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ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Az orvosi kamara az etikai normák betartását kéri

TÉMÁINKBÓL
NYOMOZÁS A VERTICALNAL
Tőkebefektetési csalás alapos
gyanúja miatt nyomoz a
rendőrség a szegedi székhelyű
ingatlanhasznosító szövetkezet,
a Verticai Invest ellen. Balogh
Attila ügyvezető igazgató szerint
elképzelhető, hogy egy volt
munkatársuk jelentett fel a
céget.
3. oldal

Az elnök feljelentette Ábrahámot
Etikai fegyelmi eljárást kezdeményezett a Magyar Orvosi Kamara elnöke Ábrahám László
szegedi ügyvéd ellen. A számos
műhibaperben eljáró Ábrahám
visszautasította a vádakat, de
azt mondta, az ügy befejezéséig
nem nyilatkozik.

SZEGED PÉNZE
ÉRTÉKPAPÍROKBAN
A szegedi önkormányzat pénze
értékpapírokban áll három
pénzintézetnél, illetve
alapkezelőnél. A likvid vagyont
nem bízzák brókerekre nyilatkozta Szentgyörgyi Pál
gazdasági alpolgármester.
Pillanatnyilag 3 milliárd 800
millió forintnyi értékpapírral
rendelkezik az önkormányzat.
5. oldal
EGY ASSZONY A SOK KÖZÜL
Mádl Dalma, a köztársasági
elnök felesége szereti a
természetességet. Úgy érzi,
annak ellenére, hogy az ország
first ladyje, csupán egy asszony a
sok közül. Interjúnkból kiderül,
valójában mit is jelentenek ezek
az egyszerűnek tűnő szavak.
Bizalmasan
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Ajándék-sziget
Augusztus l-jétől
a Kölcsey utcai üzletünk mellett

ÚJ HELYEN,
A SZEGED P L A Z Á B A N IS
(a főutcán)
Minden vásárlónknak ajándékkal
kedveskedünk.

www.delmagyar.hu

Kupcsulik Péter, az orvosi kamara elnöke és Ábrahám László ügyvéd.

Fotó: Karnok Csaba

2001. december 29-én egy apás
szülés alatt megcsörrent a szülést levezető orvos mobiltelefonja. Az orvos arra kérte az apát,
vegye fel és tartsa a készüléket a
füléhez, közben folytatta munkáját. A telefonhívás után kiderült, hogy gátmetszés következtében az édesanya hasfalára ki
kellett ültetni a végbelét. Nem
sokkal később, teljesen más okból, a szegedi házaspár elvesztette kisbabáját. A család kártérítést
követelt, amit az egészségügyi
intézmény n e m tartott jogosnak.
2003. május 20-án a Szegedi Vá-

rosi Bíróság is elutasította a kártérítési keresetet. Az ítélet nem
jogerős, mivel a házaspár ügyvédje fellebbezett.
Az asszony egyébként később
ismét teherbe esett, ám a végbélkivezetés miatt n e m hordhatta
ki gyermekét, a terhességet meg
kellett szakítani.
A közszolgálati televízió egyik
műsorában április 3-án szerepelt
a házaspár, ügyvédjük, Ábrahám
László, valamint a Magyar Orvosi
Kamara (MOK) etikai bizottságának elnöke, Huszár András. A televízióműsorban jelen volt Csehák ludit egészségügyi, szociáhs
és családügyi miniszter is, aki a
televízió nyilvánossága előtt aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében betegellátás során az orvos nem végezhet olyan tevékenységet, ami elvonja figyelmét.
Folytatás a 3. oldalon

Már nem csak papíron A csanyteleki Milán köszöni szépen, jól van
A műtét sikerült,
van türelmi zóna
A szegedi közgyűlés munkatervében nem szerepel türelmi
zóna kijelölése, bár a rendőrség
már három éve javaslatot tett
az erre alkalmas területre. Az
állampolgári jogok biztosa szerint h a z á n k n a k nem származna hátránya, ha kilépne a bordélyházak
működését
tiltó
New York-i egyezményből.
A szegedi közgyűlés egyelőre
nem tervezi vigalmi negyed kijelölését. Az önkormányzatoknak
egyébként 2000. március 1-jéig
kellett volna meghatározniuk,
mely területek működhetnek türelmi zónaként. Korábban csak
Miskolcon tettek eleget a törvény előírásainak, de ezt a közelmúltban felszámolták, a napokban pedig Budapesten, a XV kerületi önkormányzat jelölt ki egy

