
e-mail: terjesztes@delmagyar.hu
* Az ajándéktárgyakat a befizetést követően kézbesítjük.

ELŐFIZETŐI

IGEN,

SZELVENY

megrendelem a Délmagyarország Vasárnap Reggelt:

Egy hónapra: 319 Ft
Negyedévre: 957 Ft

-

Név:

Cím:.

Fél évre: 1914 Ft
Tel.:

(d megfelelő négyzetbe helyezzen egy x-et)

Dátum:

Aláírás:.

A megrendelés visszavonásig érvényes

1 DÉLMAGYARORSZÁG

tMáAéfp

H '

T/STiffiú

D U N A
TELEVÍZIÓ
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 120.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Autómánia Autósmagazin (ism.) 13.40
Mike Hammer magándetektív
Amerikai akciófilm-sorozat, 33. A
pénz nyomában 14.35 Receptklub
14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disneyrajzfilm 15.25 Játékzóna 16.20
Testpercek Fitnesz Norbival 16.30
A bohóc Német akciófilm-sorozat,
14. A kölni kapcsolat, 1. [12] 17.30
Vészhelyzet Amerikai filmsorozat,
1. Négy felvonás 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
19.30 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi: Légörvény 4.
- Viharzóna
Amerikai katasztrófafilm
21.40 Híradó 8 percben
21.55 Royce - Titkos ügynök
a pácban
Amerikai akciófilm [12]
23.50 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.00 Sportklub
0.10 Áz elnök emberei
Amerikai filmsorozat, 7.
A portiandi utazás
1.00 Antenna
Euroatlanti magazin
1.35 így készült: Adaptáció
Amerikai werkfilm [12]
1.50 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
(ism.)

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap
8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Magyar népmesék 8.30 Eugenie Sandler magánnyomozó 8.55
Égtájak Határon túli magazin 9.25
Anziksz - Öskü 9.40 Bogáncs Magyar ifjúsági film 11.00 Gong Kulturális hetilap 11.40 Hungarorama
- Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés 12.10
Gazdakör 12.30 Cimboránk, Európa 13.00 „Halak, vizek..." 13.30
Balatoni barangolások 13.50
Nyelvőrző 14.10 Vitatott személyek 15.10 Himalája 15.40 Egy
gondolás a Murray folyón 16.10
Hej, hej, helyes beszéd! 16.15 Mindentudás Egyeteme 17.25 Heuréka!
Megtaláltam! 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 Szívtipró gimi
Új epizódok! Ausztrál ifjúsági filmsorozat 19.00 Közép-európai magazin
19.30 Az én Európám
19.35 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Ibsca Olasz játékfilm
22.10 Mozgókép
22.40 Duna-sport
22.55 klub.dunatv.hu
23.25 Jazz Amerikai filmsorozat
0.25 Vers
0.30 Himnusz,
műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Bogáncs
Magyar ifjúsági film

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhírado 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Úton Európa-magazin 9.35 Médiamix Kopper Judit
műsora. Hálózati kapcsolatok
10.05 Tudósklub 11.00 Csak egy
kis emlék Összeállítás Fényes Szabolcs dalaiból 11.15 Főtér „Fedezzük fel együtt Magyarországot!" Tisza-tó 12.00 Déli harangszó 12.01
Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 18. 12.50 Hungarikum Finta
Józseffel és Fischer Ivánnal 13.40
„Nézd a tánc nemeit..." Ügyességi
táncaink 13.55 Kárpáti krónika
14.05 Európa-galéria 14.35 Chicago Hope Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 58. Döntéshelyzetek [16]
15.25 Napnyugta 18.00 Telesportmagazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-tematikus
Bánki Ilonával
Benne: Évgyűrűk.
Nyugdíjasok műsora
21.10 A pisztoly
Amerikai tévéfilmsorozat,
5. John atya [18]
21.55 Sziget-tévé Élőközvetítés
a Sziget Fesztiválról
23.25 Záróra
0.30 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 149-150. 1.20 Ablak-tematikus Bánki Ilonával Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora
1.50 Századunk Bokor Péter és
Hanák Gábor filmje, 183. 2.15 Európa-galéria A Circom Régiónál
műsoraiból 2.45 PoliTour Világjáró
mozaik 3.10 Beethoven: II. B-dúr
zongoraverseny 3.50 Telesportmagazin

SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.| 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 A kiskunhalasi lovasiskola
története (h| 15.30 Vásárlási
műsorablak (h| 15.45 Thai Chi (h)
16.00 Ottó mobil - autósmagazin
16.30 Dokumentum Műhely - a
kiskunhalasi lovas-ikola története
(h) 17.00 Pénzháló-országismereti
játék, élő közvetítés 17.30 Kimba (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.30 Prímatorna (h) 18.45
Kisfilmek (h) 19.00 Híradó 19.30
Egészségmagazin (h| 20.00 Esteló
21.00 A rokon. Színes francia krimi
(h) 23.00 Híradó (ism.) 23.30
Képújság

M

Á

K

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete:
Ószövetség 6.30 Velünk élö kártevők
7.00 A keddi adás ismétlése 8.00
Híradó (ism.) 8.15 A kiskunhalasi
lovasiskola története 8.30 Kimba 9.00
Képújság 17.00 Pénzháló
országismereti játék, élő közvetítés
17.30 Kimba 18.00 Vásárlási
műsorablak 18.15 Kisfilmek 18.30
Sportplussz (ism.| 19.00 Híradó 19.15
Kimba 19.30 Egészségmagazin 20.00
A kiskunhalasi lovasiskola története
20.30 Velünk élő kártevők 21.00 A
rokon. Színes francia krimi 23.00
Képújság

• TV

vá&űhqvi
vmosi mvtaó
ravvtc
^yi vÁrosi

16.00 Kisváros. Magyar filmsorozat,
3. rész 16.40 Jótékonysági est az
ördöngösfüzesi „Jövőház"-ért 17.30
Zene Ünnepe (Rossi Ross, Promenád)
18.45 Mezőgazdasági konferencia
19.45 A Klauzál Általános Iskola
Iskolanapja 23.00 Expedíció az
Orinoco forrásvidékére - természetfilm 0.00 Képújság

MR KÖRZETI STÚDIÓJA
Alföldi Hirmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd
7.30 Dél-alföldi krónika 7.45
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig délutáni magazin 18.30-22.30ig nemzetiségi műsorok

FM95.4^Rádió88
6.00 Café 88 (Szalma Emese
és Tóth Géza) 10.00 Száraz
Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda Patkós Attila 20.00 Kiss Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes Péter Tel.: 06-30-30-30244 és 44-22-44 20.00 Euroexpressz Dénes Tamással
22.00 120 perc Marosi Antallal

BáÉit7,97,6
5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor - téma:
Raiffeisen Bank hódmezővásárhelyi fiókjának bemutatkozása. Vendég: Csató István
igazgató 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Dínomdánom, zenei válogatás

A i m p ti l i n je

TV 2

2 0 . 1 5 V a s m a d a r a k t.
óngol-amerikai
aki n i l i l m .

Éj . I

jEF

22.00-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged
műsora 18.00 Perla Negra. Argentin
filmsorozat, 194. rész 18.55-20.00ig a Városi Tv Szeged műsora 20.00
SZÓ-TÉR - bérletek és bérlemények
20.20 Miénk a város 21.10
Szerszámosláda 21.35 Szegedi
kultúra 22.05 A Városi Tv Szeged
műsora

®

vu*m nu*M
HMM

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Verseny
(ism.) 18.55 Szegedi hírek 19.10 Mese
19.15 Szemközt 19.30 Képmutatók
22.00 Szegedi hírek (ism.)

I gv r e t t e n t h e t e t l e n p a r a n c s n o k v e z e t é s é v e l v e t e r á n II. vil á g h á b o r ú s p i l o t a i hol összeállított reptiloraj indul a latina m e r i k a i d z s u n g e l leié, hogy
m e g s e m m i s í t s e n egy k o k a i n g v á r t n ü z e m e t . A n é p s z e r ű akc i o l i l t n - s n r o r . i t h a r m a d i k rés z é b e n is a
I >sr ,tr t i n a s
a l t n a m c r i k a i színé»;-., I u n i s
L . o s s c t t lr. v e z é n y l i a h e v e test, a m a sivatag titán a
dzsungel a célpont |I2|.

• H I R D E T É S «
NONSTOP TELEFONOS H I R D E T É S F E L V É T E L : 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

Alapítványok
Albérletet kínál
Állást keres
Állást kínál
Autó
Apró-cseprő
Bélyeg
Bútor
Egészségügy
Egyéb
Elveszett
Építőanyag
Földterület
Garázs
Gazdit keres
Oép|ármttv««t6-képzé>

Hagyaték
Háztartási gép
Kertészkedés
Kisállat
Könyv
Közlemény
Magánház
Oktatást vállal
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek

m

Szabadidős rendezvény

Szakképzés

• B

Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társközvetítés
Téglaépitésű lakás
Termény, takarmány
Utazás
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
Üzlethelyiség
Vendéglátás

•ihTiirfi
• SZEGEDI Újszülött Életmentő Szolgálat
kiemelkedően közhasznú
alapítvány
2002.
évi
közhasznúsági
jelentése
(kivonat)
Számviteli-beszámoló: Bevétel: nyitó ösi
szeg év elején 4.702.812 Ft,
központi
költség-vetési
támogatás 36.124.400 Ft,
szja 1%-ból 3 484 104 Ft,
bankkamat
121381
Ft,
kártérítés
a
mentögk.
javítására 105 845 Ft. egyéb
740.559 Ft. Összes bevétel:
45.279.101
Ft.
Kiadás:
mentögépkocsi
üzemeltelése
1 417.795
FI,
munkabér
5.382.180
Ft,
megbízási dlj 7 462 917 Ft,
munkabér,
megb
dlj
közterhei
3.511.000
Ft.
biztosítási dijak 450.319 Ft,
egészségügyi
vállalkozási
dlj 17 699 234 Ft. posta,
telefon költségek 489.384
Ft, bankköltség 98.527 Ft,
könyvelési dlj 90 000 Ft,
egyéb költségek 577.432 Ft,
eszközök
beszerzésére
365.875 Ft. Összes kiadás:
37.544.663 Ft. 2002
év
végi maradvány: 7.734 438
Ft. Szakmai tevékenységről
szóló rövid beszámoló: Az
alapítvány 2002. évben az
alapító okiratban rögzített
céloknak megfelelően végezte
a
patológiás
újszülöttek és koraszülöttek
szállítását
a
szegedi
Gyermekgyógyászati Klinikára.
2002
év
első
félévében napi 12 órás, a
második félévében napi 24
órás szolgálattal a speciálisan felszerelt mentőgépkocslval Csongrád-, BácsKiskun és Békés megyék
területéről összesen 848 fö
mentését látta el az alapítvány.
Nyilvánosságra
hozza: az alapítvány kuratóriuma. Az alapítvány adószáma:
18450455-1-06.
(24481937)

D l

• BELVÁROSI, r e p r e z e n tatív lakás bútorozva igényesnek kiadó. 62-317-767,
30-928-71-41,
Sze-ged
(24481928)

• SZEGED központjában (a
jogi
egyetemhez
közel)
külön
bejáratú
szoba-,
konyha- és
fürdőszobahasználattal igényes, nem
dohányzó
diáklánynak
szeptember 1-|étől kiadó.
Irányár: 23.000 Ft (rezsivel).
Érd.: 62-584-346. (24381469)

Az

apróhirdetések
tartalmáért
a kiadó nem vállal
lelelósságet!

Állást kínál

• A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft. területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal. Érd.:
Szeged, Szatymazi u. 2.
(24381310)

• A SZMJV. önkormányzat
Bölcsődék
Igazgatósága
FESTŐ szakmunkást alkalmazna mielőbbi kezdéssel.
Fizetés: Kjt. szerint. Jelentkezni munkanapokon: Szeged.
Párizsi
krt. • 27.
Munkaügy. (24482194)
• A VILLEROY & Boch
Magyarország Rt. több műszakos munkakörbe érettségizett gépész munkatársakat keres.
Jelentkezés
írásban, részletes szakmai
önéletrajz csatolásával az
alábbi elmen (A rugalmasabb ügyintézés érdekében kérjük önéletrajzában
közölje pontos lakcímét és
ha
van,
telefonszámát):
Villeroy & Boch Magyarország Rt. 6801, Hódmezővásárhely,
PL:
113.
(24381375)

• BÚTORGYÁRTÓ c é g
asztalosokat és betanított
munkásokat keres. 06-2039-29-205
(Szeged)
(24380802)

• CSATORNAÉPÍTÉSBEN
jártas
nehézgépkezelöket
keresünk vidéki munkavégzésre.
06-30-9363-519.

• FÓLIAFESTÖ gépre gépkezelőt keresünk. Gyakor—
lattal rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel.: 62-555-

• SZÁMÍTÓGÉPPEL vezérelt faipari lapszabász géphez
szabászt
keresünk
kiemelt bérezéssel. 06-30279-74-37,
Szeged.
(24380809)

• SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk 1 fő kárpitost felvételre. Érdeklődni:
8 - 1 4 óráig. 62-572-036.

(24280353)

• HENTESEKET keresünk,
sertéscsontozásra, fejcsontozásra
vidéki
munkára.
Szállást biztosítunk. 06-30382-4840 Szeged (24482142)
• JÓL s z a k k é p z e t t k ő műveseket azonnali kezdéshez jö kereseti lehetőséggel felveszek. 62-297437,
06-20-9111-926.
(Kiszombor) (24481967)
• MELEGKONYHÁS é t t e rem
keres
felszolgálót,
hentes-halmészárost ós éjjeliőrt. Jelentkezni az üzletvezetőnél:
62-495-481.
Szeged. (24381468)
• MŰSZAKI érdeklődésű,
érettségizett munkatársakat
keresünk termékmenedzser
munkakörbe.
Érdeklődni
munkaidőben
lehet:
62445-566,
06-20-984-0634. (24381817)

• ORSZÁGOSAN b e d o l gozókat keresünk
otthon
végezhető valós munkára.
Felbélyegzett
válaszborítékért ingyen tájékoztatjuk!
Gil Bt. 8800 Nagykanizsa,
MiklÓSfa U. 1 1. (24078300)
• RUHÁZATI s z a k m á b a n
üzletkötöt keresünk saját
gépkocsi vállalkozói igazolvány szükséges Érd : 62555-703 vagy 06-30-2863670-es
telefonszámon

• ÉJJEL NAPPAL n y i t v a
tartó üzletbe árufeltöltőket
keresünk fiatal férfi személyében. Nem nyári diákmunka!
Érdeklődni
lehet
573-375, 9-18—lg. Röszke.
(24381883)

• ÉRETTSÉGIZETT, kreatív
munkatársakat
keresünk
cégképviselő
munkakörbe.
Érdeklődni
munkaidőben
lehet: 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 áruterltöt keresek tehergépkocsi-, mezőgazdasági gépalkatrész terítéséhez. 62443-730, Szeged (24381188)
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számftógép-kezelői
t a n f o l y a m o k indulnak
Szegeden augusztus 4-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

SZEGEDI

cég

NAPILAP

(24380930)

• SZEGEDI lakhellyel rendelkező, otthon tartózkodó
nyugdíjas hölgyet keresek
telefonügyelet céljából. Tel:
06-70-271-91-89 (24482024)
• SZEGEDI p r e s s z ó b a
pultos hölgyet keresek. 0620-9470-004. (24381467)
• SZÁMLAKÉPES b e d o l gozót keresek zakó- és
nadrág varráshoz 06-20912-12-40
(Szeged)
(24482070)

I
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JÓ KOMMUNIKÁCIÓS

KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ

előfizetőszervezőket

Oktatást vállal

ÉRETTSÉGIRE
SZÜKSÉG VAN...
Várjuk a Szegedi
Felnőttoktatási
Középiskolában, hogy
az Ún előképzettségének
legmegfelelőbb képzési
tormában végezze
középiskolai tanulmányalt
és szerezzen
érettségi bizonyítványt.

BÉREZÉS:
alapbér + teljesítménybér.
Csak szegediek jelentkezését
várjuk!

BÚTORHÁZj

• NAGYOBB bélyeggyűjteményt bélyeghagyatékot,
régi
levélborítékot.
1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(23673095)

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

• SZÖREGRÖL e l v e s z e t t
sima szőrű foxterrier szuka
kutya. Nyakán bőr nyakörv,
oltási bllétával. Jutalom ellenében értesítsen: 06-30269-7983. (24482172)
• VASÁRNAP eltűnt, fekete
labrador szerű. 9 éves kan
kutyánkat keressük. 06-70502-9582 (Szeged) (24482293)

• BONTÁSBÓL kisméretű
cserépléc, szarufák, kis és
nagyméretű tégla eladók.
Makó, Hunfalvi u. 4. (24482135)
• HULLÁMPALA (azbesztmentes)
B
250
Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, c e ment,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó. ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. 62-476-876. (24280675)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

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

ÉPÍTKEZŐK, KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!

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

a Pematbeton Kft. telephelyén

70-381-49-12

lyhabútor
i Stúdió

Vásároljon
nálunk a

• AUTÓÁTIRATÁS, biztosltáskötés (Szegeden) Madách 24/B. "Körgyűrű" 6 2 425-043. (24482059)

CEMENTERTEKESITES
1800 Ft/q b r u t t ó á r o n

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

(24077316)

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

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁS
Kötelező biztosítás nyolc biztosítótól,
súlyadó ügyintézése sorban állás nélkül.

Szeged, Madách u. I S .
tel

6 1 / 4 1

Szeged
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• BIOPTRON lámpa - kisméretű - állvánnyal, színskálával eladó. Irányár: 120
E Ft. Érd.: este 7-től 62217-287, Makó. (24381735)
• MASSZÍROZÁS e g y é n i
igény szerint. 06-30-3036-085. Szeged. (24078356)

3 - 1 5 0

Egyéb

MJV

Önkormányzat

Kórháza

Algyö, MOL Ipartelep
Telefon: 06-20-414-61-71

Szeged, Kálvária sgt. 57.

pályázat
útján
értékesítésre
meghirdet

(24380812)

számított 2 m u n k a n a p .

8

• EZÜSTCSÍKOS és egyszínű szürke cicák örökbe
fogadhatóak.
62-498-282,
06-30-421-98-95, 06-20427-53-90,
Szeged.

Gépjárművezető-képzés

Moped,

Sflfl
MÉRETRE VÄGVA IS I

062/541-770

Bútor
l-l

• A TAPPANCS közvetítésével (ideiglenes helyről)
gazdit keres 8 kölyök, akik
keverék anyától és keverék
apától a legjobb tulajdonságokat
örökölt
közepes
termetű kutyusok lesznek.
Érd.:
06-30-275-04-54.
Szeged. (24482264)

• ATI

a 490-590/126 melléken f

h a t á r i d e j e a megjelenéstől

• GARÁZST v a g y 1 8 - 2 0
nm-es helységet vennék
Hódmezővásárhelyen.
0630-2132-102, azonnal fizetek. (24481963)

(24078005)

A pályázatról é r d e k l ő d n i
munkanapon 7-15-ig
lehet.

(24482004)

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

1 db Lada 2 1 0 7
személygépkocsit.

A pályázat beadási

• MAKÓN főútvonal mentén
6,2 hektár föld tanyával
együtt eladó. 62-216-607.

(24482112)

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

Császárné
Motor.

Bt.

Személy,

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

—

B

l l A K T U R i l
DUO

FAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.:/Fax: 62-464-021

A K C I Ó !
Néhány közkedvelt fautánzatú_
é s fehér bútorlapra

20-25%

kedvezmény!

Nyitva: h.-p.: 8-16, szó.: 9-12-ig

C

E

S

S

E

E

S

• "HELIA" Műszaki B i z o mányi kínálatából:
szinte
minden...
(Telefontájékoztatás: 62-481-646,
468633, 20-460-7132, 30-3912949) Hétköznapokon: 8 12, 14-17-ig, szombaton:
9-12 óráig. (24179140)

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

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

s

Jelentkezés és információ:

a készítőtől vásároljon.
Szeged, Sárkány u. 29.
Tel.: 62/443-916

• CSERÉPTETÖS házban
65 nm-es lakás áron alul
8.500 000-ért sürgősen eladó. 06-30-9959-263, 0620-346-7525.
(Szeged)

20

• PENTELEI soron I. emeleti 52 nf-es, erkélyes lakás
felújítva, üresen, sürgősen
6.300.000-ért eladó. 0 6 - 3 0 9-583-180, Szeged (24381181)
• SZEGED R Ó K U S I , 6 8
nm-es,
2.5
szobás,
I.
emeleti panellakás eladó,
06-30-347-0500. (24381848)

27

Kisállat

• PULIK 6 hetesek eladók.
06-20-24-06-957. Sándorfalva. (24482034)

21

Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-3153 2 2 . (23976770)

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

• TÁPÉ, Déva 3. magánház
200 n-öl portán (villany,
gáz, víz, telefon) szennyvízcsatorna-bekötési
lehetőséggel eladó. Érd.: Sziklai
9,
mindennap
16.00-tól.
(24381032)

22

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322.
06-30-9558-979.
(23976773)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419,
70-505-9040. (24381675)
• RÉGISÉGEK vétele, 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
Óráig. (23976954)
• 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)

P ? H B 1 B W

(24381676)

feladott hirdetésével

Ón a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
É p í t s ü k együtt a falakat!
Postabank Rt.