utcát, ahol a prostituáltak egész
nap dolgozhatnak.
- Hiába a törvény, a képviselő-testület nem kötelezhető ilyen
döntés meghozására, még akkor
sem, ha kicsúszik a határidőből nyilatkozta lapunknak Mózes Ervin. A szegedi jegyző hozzátette:
ha egy önkormányzat nem alakít
ki türelmi zónát, nem kell számítania semmiféle szankcióra.
Két éve a szegedi közgyűlés napirendjére vette a vigalmi negyed
kijelöléséről szóló előterjesztést.
Akkor csak a Fidesz-MPSZ jelenlegi
frakcióvezető-helyettese,
Szöllősi Béla szavazott a javaslat
mellett. A politikus most is fenntartja akkori véleményét, mint
mondta, baj, ha az önkormányzat
továbbra sem törődik az üggyel.

a falu
nagyon sokat segített

Folytatás a 4. oldalon

Arzén, ammónium, metán és rokonaik az őselemben

Tiszta víz folyik a csapból?

A szomjas gyermekeket n e m érdekli a határérték.

Fotel Tésik Attila

Magyarországon 1472 településen négy és fél millió olyan ember él, aki nem fogyaszthat
EU-konform vizet. A minőségjavításhoz szükséges pénz előteremtésére a három dél-alföldi
megye pályázik az unió alapjára.

M i l á n n a k szájkendőt és kesztyűt kell viselnie, n e m találkozhat játszópajtásaival.

Csongrád megye településeinek
jó része érintett az ivóvízminőség-javító programban az őselemben előforduló különböző kémiai
anyagok jelenléte miatt. Szegednek nem kell szerepelnie az arzénmentesítési programban.
A tisztiorvosi szolgálatok rendszeresen ellenőrzik a vezetékes
ivóvizet. Am ami itthon eddig
megfelelőnek tűnt, az unióban
már nem lesz az. A csatlakozással együtt járó kötelezettségekből
az állam kilencven százalékot
vállalna magára - deklarálta ezt
2001-ben, de még a 2003-as
költségvetés sem ejt róla egy szót
sem. Az önkormányzatok az öszszefogásban látják a jövőt.

Ha Németh Milán n e m viselne szájkendőt és kesztyűt, ember nem mondaná meg, hogy ez a mozgékony fiú áprilisban egy nagyon kockázatos csontvelő-átültetésen esett keresztül. A műtétet a miskolci
kórházban végezték el. De a tavasz vége óta már
otthon, Csanyteleken pihen a nyolcéves Milán.

A csatornadíj mérséklésével adhat locsolási kedvezményt a
zöldfelülettel is rendelkező szegedi ingatlanok tulajdonosainak
a vízmű. A tervezet elkészült, jóváhagyása ősszel, a kedvezményes díjrendszer bevezetése pedig jövőre várható.

írásunk a 3. oldalon

Részletek a 4. oldalon

Csontvelőműtéte után száztizenkét nappal Németh Milán duzzad az erőtől. Am gyenge immunrendszere miatt szülei mindennap fertőtlenítik az
egész lakást. A csanyteleki kisfiú szeptemberben
magántanulóként kezdi meg az iskolát.

Locsolópénz

Fotó: Tésik Attila

Az orvosi beavatkozás idején végig a fiúval volt
édesanyja. Tőle tudjuk, hogy Milán bármilyen
energikus is, nem játszadozhat kedvére, minden
mozdulatára figyelnie kell szüleinek, ugyanis legyengült immunrendszere miatt nagyon könnyen
elkaphat bármilyen fertőzést. Az elővigyázatosság
és a gyermek kedvéért az anyuka, Németh
Zoltánné mindennap feltakarítja és fertőtleníti az egész
lakást, sőt: mosásnál és fürdésnél is kizárólag antibakteriális termékeket használ.
Folytatás az 5. oldalon

Jaaa tMűrésmra t^rr
Minden csütörtökön este 20-22 óra kötött élő színházi műsor a juventus Rádióban
A Szegedi Szabadtéri játékokról, interjúk, bejelentkezések, játékoki
A műsor telefonszáma: 62/44-22-44 • Az u n játék moMszáma: 50 3030244
A műsor létrejöttét támogatóinknak köszönhetjük:
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6725 Szeged.
6728 Szeged.
Vásárhelyi Pál u. 15.
Cserje sor 2
Tel.: 62/466-631
Tel.: 62/464-005

.. . , . . . . . ... .
HVAGAI*
6725 Szeged.
6720 Szeged.
Petőfi S. sgt. 16.
Oroszlán u. 6.
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A Fidesz szerint Kiss Péter falazott Gyurcsánynak

A sportminiszter
ingatlanügye
Répássy Róbert fidcszcs képviselő felszólította Kiss Pctcr
kancelláriaminisztert, hogy adjon nyilvánosan magyarázatot
arra, miért nem ismerhető meg
a kormányüdülőkről készült
Kehi-jelentés tartalma. A politikus szerint a jelentés foglalkozik azzal Gyurcsány Ferenc ingatlanügyével is.
BUDAPEST (MTI)

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) nem adta át a Fidesznek azt a jelentését, amelyben
feltételezhetően szerepel a Gyurcsány Ferenc cége által lízingelt
balatoni ingatlan ügye is - mondta Répássy Róbert tegnapi sajtótájékoztatóján. A képviselő kijelentette: nemrégiben a Kehi elnöke - Kiss Péter kancellária-miniszter döntése alapján - megtagadta tőle egy tavaly első félévi ellenőrzési jelentés megismerését.
- Ha ez igaz, akkor a kormány
egyik tagja, Kiss Péter falaz a kormány másik tagjának, Gyurcsány Ferencnek - szögezte le. A
politikus tényként mondta el,
hogy az ifjúsági és sportminiszter cége, az ALDO ingatlanfejlesztő és hasznosító kft. kilenc
évvel ezelőtt lízingszerződést kötött a magyar állam tulajdonában álló balatonöszödi kormányüdülő egy részérc, egy 300 négyzetméteres villára és egy 3278
négyzetméteres telekre.
Répássy Róbert elmondta: a
szerződés szerint ennek az ingat-

lannak a tulajdonjogát Gyurcsány Ferenc cége a tizedik évben, azaz 2003. december 31-éig
ötmillió forint maradványértéken megszerzi. A képviselő az
ügy pikantériájának nevezte,
hogy Gyurcsány ezzel a jogügylettel „örökbérletet váltott" a
mindenkori magyar kormány
üdülőjébe, függetlenül attól,
hogy tagja lesz-e a következő évtizedekben a kabinetnek, vagy
sem. Répássy Róbert egyúttal követelte a Kehi-jelentés részleteinek nyilvánosságra hozatalát.
„Ha Répássy Róbert nem tekinthetett bc a Kehi jelentésébe,
milyen alapon meri azt sugallni,
hogy abban Gyurcsány Ferenc miniszter valamelyik cégére vonatkozó elmarasztaló megállapítások
lehetnek" - közölte a helyettes
kormányszóvivő az MTI-vcI. Gulyás Erika úgy fogalmazott: „a jelek szerint tudatos félremagyarázása a történteknek, hogy Kiss Péter utasítására tagadta volna meg
az adatok kiadását a Kehi". Gulyás Erika kifejtette: a kancelláriaminiszter egy július 4-én kelt levélben arra emlékeztette a Kehi elnökét, hogy az ő felelőssége minden konkrét esetben annak eldöntése: kiadható-e egy adat vagy
nem. Hangsúlyozta: a Kehi elnöke
a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992-ben született törvény alapján döntött úgy, hogy
mindaddig nem teszi lehetővé a
jelentésbe való betekintést, amíg
azt a kormány nem tárgyalta.

Adócsalással
vádolják Tasnádit
BUDAPEST (MTI)

Csaknem 250 millió forintos
adócsalással vádolja az V. és XIII.
Kerületi Ügyészség a jogerős szabadságvesztését töltő Tasnádi Pétert. A vád szerint Tasnádi adóbevallásában nem szerepeltette az
1999. évben, a II. kerületi szemlőhcgyi ingatlan eladásából származó bevételét, amely 620 millió
947 ezer 662 forint volt - mondta
Borbély Zoltán ügyészségi szóvivő. Tasnádi Péter így több mint

248 millió forint adót nem fizetett meg. Az ügyészség indítványozza az ingatlanra elrendelt zár
alá vétel fenntartását.
Borbély Zoltán közölte: a bűncselekmény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
Tasnádi Pétert egyébként a
Legfelsőbb Bíróság tavaly decemberben jogerősen négy és fél éves
szabadságvesztésre ítélte adócsalás vétsége, illetve (clbújtóként
elkövetett súlyos testi sértés és
önbíráskodás miatt.

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚLIUS 31.