II»»8006-06289010-10000001

(24381270)

Nádéi, Karasz u. 8. «1-4*1-88«

a

Napilapjainkban

szerdától péntekig 1 3 - 1 7 óráig

WÊÊKÊ VjtLVVAVALTÁS • • •
A LE6HEBVEZ0BB ARF0LYAH0U.

legolcsóbban

M 9 A ••• BlBptf*T
^ V c i p p & i j a

62-558-750.

DRÓTHÁLÓT mtmm
különböző méretben és
lyukbőségben, horganyozott
és fekete dróthuzalokat,
keretre szerelt hullámos
szöveteket, tüskésdrótot,
rabichálót, csirkehálót,
szita-, rostaszöveteket,
horganyzott szúnyoghálót

10

Szeged, M a r s t é r 1 4 . ,

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

TRANSZPORTBETON

Miele

• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT, Intermobll, Szeged,
Rákóczi tér. 62-541-410

E E

Építőanyag

Jelentkezés, időpont-egyeztetés:

• SKODA 1201, 1 9 8 7 - e s ,
10 hónap műszakival eladó.
Irányár: 80.000 Ft. Tel.: 62405-185, Szeged (24481899)

• 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)

KERES
SZEGED TERÜLETÉRE.

(Irnos

Sped Bt.) B, C, E, PÁV II.
és nemzetközi vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetőt
keres
Fényképpel ellátott, kézzel Irt
önéletrajzot
"Fuvarozás
024380930" jeligére a szerkesztőségbe kérjük leadni.

• 12 d b h a g y o m á n y o s
szódásüveg kedvezményes
áron eladó, Retek u. 14. 4/
19. Lipcsei. Tel.: 62-49-3311. (Szeged) (24381604)

• ANTIK bútorok, r é g i s é gek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás, Károlyit
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)

A DÉLMAGYARORSZÁG

(24482000)

• SZAKÁCSOT a l k a l m a z nánk jó kereseti lehetőséggel
06-20-9-116-525
(Szeged) (24381372)

EKffTfffflEMA r n y é k o l u N k ,

(24481919)

424. (24381875)

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

is)

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

(24381330)

• ELEKTROMŰSZERÉSZEKET, betanított munkásokat keresünk dunántúli
elektronlkai gyárba. Érdeklődni: 06-30-247-3242 telefonon. (24481966)

(üzenetrögzítő

Apróbörze

• VÉGZETT informatikusmérnök közgazdasági affinitással. gyakorlattal igényes
munkát keres. 06-20-9382762 (Szeged) (24381240)

•

E MHfllffl
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LOVAS
I NAPKÖZIS TÁBOR
I
SZEGEDEN
¡

lovaglás, lovaskocsis túra. játék:
labdajáték, ping-pong, tollas,
7-14 éves korig, 8-16 óráig ¡

ebéddel 8 500 Ft/hét
¡ Jelentkezni: 06-30-249-4331, J
62-480-634

OC HOUIKW 0244819WJ

Közlemény
A DÉMÁSZ Rt. Makói ÜzemeltetésSZONET

vezetősége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy
"Makón 0,4 kV-os hálózat átépítési munkái miatt
2003. augusztus 13-án, 14-én és 15-én naponta 8-16 óráig a Hargitai utcában, a Székely utcában, a Munkás utcában 25. számtól 47.
számig ós 18. számtól 40. számig, a Kolozsvári utca 21. számtól 45.
számig és 22-től 48. számig terjedő szakaszán;
2003. augusztus 14-én és 15-én naponta 8-16 óróig a Kassai utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Tátra utcában 2. számtól 46.
számig és 1. számtól 45. számig, a Kolozsvári utcában 1. számtól 45.
számig és 2. számtól 48. számig, a Munkás utcában 2. számtól 40.
számig és 1. számtól 47. számig, a Hargita utcában, a Székely utcában, a Kassai utcában és a Késmárki utcában. Az Almási utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Brassói utcában, a Vaskapu utcában 2.
számtól 36. számig és 1. számtól 25. számig valamint az Almási utcában végig.
A Liliom utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Tompa utcában, a
Jázmin utcában, a Kórház utcában, a Liliom utcában és a Juhász Gyula téren.
A Juhász Gyula tér tr.-állomás ellátási körzetében a Virág utcában,
az Orgona utcában, a Hóvirág utcában, az Ibolya utcában ós a Pipacs utcában.
A Feltámadás utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Bánát utcában,
a Magyar utcában, a Kenderföldeken, az Esze Tamás utcában, az Üstökös utcában, a Korona utcában, a Király utcában ós az Alkotmány
utcában 1. számtól 11. számig és 2. számtól 14. számig.
Az Ady Endre utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Gyöngytyúk utcában, az Ady Endre utcában, a Szerecsen utcában, a Mátyás utcában, a Torma Imre utcában, a Fűtő utcában, a Bíró utcában, a Gizella utcában, az Erdő újsoron, az Erdő utcában és a Holló utcában.
A Kálvária utcai tr.-állomás ellátási körzetében a Gárdonyi Géza utcában, a Kürt utcában, a Móricz Zsigmond utcában, a Lehel utcában,
a Barcsai utcában, valamint a Kálvária utca 44. számtól 94. számig
ós 35. számtól 73. számig terjedő szakaszán.
A Sírkert utca 33. tr.-állomás ellátási körzetében a Váradi utcában, a
Hársfa utcában, a Kisfaludy utcában, az Est utcában, a Vágóhíd utcában, a Rózsa utcában. A Sírkert utcában 18. számtól 32. számig
és 19. számtól 47. számig terjedő szakaszán, a Justh Gyula utca 2.
számtól 28. számig és 1. számtól 15. számig terjedő szakaszán, a Majláth utcában, az Attila utcában 5. számtól 37. számig és 2. számtól
30. számig terjedő szakaszán. A Váradi utcában 1. számtól 53. számig és 2. számtól 54. számig terjedő szakaszán. A Vásárhelyi utcában 68. számtól 102. számig ós 55. számtól 85. számig terjedő szakaszán, a Bárány utcában 42. számtól 48. számig ós 39. számtól 43.
számig, a Búza utcában 2. számtól 14. számig és 1. szám alatt áram-

szünet lesz. Fogyasztóink megértését köszönjük.

024402135

29

Szakképzés

rí

ipaki te

KKRBSKKDKUVtl
OKTATÁSI KÖZPONT
AKKKKD1TÁI.T INTÉZMÉNY

• A Bt -eladó
(+ pénztárgép-kezelő)
• Dajka
• (íyógymasszőr
• Lakberendező
• Reklámgrafikai
számítógépes
asszisztens
• Számítógép-kezelő
(-használó)

|

• Virágkötő
Képzési támogatás igényelhető.
Szja-kedvezmény igénybe vehető.
«722 Szeged.
Tisza I.. krt. 83. III. em.
Tel.: «2-555-595,30-2-«»7-é92.
e-maii: ikok@vnet.hu
tanúsítvány száma: 06-00174)2

30

Szolgáltatás

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24078021)
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23976548)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630 9457-577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (23976557)
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás,
bútor-összeszerelés garanciával
06-2099-75-271,
Szeged.
(24380891)

• LOMTALANÍTÁST v á l lalunk
padlástól
pincéig.
62-452-850,
06-20-48819-79, Szeged (24380861)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajló,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318. 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 .
06-30-271-9697. (23976769)
• SZOBAFESTŐ, mázoló,
tapétázó munkát vállalok,
vidékre is. Előrendelést felveszek. Kocsis Gáspár, 62289-642, 0 6 - 3 0 - 9 - 6 3 - 2 9 58. (24381531)

• TÁRSASHÁZAK műkő és
betonlépcső cseréjét, pótlását, gumlrozását vállaljuk.
06-70-235-19-31, 62-266826 Szeged. (24381534)
• VILLANYSZERELÉS:
házak, lakások szerelése.
06-30-345-0520. (Szeged).
(24280684)

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

WOMA KFT.
Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
i
rs
szállítása
§

SZEGED:
6 2 / 4 9 9 - 9 9 4 ,
2 0 / 9 8 1 0 - 1 3 0

• H I R D E T É S "
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ÜVEGEZÉS

KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555

• SZEMELY- és vagyonőr
szakképesítést adó, 360
órás
tanfolyam
indul
Szegeden a Deák F. utca
22. szám alatt szeptember
1-én, 8 órakor, fegyverismereti vizsgával, vagy
fegyvergizsga nélkül. Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ: 420898 (délelőtt).
325-294.
452-537 (délután) Latencia
Oktatási Stúdió Akkreditált
felnőttképzési
Intézmény.
(24481915)

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

TOVÁBBKÉPZŐ KFT
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT ŐSZI
OKJ-S KÉPZÉSI
PROGRAMJAI:
es
es
-

Marketingreklámmenedzser
marketingreklámügyintéző
PR-munkatárs

-

Irodavezető

- Ékszer becsüs
- Drogériái

kereskedő

Adókedvezmény,
részletfizetés!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62-425-805, _
9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
'
lajstromszám: 0010,
OKÉV nyilvántartási
szám: 07-0065-02.

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

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62-430-814, 06-20433-98-42 (24077765)

utmmmm*
m SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné,
06-30-406-8012.
(24380989)

• VIDRA u. 2-ben 2 szobás,
összkomfortos,
3.
emeleti, igényesen felújított
68 rrf-es lakás eladó. 'Igényesnek 024381247" jeligére
a Sajtóházba. (24381247)
• ÖSZ u. 43. sz., Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén,
Felszabadulás
utcában épüló 12 lakásos
sorházban lakások eladók.
Érdeklődni telefonon történő
időpont-egyeztetés alapján
06-30-9-537-287. Első Ház
Kft. Szeged, Arany J. u. 7.
1/1 16. (23976255)
• SZEGED BELVÁROSI 77
m2-es, új, kulcsrakész lakás
hitelügyintézéssel
eladó.
62-444-909,
06-30-3280172. (24279825)

35

Termény, takarmány

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

EGY El I T A IIA I.ATE».Y
ÉN HÉVÍZ MELLETT
új. négycsillagos Samadáre Házban
már 16 200 Ft-tól.
T.: 03-341-084, 06-30-850-74-92.
wnrw.samadare.com,
samadare@axelero.hu

37

Üdülés

• HEVIZ k ö z p o n t j á b a n
apartman kiadó. 88-432005. (24481987)

13
3 8 Üdülő, hétvégi ház
• TISZAVIRÁG ÜDÜLŐ
TELEPEN, közvetlen vízparton, 30 nm-es. összkomfortos nyaraló hangulatos,
egyedi
megoldásokkal, magántulajdonú telken eladó. Irányár: 4,2 M Ft.
Tel.:
06-20-912-1240.
(24482130)

39 Üzlethelyiség
• SZEGED-BELVÁROSI
100 nm-es üzlethelyiség
bérleti joga eladó 30-9639468. (24381311) •
• BELVÁROSHOZ közeli 36
m2-es új kulcsrakész üzletiroda
áfásan
megvásárolható. 62-444-909, 0630-328-0172
(Szeged)
(24279818)