Egyeztetés a lakáshitelről
A pénzügyi tárca, a lakásügyi kormánymegbízott, valamint az MSZP-frakció tegnap egyeztette álláspontját a lakáshitelekhez kapcsolódó adókedvezmények ügyéről.
BUDAPEST (MTI)

Csabai Lászlóné lakásügyi kormánymegbízott szerint az adókedvezményeket a rászorultak és a gyermekek javára kell átcsoportosítani. Elmondta, hogy a jelenlegi rendszer
szerint az éves törlesztőrészlet 40 százaléka,
maximum 240 ezer forint írható le adókedvezmény formájában. A költségvetés terhei
évről évre nőnek: 2000-ben 1,5 milliárd fo-

rint adókedvezményt igényeltek vissza,
2002-ben már 2,7 milliárdot. Az idei évben
ez az összeg várhatóan eléri a 20 milliárdot, s
ha a szisztéma nem változik, akkor
2004-ben az összeg 35 milliárdra nőhet.
Lendvai Ildikó, a szocialista párt országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője hangsúlyozta: az egyeztetésen célként fogalmazódott meg, hogy ne csökkenjenek a lakástámogatásra fordítható összegek, és váljon
igazságosabbá a lakáshitelezés rendszere.
Mint mondta, számításokat kértek a Pénzügyminisztériumtól arra vonatkozóan, megmaradhat-e - az eddiginél kisebb mértékben,
kisebb körben - a lakáshitelek adókedvezmé-

nye. A szocialista politikus hangsúlyozta: lényeges, hogy ne egyik napról a másikra és teljes körben szűnjön meg az adókedvezmény.
A frakcióvezető kifejtette, hogy adókedvezmény helyett a szociálpolitikai kedvezményt
részesíti előnyben a szocialista képviselőcsoport, megerősítve, hogy a rászorulók és a
gyermekek javára kell átcsoportosítani a kedvezményeket.
A pénzügyi tárca és a szocialista frakció
egyeztetése kapcsán Mádi László fideszes országgyűlési képviselő kijelentette: ami tegnap történt szemfényvesztés, ami eddig történt, az pedig a polgári kormány lakáspolitikájának tönkretétele.

Ha tartós eső lesz, ráfizethetnek a Sziget-fesztivál szervezői

Az időjárástól függ a nyereség
BUDAPEST (MTI)

A Sziget-fesztivál szervezői kedvező időjárás esetén a tavalyi
nullszaldó után újra nyereséget
várnak az idei rendezvénytől.
Gerendai Károly főszervező elmondta: amennyiben az egyhetes fesztivál alatt nem esik az
eső, akkor az idén is megismétlődhet a 2001 -ben elért 30 millió
forintos eredmény. Ehhez azonban újabb, a tavalyi 355 ezres és
a tavalyelőtti 361 ezres látogatószámot meghaladó nézőcsúcsra
lenne szükség. Az óbudai Hajógyári-sziget egyébként naponta
65 ezer sátorozót képes befogadni.
Az idén a Sziget-fesztivál költségvetése 195 millió forinttal 1,2
milliárd forintra nőtt a megelőző
évhez képest. A költségek 36 százalékát a reklám, 10 százalékát
állami, önkormányzati, alapítványi támogatások, 5 százalékát
vendéglátó-ipari, a fennmaradó
hányadot pedig a jegyeladások
bevétele fedezi.

Már az első napon elkezdődött az iszapbirkózás.

Fotó: MTI/Sándor Katalin

Felhőszakadás után Az MSZP ellenzi
a tévédíj bevezetését

Átadták a forgalomnak tegnap délelőtt a kecskeméti aluljárót, miután az átkelőt kitakarították, s ezzel befejeződtek az özönvíz miatti
védekezési munkák. A Bács-Kiskun megye székhelyén kedden a szokásos havi csapadék mennyiség háromszorosa, az egész éves átlag
több mint egyötöde, 113 milliméter esővíz hullott le. A tűzoltókhoz
258 bejelentés érkezett az elárasztott pincék, garázsok miatt, 225 alkalommal ők végezték el a szivattyúzást, a többi helyeken maguk a
lakosok. Kitelepíteni azonban senkit sem kellett.