GYÁSZHÍR
Ezúton tudatom veletek,
akik ismertetek és szerettetek,
hogy 2003. júhus 24-én, este
elmentem az angyalok városába.
Túl kevés volt nekem ez a Föld,
hogy álmaim valóra válthassam.
Elköszönhettek tőlem
egy szál fehér virággal
2003. augusztus l-jén, 17 órakor
a szegedi dóm templomban.
TURI NIKOLETTA

leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BERKÓ SZILVESZTER
életének 62. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése augusztus l-jén, 15 órakor a Baksi
temetőben lesz.
02,482154
Gyászoló család
Mély fajdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, anyós, nagymama,
DABISNÉ TÓTH ANIKÓ
61 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 4-én, 15 órakor lesz a
Dugonics temetőben.
Gyászoló család

mumiTC

„Tudod, mi a bánat,
várni valakit,
aki már soha nem jön.
Egy drága édesanyát
elveszíteni annyi,
mint kegyetlenül meghalni."
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
ÖZV GYÉMÁNT
JÁNOSNÉ
VASS JULIANNA
életének 81. évében elhunyt. Temetése 2003. augusztus l-jén,
15 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
024482238
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
PAPP IMRÉNÉ
CSAMANGÓ MÁRIA
78 éves korában elhunyt. Temetése augusztus l-jén, 13órakora
szegedi Dugonics temetőben.
Gyászmise előtte 10 órakor a
mórahalmi templomban.
Gyászoló család
IVIÍXOHXV

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága Édesanyánk,
RÉVÉSZ MIHÁLYNÉ
MÁRKI JULIANNA,
Szeged, Rákóczi u. 32/B alatti lakos életének 85. évében csendben
elhunyt. Temetése augusztus 1jén, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család
(174482148

Hegedűs Attila
06-20-960-73-51.

|
I

'

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett keresztmamánk,
NÁFRÁDI JÓZSEFNÉ
DEÁK VERONIKA
jvolt Szeged, Gera S. u. lakos)
életének 90. évében elhunyt. Temetése júhus 31 -én, 13 órakor az
Alsóvárosi temetőben lesz.
024482199
Gyászoló család
„Emberi törvény kibírni mindent, s menni mindig tovább, akkor is, ha nincsenek már remények és csodák."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÚJVÁRI ZOLTÁN
66 éves korában elhunyt. Hamvszórása augusztus l-jén, 11 órakor lesz a Belvárosi temető hamvszóró parcellájából. Kérjük, kegyeletüket csak egy szál virággal
róják le.
Gyászoló felesége és fia

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik
KISS KÁROLYT
utolsó útjára kísérték.
Gyászoló szerettei
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A VIRÁG CUKRÁSZDA
TERASZÁN.
Szerelettel várjuk kedves
vendégeinket!

Szeged. Klauzál tér 1.

Az Ingatlan és a Jármű rovatokban javasoljuk
az IRÁNYÁR feltűntetését.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ÖZV SZABÓ
SÁNDORNÉ
SZŰCS KATALIN,

dolgozott. Számunkra Te sosem

Hívását várja:

H
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk

S
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SZEGED

'

ELVIS
PRESLEY

• OLAJOS utcai, If emeleti,
1,5 szobás, felújított téglalakás eladó. 30-4483-904.
(Szeged) (24482132)

GYÁSZHÍR

mztoimT

Július 31 -en, csütörtökön
21 órától

• SZEGED ALSÓVÁROSI 5
lakásos épülő társasházban
71, 85 m2-es lakás leköthető. 62-444-909, 0630-328-0172. (24279822)

Gyászközlemények

„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet, sirassatok csendesen, én
a szívetekben élek. Elete elmúlt,
mint száz másik pillanat, de emléke szívünkben örökké megmarad."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
RÁCZ GYULÁNÉ
SÁNDOR ROZÁLIA,
a védőnőképző iskola volt tanára 79 évesen elhunyt. Temetése
augusztus 5-én, 11 órakor lesz
az Új szegedi temetőben. Gyászmise augusztus 5-én, 18 órakor
az újszegedi templomban.
Gyászoló család

4 0 Vendéglátás

Algyon, 2000 nm
csarnok (nem daruzott)
raktár vagy gyártás
céljára alkalmas
+ 480 nm kigészítő
irodablokk
ELADÓ,
VAGY HOSSZÚ
TÁVRA BÉRBEADÓ.

Hódmezővásárhely, Szőlő u. 1-3.
szám alatti lakos 64 éves korában
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus l-jén, fél 3
órakor lesz a vásárhelyi Kincses
temetőben, a simái.
Gyászoló család

„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani, amit még
utoljára akartál mondani."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ÖZV SIMON ERNŐNÉ
KARDOS ESZTER,
Hódmezővásárhely, Damjanich
u. 11. szám alatti, volt téglási lakos 80 éves korában örökre
itthagyott bennünket. Temetése
július 31-én, 9 órakor lesz a vásárhelyi Kincses temetőben.
024482140
Gyászoló szerettei

Köszönetet mondunk, mindazoknak, rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága
szerettünk,
KOCSIS JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték, mély
gyászunkban együtt éreztek. Külön mondunk köszönetet a makói belgyógyászat orvosainak,
ápolóinak, osztályorvosának, aki
élete utolsó perceiben is segíteni
próbált és körzeti orvosának, aki
súlyos betegségén enyhíteni igyekezett, valamint a részvét minden
megnyilvánulását.
02448,9.9
Gyászoló család

KÓSZÖHETHYILVANITAS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,
ROSTÁS FERENC
temetésén megjelentek, utolsó
útjára Őt elkísérték, tragikus halálának hírére velünk együtt éreztek. Köszönjük háziorvosának a
család iránti gyors segítséget és az
eddigi gyógyító munkáját. Köszönjük M. Rudolfnak és feleségének, B. Mózesnak és kedves
családjának, hogy a nehéz percekben, órákban velünk voltak és
minden segítséget megadtak, ami
tőlük tellett. Köszönjük azoknak,
akik bármilyen módon megpróbáltak segítő kezet nyújtani. Köszönjük a táviratokat, telefonon
történő vigasztaló szavakat. Köszönjük a szép búcsúbeszédet.
Köszönjük közeli, távoli rokonoknak, volt munkatársaknak,
jó ismerősöknek, a Nagy Sándor,
a Farkas utcai kedves jó szomszédoknak a megjelenést és segítségnyújtást. Köszönjük mindazoknak, akik a temetésen megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
maaat 111

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
TAKÁCS LAJOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
Hódmezővásárhely,
Orosháza

NOAAOLLAL
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
MAJOR ERNŐ
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
(VMOSnAlt
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GYÁSZHÍR
„Annyira akartam élni, betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk,
ID. LUKÁCS ISTVÁN
(Szegvár, Kórógyszentgyörgy u. 9. sz. alatti lakos) súlyos betegség után, életének 81. esztendejében elhunyt. Búcsúztatása 2003. július 31-én, 10.30 órakor lesz a szegvári
Újfalusi temetőben.
Gyászoló család, Szegvár

SZABÓ JÁNOS

Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
ÖZV HŐS LAJOSNÉ
temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHÍR
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
HANGAI PÁL N É
KASZA ERZSÉBET
türelemmel viselt, súlyos betegségben, 73 éves korában itthagyott
bennünket. Temetése 2003. júhus 31-én, 9 órakor lesz a Ferencszállási
temetőben.
Gyászoló család

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE:
Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325
Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211 -347
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
ÖZV VINCZE
JÓZSEFNÉ
KOCSIS ILONA
temetésén megjelentek, sírjára a
kegyelet virágait elhelyezték.
Gondviselői

SZENTES

Hálás szívvel mondunk köszönetet a testvérnek, rokonoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak, barátoknak és mindazoknak, akik drága szerettünk,
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a gondozási központ
dolgozóinak a részvétükért és a
küldött táviratért.
Gyászoló család

Életed elmúlt, mint egy pillanat,
emléked fájó szívünkbe örökké
megmarad. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,
HAJCSÁR JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, táviratokat
küldtek.
Bánatos felesége, fia, családja

+

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
ID. CSORDÁS
MIHÁLY,
Szentes, Mészáros L. u. 7. sz.
alatti lakos 55 éves korában elhunyt. Hamvait augusztus 1jén, pénteken, 13 órakor az alsó
református temető ravatalozójából az urnafalban helyezzük
örök nyugalomra.
Gyászoló család, Szentes

„Már nincs holnap, ennyi
volt az élet, emlékezzetek rám és én a szívetekben élek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DARABOS IMRE
búvár,
volt M. KR.-i
pápai ejtőernyős.
Szentes, Drahos u. 9. sz. alatti lakos 82 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus l-jén, pénteken, 10
órakor lesz a Kálvária temető ravatalozójából.

T

Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
MÓGA FERENC
MÁV-nyugdíjas,
Szentes, Jókai u. 167. sz. alatti lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én, csütörtökön, 14 órakor lesz a Szentesi alsó református temetőben.
Gyászoló felesége
és fiai Feri és Zoli

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Két fáradt kezét a munka megtörte, az élet minden vihara törte, az élet minden vihara gyötörte, de ő soha nem panaszkodott."
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak és mindazoknak, akik
drága édesanyánk,
ÖZV KISS SÁNDORNÉ
hamvasztásos búcsúztatásán
megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ vezetőségének és a 147-es ABC kollektívájának.
A gyászoló család
mtiinmi

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük!

- K A P C S O L A T O K -
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Két világbajnokságon is indulhat a Démász-Szeged tehetsége

Hagyományból
névviselés
Esélyesnek tartotta magát
A Szegedi Postás Sportkörnek
11 szakosztálya volt néhány évvel ezelőtt, mára összesen egy
maradt, ez a vívás. A fennmaradáshoz szükséges erőt lelkesedéssel, az anyagiakat a tagdíjakkal oldják meg.
A szakág támogatása évről-évre
csökken, a terembér viszont egyre csak nő. A Magyar Posta ennek csak egy bizonyos részét állja, a többit a szakosztály gazdálkodja ki. Az edzők tevékenysége
is társadalmi munkában folyik, a
gyerekek lelkesedése pedig töretlen.
- A főként utánpótlást nevelő
csapat negyven tanoncot tudhat
magának, akik szeptember l-jétől
július végéig minden hétköznap
keményen dolgoznak a délutáni
edzéseken, nem kímélve a szülők
pénztárcáját, hiszen egy komplett
felszerelés közel 100 ezer forint, nyilatkozta az elnök és egyben
szakosztályvezető Dudás István -

nem beszélve arról, ha például eltörik a penge, vagy az izzadságtól
szétrohad a kesztyű, ezeket mind
pótolni kell! A szülök rendíthetetlen segítsége és tagdíj nélkül nem
is létezhetnének!
A három edző - Kiss Tibor,
Drevenka Péter és dr. Szász Géza
- irányítja a gyerekeket, mindhármuk tanári végzettséggel rendelkezik. Nyolc évvel ezelőtt még
Dudás Zoltán is az oktatók sorába tartozott, de azóta az
USA-ban, a Notre Dame-i egyetemen eredményesen neveli a vívókat, ahol külön tornateremmel és évkönyvvel rendelkeznek
a sport szerelmesei. Ilyen körülmények mellett ők tudtak bizonyítani: ebben az évben a csapattal megnyerték az amerikai egyetemi bajnokságot.
- így képzeltem én is a jövőt, amikor 1974-ben megismerkedtem ezzel a fantasztikus sporttal - folytatja
elkeseredetten Dudás István. - A fiam mozgékony, eleven fiú volt, ezért
levittem az egyik edzésre Jávorka
Pista bácsihoz a Gutenberg utcai iskolába. Attól a naptól együtt szerettünk bele a vívásba.

- Sokan állítják, hogy a testalkat határozza meg a sportágat.
A vívást a hosszú kezek és lábak
sportjának tartják. Tordasi Ildi
pont az ellenkezőjét bizonyította az 1976-os olimpián: nem
volt egy nyúlánk alkat, de még
is bajnok lett. így gondolják ezt
Pista bácsiék is. A Makkosházi
Általános Iskolában, több, mint
10 éve gyakorolnak szorgalmasan a nebulók korra és nemre
való tekintet nélkül. A politika
is beleszólt az életükbe, számon
kérve a nemzetközi eredményeket, de tudni illik, pénz nélkül
nincs siker!
- A vívás a legeredményesebb
sportág a magyar bajnokságon dicsekedett a szegedi vívóegylet
mindenese - A Magyar Vívószövetségnek van versenynaptára,
de a megrendezés sajnos nem
mindig garantált. A szülők ilyenkor mindig összefognak és a lelkes kis csapat felkerekedik, állva
az anyagi és fizikai megpróbáltatásokat. így tudunk csak fennmaradni - összegezte mondandóját Dudás István.
TOKODI MARGARÉTA

Kónya Aliznak a junior-világbajnokság negyedik helye után most már a milánói felnőtt vb a legfontosabb feladata.
Fotó: Karnok Csaba
Esélyesnek tartotta magát, éppen ezért nem lepte meg Kónya
Alizt a junior evezős vb-n kc nynyűsúlyú egypárban elért negyedik helye. A héten mar a
felnőtt vb-re készül.
A sportág berkein belül talán egy
kicsit lebecsülték a Démász-Szegedi VE evezősét, Kónya Alizt. A
belgrádi vb-n a könnyűsúlyú egypárban a Tisza-parti versenyzőtől ugyanis minél jobb helyezést
vártak - de csak a B döntőben.
- É n viszont egészen másképp
gondolkodtam, hiszen esélyesnek tartottam magam. Az országos bajnokság eredményei és tapasztalatai alapján tehát minimum az A fináléba jutást vártam
magamtól - emlékezett vissza
Kónya Aliz a junior-vb-t megelőző elvárásaira. - A belgrádi vb-n
az ellenfeleket nem ismertem, de
azt tudtam, hogy a korosztály ru-

Olimpiai
buborék
Kínai és ausztrál építészek közösen nyerték el a 2008-as pekingi olimpiai úszócsarnok építésének pályázatát. A beruházás közel 100 millió dollárjába
kerül majd a kínai kormánynak.
A 17 ezer néző befogadására alkalmas, szögletes alapú létesítmény a külső kék festés után egy
buborék hatását kelti majd. A
stadion neve Cseng (Chengl lesz.
A munkálatokat az év végén kezdik el, s várhatóan 2006-ban adják át az uszodakomplexumot.
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tinosabb evezősei közé tartoznak.
A selejtezők során jobb időket
lapátolt Kónya, de a döntőben a
szélviszonyok sem igazán kedveztek a résztvevőknek, ezért sikerült
lassabban teljesítenie a kétezer
métert. A dobogó nem jött össze,
ám a negyedik hellyel is elégedett
volt a szegedi sportoló.
- Számomra ez volt az év legfontosabb eseménye, ezért fokozottan készültem rá - mondta
Kónya. - A versenyre vonatkozó
jelző, az, hogy a legfontosabb,
most már átkerült a felnőtt
vb-hez, hiszen azon is indulhatok. Hiába startolt hazai ellenfelem, Alliquandet Anna az idei
Világkupákon többször is, amikor a szegedi ob-n legyőztem,
már éreztem: enyém lehet a felnőtt vb-kvóta. Annyival érkeztem be előtte ugyanis a célba,
hogy várható volt, Melis Zoltán

Boccsaverseny

szövetségi kapitány engem jelöl a
könnyűsúlyú egypárban.
Kónya Aliz bizonyított, de azt
is tudja: a felnőtt mezőny klaszszisokkal erősebb, mint az
U23-as.
- Két nap pihenő után csatlakozom Budapesten a válogatotthoz, majd augusztus 4-től Szegeden leszünk egészen a hónap végi világbajnokságig. Eddig még
nem voltam felnőtt nemzetközi
versenyen, ezért izgatottan várom a milánói eseményt. Az is
igaz, hogy nem várhatok magamtól kiemelkedő szereplést,
ám a B döntőben, azaz a 7-12.
hely között szeretnék minél előrébb végezni. Még jövőre is juniorkorú leszek, és részt vehetek a
korosztály vébéjén, amelyen már
a negyedik helynél feljebb, minimum a harmadik helyen szeretnék végezni.
MÁDI JÓZSEF

mozgássérülteknek

Béres bronzérmes
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az
újszegedi
sportcsarnok
adott otthont a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete által rendezett kétnapos
boccsaversenynek. Az öt nemzet (Ausztria, Belgium, Csehország, Horvátország, Magyarország) legjobbjait felvonultató
eseményre az I. nemzetközi fogyatékosok hete keretén belül
került sor, amelynek július
25-étól augusztus 4-éig Szeged
ad otthont.
- Nagyon színvonalas küzdel-

met vívtak a sportolók - mondta az egyik szervező, Rétfalvi
Róbert - , bár az egyetlen szegedinek, Béres Dezsőnek a teljesítményén (a nagyon értékes
harmadik helyen végzett) meglátszott, hogy aggódik társa,
Poczik Gábor egészségéért. Gábor ugyanis súlyos betegen az
intenzív osztályon fekszik,
mindannyian szorítunk azért,
hogy minél hamarabb felépüljön és ott lehessen az athéni
paralimpián - eddig ezért élt,
dolgozott. Minden résztvevő
érte is gurított.

Energiát gyűjt Pakson a Szeviép bedobója

Szopkó Eszter gyógyulóban
KOSÁRLABDA
Szopkó Eszter peches idényen
van túl. A Szeviép-Szeged bedobója két térdműtéten is átesett a
bajnokság alatt, így csak két
Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára az NB IA csoportos
női kosárlabdacsapatban.
Az biztos, hogy nem szívesen
gondol vissza a 2002/2003-as
bajnokságra Szopkó Eszter, a
Szeviép-Szeged női kosárlabdacsapatának játékosa. A miskolci születésű bedobó csak két
Magyar Kupa-mérkőzésen tudott pályára lépni. No, nem Újhelyi Gábor vezetőedző mellőzte a csapatból, hanem sérülése
akadályozta a játékban. Szopkót kétszer is megműtötték, a
térde rakoncántlankodott. Hogyan viselte a meccsmentes
időszakot és milyen állapotban
van most a lába? - többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt a kosaras.
- Lelkileg nagyon megviselt az
előző idény, a sérülések miatt
padlóra kerültem. Az első műtétet újabb beavatkozás követte a
térdemen, egy porcfelszínképző
korrekciót hajtottak végre. Jóval
lassabban gyógyult a lábam, óvatosabban terheltem. Jelenleg már
kocogok, konditerembe járok,
erősítem a lábam. Újhelyi Gábor
mindenkinek előírt egy penzumot, így a szabadság alatt senki
sem lazsálhat. A jövő héten uta-

zom Budapestre, ekkor konzultálok a kezelőorvosommal. Nagyom bízom benne, hogy a bajnoki rajtra tökéletes állapotba
kerülök. A nemzetközi porondon
nehéz ellenfeleket kaptunk, igaz,
a mi csapatunk is megerősödött.
Jelenleg Pakson tartózkodom, hi-

ingauan ozovQwvzef

Szopkó Eszter (fehérben) már edzésbe állt, jelenleg önszorgalom-

Dorina Bútor, Székesfehérvár - „Az igényes otthon itt kezdődik
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Fundamentum XXI.
Ingatlan Szövetkezet
6720 Szeged
Klauzál tér 7. (Wagner udvar)
Tel: 62-552-845
Nyitva tartás: H-Cs: 9-17, P: 9-14
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befektetése!
Wellness Hotel
A Hét Tó Partján
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Keressen bennünket!
6720 Szeged, Klauzál tér 7. (Wagner udvar)
Tel.: 62-552-845, nyitva tartas: H-Cs: 9-17; P: 9-14

Irodáink:
Budapest, Győr, Kapuvár, Nyíregyháza, Sopron, Szeged,
Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg
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Ü j bútorkészlet ü n k e t és a m á r
meglévő sikeres
bútorainkat

3 0 % - o s
kedvezménnyel
árusítjuk

(több díjat is e l nyertek!).
Minden b ő r garnitúrához

10 000
forintos

vásárlási utalványt adunk
ajándékba!

SÜLI RÓBERT

ból P a k s o n „ e d z ő t á b o r o z i k . "

ENTUM
XXÍ. Szenzációs bútorvásár!
Ingatlan Szövetkezet

ENTUM
XXI.
* — -— (-»_. —

szen a párom (Kiss Zsolt, a Szedeák játékosa volt, a szerk.) megkezdte az új csapatával a felkészülést. Nem unatkozom, edzésre járok és segítek az új otthon
berendezkedésében és a házimunkában.

Az előző bútorkiállítás nagy sikerére
való tekintettel és az Önök kérésére
újból megrendezzük
akciós bútorvásárunkat.
Ha meglátogat bennünket, közel 10
db ülőgarnitúrából
válogathat.
2003-ban is érdemes a Dorina Bútornál
vásárolni és rendelni.
A helyszínen bemutatott bútorainkat kérheti valódi bőrből vagy kibővült szövetválasztékból (zsenília, textilbőr, plüssök
300 féle).