Terrorakciótól tartanak
Valós veszély, hogy az al-Kaida
szervezet feltehetően eltérített repülőgépekkel terrortámadásokat
kísérel meg az Egyesült Államokban - jelentette ki George Bush
amerikai elnök, hozzátéve, hogy
meggyőződése szerint a próbálkozásokat sikerül meghiúsítani. Az
elnök megerősítette, hogy az
Egyesült Államok olyan hírszerzüi értesülésekkel rendelkezik,
amelyek szerint az al-Kaida a
2001. szeptember 11 -én elkövetett terrortámadásokhoz hasonló
akciókat készít elő Amerika és
több európai ország ellen. Bush
hangoztatta, hogy a kormányzatnak nincs tudomása konkrét tervekről, az értesüléseket jelenleg
vizsgálják A fehér házi sajtóértekezleten az amerikai kijelentette,
hogy Szaddám Húszéin két fia
megérdemelte sorsát, és haláluk
hozzájárulhat ahhoz, hogy a régi
rezsim nem tér vissza. Hangsúlyozta, az amerikai erők Szaddám
nyomában vannak.

K Ü L F Ö L D «

Az MSZP a rászorulóknak és a gyermekeknek adna adókedvezményt

Az amerikai hírszerzés szerint az al-Kaida újabb támadásra készül

WASHINGTON (MTI)

-

RÖVIDEN
BÚCSÚ AZ ÍRÓNŐTŐL
Rokonai, tisztelói, írótársai, a
kulturális és közélet képviselői
vettek végső búcsút tegnap
Janikovszky Éva Kossuth-díjas
írótól Budapesten, a Farkasréti
temetőben.
MAGÁT RABOLTA KI
Nem rabolták ki azt a 43 éves
fővárosi postást, aki még július
23-án azt jelentette be, hogy
leütötték és eltulajdonították a
nála lévő pénzt. Valójában maga
sikkasztotta el a rábízott 300
ezer forintot, a rablást pedig
ennek leplezésére találta ki - ezt
derítette ki a rendőrségi
nyomozás. A kézbesítő
kihallgatásakor beismerte tettét.
A postással szemben sikkasztás
gyanúja miatt indítottak
eljárást. A férfi szabadlábon
védekezhet.

JUTALOM A RENDŐRÖKNEK
Budapest rendőrfőkapitánya 33
ezer forint jutalmat fizet
azoknak a rendőröknek, akik
bizonyítékokkal alátámasztva
feljelentést tesznek az őket
George Bush amerikai elnök szerint Szaddám Húszéin fiai megér- megvesztegetni szándékozók
demelték sorsukat.
Fotó: MTI/AP/J. ScottAppIewhiteellen.

BUDAPEST (MTI)

Az MSZP sem szakmailag, sem
politikailag nem tartja elfogadhatónak a televíziókészülékek
üzemben tartási díjának visszaállítását - mondta a távirati irodának tegnap Újhelyi István, a
párt elnökségi tagja és médiapolitikusa. Szerinte az üzemben
tartási díj ismételt bevezetése
újabb adó lenne, s az MSZP nem
fog újabb terhet róni a családokra.
Újhelyi hozzátette: ha a többi
párt továbbra sem hajlandó az
üzemben tartási díjnak a médiatörvényből való kiiktatására, akkor javasolni fogja, hogy az állam

jövőre is vállalja át az összeg befizetését.
- Kár, hogy a pártok nem érzékelik, hogy havi közel ezerforintos pluszkiadás már elviselhetetlenné tenné a közterheket hangsúlyozta a szocialista politikus.
A televíziókészülékek üzemben tartási díjának újbóli bevezetését a napokban vetette fel a
Magyar Televízió Közalapítvány
SZDSZ által delegált kuratóriumi elnökségi tagja, Kozák Márton, aki azt mondta, az általa javasolt megoldás alkalmazása
esetén csak a szegény, alacsony
jövedelmű családok helyett fizetne a költségvetés.

Egy-másfél éve feküdt a halott a pincében

Holttest a városházán
Rendőrség feliratú pólót viselt az a férfi, akinek mumifikálódott holttestére a fővárosi önkormányzat Városháza utcai épületének pincéjében találtak rá. A nyomozás eddigi adatai szerint azonban nem valószínű, hogy a megölt férfi rendőr volt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság |BRFK) életvédelmi főosztályvezetője, Petőfi Attila alezredes
szerint a nyilvántartásban nincs eltűnt rendőri személy.
Az ismeretlen, 172 centiméter magas áldozat feltehetőleg 25-50 év
közötti volt. Egyelőre annyit tudni, hogy egy-másfél évvel ezelőtt ölhették meg a fővárosi önkormányzat pincerendszerében. Az épület alagsorában több száz méter hosszú pincerendszer húzódik. A holttestre
munkások találtak rá az egyik lomtárolásra használt helyiségben.
A holttestet a fogazat és a csontozat vizsgálatával próbálják azonosítani. Azt is megvizsgálják, miként kerülhetett a pincébe. A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást arról, hogyan ölték meg a férfit.
Az MTI rendőrségi forrásból úgy értesült, hogy lelőtték, ezt az információt azonban senki sem erősítette meg.
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Arzén, ammónium, metán és rokonaik az őselemben