ÚJPOMSÁG:
akciósan megrendelt bútorát, szövetest
2-3 héten belük bőröst 4-5 héten belül
leszállítjuk, vagy 2004. február 2S-ig
bármely hónapot megjelölve akciósan
f enntartjuk, majd leszállítjuk!
Ifjúsági Ház
Szeged, Felső T i s z a p a r t S.
2QQ3. augusztus 2 - 3 .
Nyitva t a r t á s :
9 órától 17 óráig

Fotó: Miskolczi Róbert
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AKCIÓ!
MONTENEGRÓI
AKCIÓ!
7 VAGY 10 ÉJSZAKÁS
TURNUSOKBAN IS!
HOTEL PANORAMA"*
76 500 FT HELYETT
57 000 Ft/fő/hét félpanzióval
TTVATI APARTMANOK
19 000 Ft/fő/hét
LAKÓKOCSIS KEMPING
4 fős 44 800 Ft/lakókocsi/hét
TOVÁBBI K E D V E Z M É N Y E S
UTAK MONTENEGRÓBA
É S HORVÁTORSZÁGBA!
LAST MINUTE UTAK
SZENZÁCIÓS ÁRON!
T U N É Z I A , EGYIPTOM,
JORDÁNIA. GÖRÖGORSZÁG,
SPANYOLORSZÁG

Adria Tours K f t .
Szeged, Kárász u. 9. (Átrium)
Tel./fax: 62/540-044, 540-054
www.tiszanet.hu/adriatours
e-mail: adriatours@tiszanet.hu
. N y i t v a : h . - p . 9-18, szo. 9 - 1 3 - i g
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Pénteken kezdik meg a jegyek árusítását a szeptemberi szegedi gálára

Pérez vár Erdei Zsoltra

MUNKATÁRSUNKTÓL

Nemzetközi ökölvívóversenyen
szerepeltek a hódmezővásárhelyi
Hódgép SE versenyzői a romániai Csúcson. Az erdélyi faluban
800 néző előtt, gyönyörű környezetben bokszolhattak
Szálkái
László tanítványai a negyedik
Csúcsi-kupán. A vásárhelyiek
mellett szegedi és makói öklözök
is utaztak a különítménnyel.
A csapatból aranyérmet nyertek és különdíjat kaptak, serdülők, 61 kg: Kakuszi Tibor (Szeged); ifjúságiak, 52 kg: Dobcsányi
Dániel (Makó), 54 kg: Görbics
Gábor (Hódgép SE),- felnőttek, 54
kg: Oltványi Dávid (Szeged), 85
kg: Laczó Tibor (Hódgép SE). A
tornán kiemelkedő teljesítményt
nyújtott az ifjúságiaknál Görbics
Gábor, a felnőtteknél pedig a válogatott tagja, Oltványi Dávid.

Szlovák
részsiker
VESZPRÉM (MTI)

A szlovák furco Matej volt a leggyorsabb a Tour de Hongrie kerékpáros verseny keddi első napján, a prológon. Veszprémben tizenegy ország 89 képviselője vágott neki az immár 30. alkalommal sorra kerülő viadal 3,5
km-es nyitótávjának.
Eredmények, prológ, 3,5 km: 1.
Jurco Matej (Slovakia, szlovák)
4:44.56, 2. Árvái Attila (P-Nivo
Betonexpressz FTC) 4:46.09, 3.
Kacper Sowinski (Joko Velamos,
lengyel) 4:46.86 perccel.
Szerdán a mezőny Siófok és
Pécs között 173 km-t teljesíti,
csütörtökön pedig a Szeged-Békéscsaba etapot.

Pénteken kezdik árulni Szegeden és Szentesen a szeptember
6-án az újszegedi sportcsarnokban rendezendő bokszgála belépőit. Minden bizonnyal Szentesen, a Hungerit Rt. támogatásával tartják Erdei Zsolt és
ellenfele mérlegelését.
Zajlanak az események. És ez így
is van rendjén. Amíg Erdei Zsolt
már Kitzbühelben, a négyhetes
magaslati edzőtáborban dolgozik
- edzője, Fritz Sdunek mellett vele tartott két kiváló nehézsúlyú
öklöző, dr. Vlagyimir Klicsko és
Alexander Dimitrenko is - , addig
a szervezők itthon folyamatosan
készítik elő a szeptember 6-án az
újszegedi sportcsarnokban rendezendő ökölvívógálát. A hamburgi székhelyű Universum Box
Promotion Erdeinek szánja a nap
meccsét, rajta kívül pedig az is
biztos, hogy a keleti blokk három
képviselője, azaz két ukrán (Kötelnyik és Szidorenko), valamint
egy örmény (Gevor) lép kötelek
közé az arénában.
Az eseménnyel kapcsolatban
kedden újabb hírek érkeztek.
Ezek szerint - árulta el nekünk
Ács Szilvia, a Tourinform munkatársa - a belépőket augusztus
l-jétől árulják Szegeden három
helyen: a Tourinform Dugonics
téri irodájában (hétköznap 9-től
20-ig, szombaton és vasárnap
9-től 18-ig), a Tourinform Széchenyi téri Infopontjában (mindennap 9-től 20.30-ig), az újszegedi sportcsarnokban (egyelőre
hétköznap 10 és 18 óra között),
valamint Szentesen, ám itt még
mindig nincs rheg a pontos helyszín. A jegyárak nem változtak:
3500, 5000, 6000, 8000 és 12

Erdősék Eb-aranya
MUNKATÁRSUNKTÓL

Balatonlellén rendezték meg a
korosztályos sakkcsapat Európa-bajnokságot. A 18 éven aluliak viadalán a négyfős magyar válogatott a kontinens legjobbja
lett. A Makói SVSE ifjú klasszisa, a korábban egyéniben világés Európa-bajnokságot is nyert
Erdős Viktor ezúttal is kitett magáért, veretlen maradt, hét mérkőzésből 5 pontot (három győzelem mellett négy döntetlen volt a
mérlege) szerezve az aranyérmes
kvartett második legeredményesebb játékosának bizonyult.
A Maros-parti tehetség évek
óta bizonyítja, hogy komolyan
számolni kell vele a közeljövőben. A sakkozó döntő érdemeket
szerzett abban is, hogy a Makói

nyert, négyszer kikapott, míg egyszer döntetlent ért el. A tét a
Bokszvilágtanács (WBO) félnehézsúlyú interkontinentális címe
lesz - Erdei esetében annak negyedszeri megvédése.
A meccsen kívül az egyik legnépszerűbb és legérdekesebb esemény egy profi mérkőzéssel kapcsolatban a mérlegelés. Pózolások, nyilatkozatok, szemezés követi egymást, és bizony ez a nézőknek nagyon látványos elem.
Nos, azt már akkor lehetett sejteni, hogy Szentes rettenetesen
akarja ezt az eseményt, amikor
szóba került Erdei szegedi mecscse. A kiváló bokszolónak ugyanis köztudott a szentesi érzelmi
kötődése. Hatalmas esély van rá,
hogy a város megkapja a meccs
előtti péntek (szeptember 5-én)
délután a rendezés lehetőségét tudtuk meg Dámosy Dániel menedzsertől. A Hungerit Rt. pedig
jelentkezett a támogatásra - az
összegről, illetve a részletekről
még folynak a tárgyalások - , így
vélhetően a gyár területén, akár
egy nagyobb csarnokban bonyolíthatják le a mérlegelést. N e m
újdonság ez, hiszen tartottak
már ilyen jellegű rendezvényt
bevásárlóközpontban, egy biztosító központjában, vagy akár mint egyszer Dariusz
Mihalczewski esetében - egy húsüzemben is.

ÖKÖLVÍVÁS

SVSE újból a legmagasabb osztályban, az NB I A csoportban
szerepelhessen a követekző szezonban. A fiatal játékost telefonon értük utol:
- Kállai Gábor a Magyar
Sakk-szövetség szakmai igazgatója a díjátadó után kiemelte,
hogy a csapat szenzációs játékkal
rukkolt elő az Európa-bajnokságon, régen látott ilyen nagyszerűen versenyző magyar csapatot.
Remek közösséget alkot a csapatunk, a bombaformában játszó
Berkes Ferenc, Antal
Gergely,
Balogh Csaba és Mészáros Tamás és jómagam összetartó válogatottat alkot. Nagyon örülök
annak, hogy a lengyeleket és a
románokat is sikerült megelőzn ü n k és ehhez a diadalhoz én is
hozzájárulhattam.
Az U 18-as csapat Európa-bajnokság végeredménye:
1. Magyarország I., 2. Lengyelország,
3. Románia, 6. Magyarország II.

Erdei Kitzbühelben már n e m csak a fotó kedvéért köti fel kezére a
bandázst.

ezer forintba kerülnek. A VlP-belépők 40 és 65 ezer forint között
kaphatók, ezek magukban foglalnak egy állófogadást is.
Az is szinte biztosra vehető,
hogy Madár a szombati mérkőzése előtt szerdán (szeptember
3-án), vagy csütörtökön (szeptem-

Fotó: Gyenes Kálmán

ber 4-én) a szegedi Média Markt
területén tartja a nyilványos edzését. Ezen az eseményen már megmutatja magát a spanyol Jüan Nelongo Pérez - ő lesz ugyanis a gálán Erdei ellenfele. A 33 eszetendős Pérez eddig 20 találkozón szerepelt a hivatásosok közt, 15-ször

Bánáti Antal, a városi sportigazgatóság vezetője már most
arra kér mindenkit: ne autóval
közelítse majd meg a sportcsarnokot. - Folyamatos tárgyalásban vagyunk a Szeparkkal, a
rendőrséggel, illetve a városőrséggel is. Rendezett parkolási lehetőséget szeretnénk biztosítani
a szurkolóknak, ezért fontosak
ezek a megbeszélések - mondta
Bánáti.
MÁDI JÓZSEF

Dusán Kapusta a kapitány
BUDAPEST (MTI)

Dusán Kapusta, a Dunaferr szlovák vezetőedzője lett a magyar
jégkorong-válogatott új szövetségi kapitánya. Munkáját Palla Antal, egykori kitűnő játékos segíti
majd. A 42 esztendős szakember
a dunaújvárosiakkal nyert már

bajnokságot és Magyar Kupát. A
nemzeti együttesnél eddig másodedző volt honfitársa, a nyáron hazatért fan fasko mellett.
Megbízatása a 2004 novemberében esedékes olimpiai selejtezőtorna végéig szól.
A múlt hónapban megválasztott elnök, Studniczky
Ferenc

azt is bejelentette a sportág új
fővárosi fellegvárában, a káposztásmegyeri
AstraZeneca-jégcsarnokban tartott sajtótájékoztatón, hogy a nemrégiben felállt
elnökség tervei és reményei szerint a következő három évben
2 - 4 új fedett pálya épül az országban.

Kapott gól nélkül elsők
MUNKATÁRSUNKTÓL

Hatcsapatos nemzetközi labdarúgótornán szerepelt a Szegedi
AK női együttese. Az olaszországi San Giovanniban a Tisza-partiak mellett öt talján csapat indult a harmadik Imeca-kupán. A
szegedi gárda kapott gól nélkül
hódította el az elsőséget, a torna
legjobbjának pedig a SZAK lab-

darúgóját, Nagy Szilviát választották.
A szegediek eredményei, csoportmeccsek: Szegedi AK-Malafesta 3 - 0 , gólszerzők: Borbélyné,
Redetzky,
Kiss
Zs.,
SZAK-Gléris 1-0, gólszerző:
Mocsári. A döntőben: SZAK-Sacaia 2-0, gólszerzők: Mocsári,
Nagy Sz. A végeredmény: 1. Szeged, 2. Sacaia, 3. Prodolone, 4.