Kincs,
ami van

Tiszta víz folyik a csapból?
Arzénos a víz a megye több településén. Igaz, a nemkívánatos
anyag az ivóvízben csak kicsivel
több, mint ami a szabályok szerint megengedhető, mégis orvoslandó problémát jelent. De
például a szegedi ivóvízben lévő
kémiai anyagok a megengedett
határérték alatt vannak.
Az uniós szabvány egy liter vízben 10 mikrogramm arzént engedélyez, az e fölötti mennyiséget legkésőbb 2009-ig le kellene
csökkenteni. A csatlakozási tárgyalásokon Magyarország képviselői azzal próbáltak érvelni,
hogy az uniós tagországok polgárai tengeri hal formájában akár
30 mikrogramm arzént is elfogyasztanak, de ezt az érvelést az
ivóvízzel kapcsolatosan nem fogadták el külföldön. Tehát az arzén, a bór, a fluor, a nitrit és az
ammónium vízbeli mutatóinak
csökkenniük kell a csatlakozás
után. Ezért a kormány meghirdette a nemzeti ivóvízminőség-javító programot, melyben
az önkormányzatok
önrésze
mellett kilencvenszázalékos felelősséget vállalt. Mára módosultak az arányok, mert - a regionális együttműködés eredményeként - az állam harminc százaléka mellett az unió kohéziós alapja jelezhet még forrást.
A csongrádi képviselő-testületben nem okozott fejtörést a program, hiszen az akkreditált laboratóriumi körülmények között
vizsgált ivóvíz teljesen megfelel
az EU-normáknak - közölte Bedéi Tamás polgármester. A Körös-toroki városban inkább a vastartalom miatt panaszkodnak a
fogyasztók, ugyanis literenként 1
helyett 3 mg-ot tartalmaz a
csongrádi víz - tudtuk meg Lantos Sándortól, a szolgáltató cég
műszaki vezetőjétől.
Szentesen, a kajánújfalui és a

SULYOK ERZSÉBET

Az uniós jogharmonizáció azonos határértékeket jelent az ivóvízben is.

SZEGEDEN N I N C S PROBLÉMA
A szegedi ivóvízzel nincsenek problémák - tájékoztatta lapunkat
Nagy Zsuzsanna. Az ANTSZ Csongrád megyei szervezetének vezető tiszti főorvosa elmondta: a szegedi ivóvízben lévő kémiai
anyagok a megengedett határértéken vagy az alatt vannak. Az uniós normák például literenként 10 mikrogramm arzént engednek
meg egy liter ivóvízben. Megtudtuk: Szegeden ennél is kevesebb
arzént mértek egy liter ivóvízben, így a megyeszékhely nem szerepel az arzénmentesítési programban. A Szeged környéki települések közül Zákányszéken a legmagasabb az ivóvíz arzénkoncentrációja. A vízminőség-javítás azonban nem csupán az arzénra vonatkozik, hanem az ivóvízben található más kémiai anyagokra is.
A zákányszéki ivóvízben ugyanis vasból, mangánból és ammóniából is több van, mint ami az EU-norma.
lapistói városrészben magasabb
az arzéntartalom a kívánatosnál:
10 helyett 13-15-mg literenként.
Ikládi András, a szentesi vízmű
műszaki vezetője szerint minden
esély megvan arra, hogy 2004-ig,
konzorciumi keretek között elkészüljön a pályázat a követei-

mény teljesítésének megvalósulásához.
Hódmezővásárhelyen az ammónium a kétszerese a kívánatosnak, míg arzénból, kutanként
változó mértékben, 30-50 mg kerül literenként a háztartásokba.
Csáki Imre, a vízszolgáltató vál-

Fotó: Tésik Attila

lalat vezetője úgy látja, hogy az
együttműködés lépéseinek kidolgozásakor érdemes a helyi szakemberek véleményét is kikérnie
a regionális tanácsnak.
Makón az arzén és az ammónium szinte teljesen azonos
mértékben van jelen az ivóvízben, mint Szentesen - közölte
Medgyesi Pál, a makói vízmű
igazgatója. A néhány hete megjelent együttműködési felhíváshoz - nézete szerint - szükséges
csatlakozni, hiszen az esélyt
biztosítani kell a vízminőség javulására.
A megyében elsőként egy kistelepülés, Nagytőke csatlakozott
a programhoz; legkésőbb jövő tavasszal kellene megkötni a szerződéseket, a testületek előzetes
szándéknyilatkozata után. Idő
tehát - úgy tűnik - van elegendő,
a rendkívüli mértékű program
megvalósulásához.
B. G.