Gléris, 5. Fiamme Rosa, 6. Malafesta.
A szegedi csapatban a következők szerepeltek: dr. Kékes-Szabó
Judit, Borbélyné Maróti Andrea,
Kiss Zsuzsanna, Mocsári Bernadett, Géczi Bettina, Nagy Szilvia,
Nagy Nelli, Redetzky Andrea,
Kovács Katalin, Militár Zsófia.
Az együttest Rappai Attila és Bede György támogatta.

A Tisza-parti pálya töltés felőli lelátóját lezáratták

Hitelesítve a stadion
LABDARUGAS

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az utolsó akadály is elhárult az
FC Szeged labdarúgócsapatának
NB I/B-s szereplése elől. A Magyar Labdarúgó Liga szervezési és
szakmai előadója, Margitai Zoltán tegnap délelőtt szemrevételezte a Felső Tisza-parti stadiont.
A látogatás pozitív eredménnyel
zárult: a szakember engedélyezte
bajnoki mérkőzésen a pálya
használatát.
Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a stadionnal minden

rendben lenne. A játékvezetői öltözőt például szeptember 30-ig
fel kell újítani, de az is eldőlt,
hogy a töltés felőli lelátón n e m
tartózkodhat senki. Egyrészt
azért, mert annak egy részén
nincsenek padok felszerelve, másik felén pedig a beton fel van töredezve, azokat be lehetne dobálni a játéktérre.
- Valamit csinálni kell a stadionnal, mert ugyan hitelesítették a pályát, de tudomásul
kell venni, hogy jelenlegi állapotában az csak csökkentett
nézőszámú mérkőzés megrendezésére alkalmas - mondta dr.
Kovács Gábor, az FC Szeged
klubigazgatója.

A Szegedi AK csapata, állnak (balról): Lele, dr. Kékes-Szabó J., Kovács, Kiss Zs, Nagy Sz., Nagy N., dr.
Lóczi, Tóth Mihály. Ü l n e k : Kékes-Szabó B., Militár, Géczi, Redetzky, Borbélyné, Mocsári.

REFLEKTOR
SELEJTEZ AZ MTK
A labdarúgó Bajnokok Ligájában
ma a második selejtezőkör mecscseit rendezik. A magyar bajnok
MTK 20 órától a Hidegkúti-stadionban a finn Helsinki együttesét fogadja. A skandinávok az ír
Glentorant búcsúztatták 1-0-ás
összesítéssel. A HJK-ban két magyar labdarúgó is szerepel: a kapus Babócsy András és a támadó
Fekete László. A párharc továbbjutója a Celtic (skót)-Kaunasz
(litván) meccs továbbjutójával
találkozik. A forduló slágerösszecsapása a Rapid Bukarest (román)-Anderlecht (belga) mérkőzés lesz.
SZENTI ÖTÖDIK
Szenti István, a Makói SVSE íjásza magyar bajnokként vett részt
a Sopronban rendezett Európa-bajnokságon. A kiváló versenyzőnek a kontinensviadalon
sem remegett meg a keze, remek
sorozatot produkálva az igen előkelő ötödik helyen végzett.
LABDARÚGÓ EDZŐMECCSEK
A közelgő bajnoki rajtok előtt sorozatban játsszák az előkészületi
mérkőzéseket a csapatok. Az NB
I/B-s FC Szeged ma 17.30-kor a
Felső Tisza-parti stadionban a
Deszk együttesét fogadja. Az NB
Il-es Makó FC is pályára lép ma,
szintén 17.30-kor az Erdei Ferenc téri sporttelepen a Röszkét
látja vendégül. Az NB Il-es Hódmezővásárhelyi FC a városi stadionban 18 órakor a Kiskundorozsmával találkozik, míg a megyei II. osztályban induló Zenner-Csongrád 17.30-kor a Kiskunfélegyházát fogadja.
Előkészületi mérkőzésen az
NB III -as Algyő 2—1 -re legyőzte a
megyei I. osztály korábbi kétszeres bajnokát, a Kiszombort. Gólszerzők: Miklós, Pataki, ill. Martonosi.
ÉJSZAKAI FUTBALL
A Szentesi Szabadidős Sportklub a helyi Spartacus pályán éjszakai kispályás labdarúgótornát (megyei II. osztályig igazolt
felnőtt és ifjúsági futballisták is
részt vehetnek a viadalon) rendez a „drogprevenció" jegyében
augusztus 19-én 20 órai kezdettel.
Jelentkezni
augusztus
13-áig szerdánként 15 és 17 óra
között a klub irodájában (Szentes, Tóth J. u. 28/a) lehet. A sorsolást ezen a napon 17 órakor
tartják.
FOCIHÉTFÓ
Focihétfő néven (az egykori és
rendkívül népszerű Radnóti-hétfő helyett) kispályás labdarúgótornát szervez Kozma Zoltán, a
Kék Mókus-kupa ötletgazdája és
tizenkét éven keresztül rendezője. Nevezni augusztus 13-ig lehet
a következő telefonszámon: 209566-881. A sorsolást augusztus
18-án tartják, míg a küzdelmek
várhatóan augusztus 25-én startolnak.
ARANYÁGI HELYEZÉSEK
A vásárhelyi-mártéiyi Aranyági
Ménes versenyzői az alábbi eredményeket érték el az Apátfalván
megrendezett B és C kategóriás
lovasversenyen, C0 kategória: 3.
Nagy Anikó Aranyági Tűzopál
nevű lován, 4. Kovács Linda
Aranyági Men n. 1., 5. Molnár
Anita Aranyági Théba n. l. ; B2
kategória: 4. Herceg Csaba Into
n. 1., 6. Törökné Kezes Gabriella
Aranyági Fáklya n. I.; B2 ifjúsági
kategória: 4. Rácz Ildikó Boszszantó n. 1.
VÍZIMANÓTÁBOR
A Démász-Szegedi VE létesítményében ismét elindul a 8-15 éves
fiúk és lányok részére a vízimanótáborát. A foglalkozásokon
7-től 16 óráig felügyelet mellett
ismerkedhetnek meg a gyerekek
a kajakozás és a kenuzás alapjaival, valamint a vízi közlekedés
szabályaival. A heti váltású turnusok augusztus közepéig tartanak, jelentkezni Kerek Csabánál
a 06-70/248-43-95-ös vagy a
62/425-122-es számon lehet.
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Víz alatti
kerékpározó

Az ember gazdag
SZÍV ERNÓ
nyári napokban föltétlenül ajánlom nektek, a
fantasztikus almafák látványát, hogy milyen elképesztően szépek, milyen gyönyörűek, hogy ez a
semmi, átlagos kis gyümölcs, a pirosodó alma
mennyire fel tudja díszíteni a fája lombját! Hogy
súlyával finom ívet ad az ágnak, hogy mintha varázslatos növényi szökőkutat látnánk! De mondok még valamit. Állnak férfiak söntésnek dőlve,
csúnyák, szeszszagúak, úgy néznek ki, mint egy
világháború eredményhirdetése,
de kérdezzétek
csak meg őket, miért váltak el, hogyan ment
tönkre az életük, s a durva vonásokat
nyomban
földíszíti a világvégi bánat. Hogy ilyen szívszorítóan. esendően szomorúak tudnak lenni, hát gazdagság ez is. És a mi gazdagságunk az is, hogy
Kosztolányiné például rendre leverte
szeretett
emberét a sakk nevű kombinációs játékban. Hát
ez sakk. kedves Dezső. Hm, hm. Ez meg matt,
Dezső, na most menj, Dezső, írd meg az Esti Kornélt. írd meg az Édes Annát, vagy körmöld le szépen a Hajnali részegség utolsó néhány sorát. Az
ember olyan gazdag, olyan mérhetetlenül sok van
rábízva, olyan hihetetlenül
nagy a felelőssége,
hogy ebbe gyakorta bele is rokkan,
egyszerűen
csak vak és süket lesz, mert nem lehet folyamatosan ennyi szépet látni és hallani, így hát az ember
megszokja, hogy vak és süket, és nem is akar se
látni, se hallani. Azt pedig, hogy gazdag lenne, elfelejti. Tulajdonképpen érthető. Mert az olyan is
eltorzul, aki folyamatosan ölelni akarja az angyalt. De azért néha, sűrű, ragacsos éjszakákon,
amikor fölültök az ágyatokban, és nem láttok és
nem hallotok semmit, gondoljatok arra. hogy
minden a tiétek. És ha látni akarjátok, látni fogjátok, ha hallani akarjátok, hallani fogjátok. És még
csak föl se kell ébredni hozzá.

A szenvedélyes kerékpározó 55
éves Vittorio Innocente cseppet
sem értékeli a gyönyörű természeti környezetet.
Ahelyett ugyanis, hogy az autóúton kerekezne a lélegzetelállítóan szépséges Cinque Terre rivierai útszakaszon, víz alatt kerékpározik 400 métert.
Különleges biciklijén oxigénpalackkal felszerelve húsz perc
alatt teszi meg a Palmeria szigete
és Portovenere közötti távolságot.
A magát a víz alatti kerékpározás feltalálójának nevező férfin
fáradságnak nyoma sem látható,
amikor kiemelkedik a mélyből.

A NAP VICCE
Karfiolné fekszik a nyugágyban,
s nézi, hogy a férje hatalmasat
ásít.
- Ha már úgyis nyitva van a
szád - mondja - , hívd ide a gyereket!

- Bocsi - sürgős eseteim vannak!

Második nevünk a Xénia
1990-ben került a nap élére. A
görög nyelvből származik, s az
onnan vett jelentése: vendég.

LEZERES

..-j.—jt—j.———. (pókhálóerek) és

tartós szőrtelenítő módszer

FORRAS
MAGÁNKLINIKA

i

Plasztikai Sebészet
Tel.: 62/431-899
www.plasztika.net

Készítette:

Németh

György

karikatúrája

Mercedes koporsó
LISSZABON (MTI)

Annak érdekében, hogy élete
„stílusosan" érjen véget, Mercedesében akarja magát eltemettetni egy nyugdíjas portugál asztalos.
Jesé Gomez ezért saját kezűleg
fából elkészítette autójának kicsinyített mását. A Mercedes
220 CDI fából készült másolata
fele olyan hosszú, mint az erede-

ti autó és harmadával keskenyebb annál. „Kívülről nézve kicsinynek tűnik, de belül nagyon
nagy" - jelentette ki elégedetten
a 69 éves nyugdíjas.
Gomez ács- és asztalosműhelye segítségével bizonyos jólétre
tett szert, miután franciaországi
fekete munkájával megteremtette annak alapjait. Jelenleg Liszszabontól
120
kilométerre
északra, Ilhavóban él.