Befektetések - sok kérdőjellel

Tőkebefektetési csalás alapos
gyanúja miatt rendeltek el vizsgálatot a - tagok befektetett pénzére magas, húsz százalék feletti
hozanmot ígérő - Verticai Invest
Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezet ellen. A szegedi
székhelyű céget közel egy időben
vizsgálta a rendőrség Budapesten
és Szegeden is.
71iczakov Szilvána, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
szóvivője elmondta, hogy a két
ügyet nemrégiben egyesítették, a
nyomozás a fővárosban folytatódik. A rendőrség egyelőre - a
nyomozás érdekeire hivatkozva nem nyilatkozott az ügy részleteiről.
Balogh Attila, a Verticai Invest
ügyvezetője tegnap azt állította,
a rendőrség vizsgálatai semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg, nincs ok az alapos
gyanúra.
- Feljelentés alapján indította
meg a rendőrség ellenünk a nyomozást. Egyre valószínűbb, hogy
egy volt munkatársunk jelentett
fel minket - jegyezte meg Balogh
Attila.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a cég budapesti,
Pinty utcai ingatlana miatt kezdett el vizsgálódni. A Verticai Invest ugyanis ingatlanokban „forgatja" a tagok pénzét, és egy ilyen
ingatlan lett volna a Pinty utcában is. A szövetkezet egy luxus-

A Verticai Invest megállítótáblája a H í d u t c á b a n .

szállodát szeretett volna oda építeni, de ahogy honlapjukon is olvasható, a beruházás „az érvényben lévő rendezési terv alapján
módosításra kényszerült", így a
hotel helyett egy apartmanházat
építtetne a cég. A rendezési terv
„módosításában" az is közrejátszhatott, hogy a luxusszálloda
megépítéséhez három Pinty utcai telek összevonására lett volna

Fotó: Karnok Csaba

szükség, azonban a Verticalnak
csak egy volt a tulajdonában, a
másik kettőt nem tudta megszerezni.
- Szerdán beadvánnyal fordultunk a XI. és a XXII. kerületi
ügyészséghez, amelyben kértük
a nyomozás megszüntetését közölte az ügyvezető. - A rendőrség ugyanis nem tárt fel szabálytalanságot, nincs ok az alapos

Az orvosi kamara feljelentette Ábrahám Lászlót

Az etikai normák
betartását kérik
Folytatás az 1. oldalról

A Verticai Invest ügyvezetője azt állítja, jogtalanul járt el a rendőrség

Tőkebefektetési csalás alapos
gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi székhelyű ingatlanhasznosító szövetkezet, a
Verticai Invest ellen. A cég ügyvezetője azt állítja, a nyomozás
hamarosan befejeződik, ugyanis a cégnél a rendőrség nem
talált szabálytalanságot.