VÍZSZINTES: 1. Bár. 5. Kálium. 6. A megfejtés első sora. 10. Minden más fölé helyeztem. 13. Égi áldás. 14. Korábbi iskolatípus. 15.
Kínai férfinév. 16. Botrányosan viselkedő garázda személy. 18. Német autómárka. 19. Megcukroz. 20. Mélyebb helyen. 22. R.I.L. 23.
Élete párja. 25. Félezer római számmal. 27. Ízesít. 28. Váltópénz
Észak-Európában. 30. Női név. 32. Zenemű önálló része. 34. Eblk.
37. Kiejtett mássalhangzó. 38. Bróm vegyjele. 39. Rábukkan. 40.
Beépítetlen terület. 41. Bór. 42. Görög betű. 43. Lopakodott. 45. Erkély. 47 Magyar stresszkutató (János).
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Csongrád

24°

Kecskemét

Kistelek

23°

Orosháza

További kilátások
Csütörtökön még sok lesz a felhő, a csapadék mennyisége azonban már kisebb.
Péntektől több napsütésre, egyre melegebb időre számíthatunk. A hét végén a
legmagasabb hőmérséklet 3 0 tok körül lesz.

A KIS ZSEBTOLVAJ
Tizenöt éves zsebtolvajt fogtak a
szegedi belvárosi rendőrőrs munkatársai a Mars téri piacon üzemelő térfigyelő kamerák felvételei segítségével. A fiú egy évvel
idősebb bátyjával reklámújságot
osztogatott és olcsó cigarettát kínált, miközben két idős ember figyelmét elterelve pénztárcájukból összesen 6 ezer forintot nyúlt
le. A piacon közismert kis zsebes
ellen a Szegedi Rendőrkapitányságon hét, a Csongrád Megyei
Főügyészségen pedig további öt
zsebtolvajlás miatt folyik büntetőeljárás. A tizenöt éves fiút őrizetbe vették, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatását.
Bátyja szabadlábon védekezik.

ütiaAléi

Vasárnap

O

MEGZAVART BETÖRŐK
Egy szegedi férfi lakatlan házába
az ajtót befeszítve törték be. A lakásból szentképeket, gázpalackot akartak magukkal vinni, ám
a szomszédos építkezés biztonsági őre megzavarta a betörőket,
akik kénytelenek voltak üres
kézzel elmenekülni a helyszínről.
MEGINT FIGYELMETLEN
Az egyik szegedi bevásárlóközpontban egy asszony válltáskáját
lopták el, kihasználva annak figyelmetlenségét. A táskában
készpénz, mobiltelefon és személyes iratok voltak. A kár
mintegy 43 ezer forint.

Max:26°

Max:27°

Max:31°

Min: 1 7 °

Mln:17°

Mln:21

Zivatar

Min:19'

Zivatar

Zápor

Napos

Vízállás:
A Tisza Szegednél 107 cm (hőfoka 2.5 C l, Csongrádnál-107 cm,
Mindszentnél 5 cm. A Maros Makónál - 4 7 cm.
A Nap kel: 5.18, nyugszik: 20.22, Hold kel: 8.03, nyugszik: 20.28

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

akció!
értékesítése

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.
S z e g e d , R ó m a i krt. 23. Tel : 62/421-533

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

IKESZ Autócentrum

6724 Szeged, Kossuth L sgt 112
Teletau 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

Kor- és kárrekorder
BERLIN (MTI)

Egy hároméves kisfiú négy nap
alatt kétszer törte össze apja autóját a németországi Borken városában.
A gyermek valósággal megszállottja az autóvezetésnek, ezért
apja sose hagyja elöl Hondájának
slusszkulcsát, hanem jó magasra
felakasztja az előszobafogason. A
gyermek azonban szerzett egy
kis létrát, és megkaparintotta az
indítókulcsot, bemászott az autóba és sikeresen elindult, majd
pedig megállt - egy közelben parkoló Toyotában. A kár mintegy 5
ezer euró (csaknem 1 millió 400
ezer forint) lett, a fiúnak nem

esett baja. A történet annyira
megtetszett egy tévéstábnak,
hogy a helyszínen rekontsruálni
akarta az esetet. A slusszkulcsot
a gyermek kezébe adták - hogy
lefilmezzék vele - ám a lurkó miközben apja kissé odébb a stáb
többi tagjával beszélgetett - kihasználta az alkalmat, bepattant
a kocsiba és készségesen bemutatta, mit művelt négy nappal
korábban.
A rekonstruálás azonban nem
sikeredett tökéletesen: a gyerek
ismét karambolozott ugyan, ám
másodjára csak ezer eurós kárt
csinált. A rendőrség eljárást indított az apa ellen bűnös hanyagság címén.

Luxusvécé a divat
TOKIÓ (MTI)

FÜGGŐLEGES: 1. A megfejtés második sora. 2. Csonthéjas trópusi csemege. 3. Karjaimban tartalak. 4. Itatja az egereket. 5. Reménytelen. 6. Személyemre. 7. Ilona röviden. 8. Ték! 9. Izgalmas
szórakoztató olvasmány. 11. Kihúz a pácból. 12. Buddhista irányzat. 17. Ugyancsak. 18. Aktuális nap. 20. Szakmunkás. 21. Lantén
kémiai jele. 24. Karcol. 26. Nyilvánvaló tények. 28. Szám. 29. Sikerült megfognia. 31. Emberi fogyasztásra alkalmas. 33. Feszítő eszköz. 34. Azonos mássalhangzók. 35. Vízfolyás. 36. Szolmizációs
hang. 40. Erővel mozdít. 42. Repülőgép betűjele. 44. Ismételt tiltás.
46 Félfa!
KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: Rasszista játék a sakk, fehér

Szeged

ÜYYV*

Modern szólásmondás
Rejtvényünk vízszintes 6. és függőleges 1. számú sorában egy bugyuta megállapítás olvasható.

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, további esővel, záporokkal, zivatarokkal A
csúcshőmérséklet 2 3 , 2 6 fok közöttvalószínű.

Szombat

LOPOTT IS MEG NEM IS
Kiskundorozsmán egy, a Kőbárány utcán
parkoló
Skoda
120-ast lopta el ismeretlen tettes,
ám azt rövid időn belül visszavitte a helyszínre. Igaz, abból időközben kivette a rádiós magnót.

JUDIT, XÉNIA
Judit nevünk a latin (ehudith héber névből származik, melynek jelentése: zsidó nő. Egyszerűsége ellenére a nevet a szépség, a titokzatosság és a borzalom keleti aromájával áthatott érzelem jellemez, és
ebben az ókor Judit-mondának
van szerepe. Ez a szép özvegyaszszony, amikor Nabokodonozor,
asszír király hadait Bethulia városának ostromára küldte, belopózott Holofernésznek, a sereg vezérének a sátrába. Amikor Holofernész aztán a bortól és a szerelemtől kimerülve álomra dőlt, fudit levágta a fejét. A vezér véres fejét a sátra előtt magasra tartó aszszony a táborban olyan rémületet
keltett, hogy az ostromlottak szét
tudták verni az asszír sereget.

Eső, zivatar

P0RT0VENERE (MTI)

Az ember gazdag, csak nem tud róla. Nem, ezt
rosszul kezdtem, hát módosítom rögvest: az ember gazdag, csak mindig elfelejti, mennyire az.
Olyan gazdag, hogy az szinte elviselhetetlen, talán ezért az emlékezet erőtlensége. Csakhogy az
ember nem azért gazdag, mert csillogó autó várja
a ház előtt, mert dollárdisznók híznak neki a
bankfiókban, vagy mert nyomban haptákba állnak egy teremben, ha ő oda üdvözült mosollyal az
arcán belép. Szó sincs ilyesféle gazdagságról, mert
amint azt a töméntelen mennyiségű
szakirodalomból, úgy filozófiai, líratörténeti, mint utca bölcseleti kontextusokMI
tudjuk jól, az anyagi természetű végül elvész, elpereg, s bökjön csak mutatóujjával szívedre a halál, ha még visszaébredhetsz, hát mindig azt bizonygatod, hogy másként
kell. lassabban, figyelmesebben. több derűvel, satöbbi. Mire gondolok hát. miféle gazdagságra.
Hogy például lát az ember egy nőt. aki nem az
övé. nem is-lesz az soha, és mégis azt mondja, kérem. ez itt az én gazdagságom, itt úsztatta csípőiét tova, itt. ennél az illatos péksaroknál tett, a halántékához nyúlva egy olyan mozdulatot,
miközben lágyan sóhajtott is, amelytől valósággal megborzongtunk, mert arra kellett gondolnunk, hogy
az is a miénk, ami csak a miénk lehetne. Az ilyesféle t ünékeny pillanat például az ember igazi gazdagságát igazolják, s ha valaki lebecsülné a matéria vagyis hát a durva anyag fontosságát, hát tisztelettel kérjük, gondoljon arra, hogy a léleknek
szüksége van a húsra, csak hogy átderenghessen,
fényeskedhessen, hogy kiragyoghasson. Nemde a
lélek az a természetű fogoly, aki sokkal fontosabb
rabként, mint szabadon. Nagyon is jót tesz neki.
hogy foglyul ejtik. Vagy lát az ember egy almafát,
különben, ezt most, ezekben a száraz, fojtogató.

ISTEN ELTESSE!

SZERDA, 2003. JÚLIUS 30.

A vezető japán WC-gyártó cég, a
Toto azt tervezi, hogy legújabb típusú szuperluxus toalettjeit a
hónap végétől kezdve Kínába,
szeptembertől pedig az Egyesült
Államokba exportálja tömegesen
- közölte Emi Tanaka, a cég szóvivője. A szóvivő - egy hölgy szerint Sanghajban és Pekingben
is élnek olyanok, akik képesek
megvásárolni a fényűző toaletteket darabonként 330 000 jenért
(mintegy 660 ezer forintért|.
Kezdetben havonta kétszáz darabot, majd 2004 júniusára már
négy-ötszázat szállítanak Kínába, és elképzelhető, hogy gyártá-

sát is elkezdik ott. Az Egyesült
Államokban a Toto cég 470 000
jennek
megfelelő dolláráron
árulja majd kezdetben a szuperluxus toaletteket, ezt a nagyobb
szállítási költség indokolja. A kapós árucikkből a Toto havi ezer
darab eladását tervezi az amerikai piacon. Ezek a WC-k közvetlenül a vezetékről, tartály nélkül
működnek, önműködően dezodort juttatnak a levegőbe és a
használók kényelme érdekében
külön gombnyomásra meleg vizet és meleg levegőt szolgáltatnak - közölte a szóvivő. Japánban a Toto 2002 júliusa óta több
mint 20 000 szuperluxus toalettet adott el.