Nehéz eldönteni, hogy a jóslás vagy a tudományosan megalapozott előrejelzés világába tartozik a dolog. Mindenesetre azt mondják, végre miránk is mosolyog majd a szerencse és hasznot húzunk abból, amiből eddig nemigen. A huzatosnak is nevezett
(történetét tekintve átjáróházszerű) Kárpát-medence földrajzi és
főleg hidrológiai adottságai az éghajlati változásokkal
iszonyúan
felértékelődhetnek.
Igen leegyszerűsítve a fölmelegedésről van
szó, arról, hogy esetleg a mérsékelt égöv, amelyben élünk, megszűnik mérsékeltnek lenni, inkább a ma szélsőségesnek tekintett
időjárási viszonyok lesznek rá jellemzőek. Gondoljunk például a
mediterránumra, a hónapokon át 30 fokon fölüli hőségre, csapadékhiányra, illetve özönvízszerű esőkre, viharokra. Gondoljunk
nyugodtan arra, hogy mondjuk a vízvezető csövek a házak külső
falán futhatnak, mert nem kell fagyveszélytől tartani, viszont légkondi nélkül nemigen épülhet emberi tartózkodásra szánt hely.
Gondoljunk továbbá arra, hogy bizonyos alföldi területek - ahol
most is nagy a talajvizek sótartalma - elsivatagosodhatnak. Mérlegeljük, hogy ha nálunk ez, akkor délebbre méginkább, vagyis
Görögország, az Adria és a Földközi-tenger talán nem marad az
európai turizmus legkedveltebb célpontja, hanem némileg északabbra tevődnek át e célpontok. Remélhetőleg mihozzánk is, de
az is lehet, hogy Skandináviába járnak majd üdülni az unokáink,
fusson eszünkbe még a szieszta kilátása is, vagyis, akár most a
mediterránumban, itt, Közép-Európában sem dolgoznak a népek
a déh, kora délutáni órákban, mert az elviselhetetlen hőség miatt
úgysem tudnak gazdaságosan ténykedni.
De legesleginkább a vízre gondoljunk. Ami előbb-utóbb aranyat
ér. Nekünk pedig sok van.
Amint lokálpatrióta ismerősöm meghallotta, hogy Csongrád
megye ivóvízfejlesztési programmal szerepel a Nemzeti fejlesztési tervben, földhöz vágta a kezében tartott újságot, s csak amikor
lappadt a felindultsága, akkor sorolta hosszú percekig, hogy szerinte ehelyett mi minden egyéb igénnyel kellett volna rajtolnunk
az uniós pénzekre.
Abban igaza volt, hogy sok más területen ráférne a fejlesztés erre a régióra, de abban talán nem, hogy a víz rossz választás lenne.
A víz a jövő kincse. Gazdasági értelemben is. Még ama ideáhs jövőben is, amikor az emberiség a fejéhez kap és megérti végre, mi
az a fenntartható fejlődés.

gyanúra. Emellett jogi lépéseket
fontolgatunk amiatt, hogy a
rendőrség arra kérte a szövetkezeti tagjainkat, írásban válaszoljanak a céggel kapcsolatos kérdéseikre.
Balogh Attila hozzátette: a
rendőrség írásbeli megkeresésével kapcsolatban több tag is járt
nála. A Verticai Invest jogi képviselője, Bohács Zsolt minden
esetben arra biztatta a tagokat,
hogy azokat küldjék vissza bátran, mert ezzel is a céget erősítik.
- Ügyvédünk szerint erre
egyébként nem volt joga a rendőrségnek. Megvárjuk az ügyészségi határozatot, annak ismeretében tereljük jogi útra az ügyet mondta Balogh.
A Verticai Invest beadványában arra is kitér, hogy a folyamatban lévő büntetőeljáráson
kívül semmi sem fenyegeti a szövetkezet gazdasági stabilitását és
a szövetkezeti tagok pénzét. A
Verticai szerint, ha a Pinty utcai
építkezéssel kapcsolatban valamennyi terve „kudarcba fulladna", akkor is csupán üzleti kudarcról lehetne beszélni, ami
szerintük nem egyenlő a csalással, vagy a sikkasztással. A Dezső Antal ügyvéd által jegyzett
beadvány megemlíti azt is, hogy
a rendőrségi kérdőív hatására
óriási mennyiségű tőkekiáramlás kezdődött meg.
- Véleményünk szerint a rendőrség ezzel bizonyíthatóan több
százmilliós kárt okozott a szövetkezetnek. Ilyen mértékű támadásra egyetlen gazdasági társaság sincs felkészülve - hangsúlyozta Balogh Attila.
A rendőrségi vizsgálódás ellenére a cég továbbra is dolgozik.
Szegeden, a Híd utcában.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

A történtek után majd három
hónappal a MOK elnöke, Kupcsulik Péter levélben fordult Dobozy Leventéhez,
a Csongrád
Megyei Ügyvédi Kamara elnökéhez. Dóbozy elmondta, mivel
Ábrahám László a Szegedi Ügyvédi Kamara fegyelmi tanácsának elnöke, ezért a bejelentést
egy másik kamaránál fogják elbírálni. Kupcsulik szerint Ábrahám László megszegte az ügyvédi kamara szabályzatát, mivel
folyamatban lévő peres eljárásról n y i l a t k o z o t t , e r r e h i v a t k o z v a

az elnök etikai fegyelmi eljárást
kezdeményezett az ügyvéd ellen.
„Az idézett kijelentésben az
ügyvéd gyakorlatilag minden
fenntartás nélkül közli, hogy
okozati összefüggés volt a szülést
levezető orvos telefonálása és a
bekövetkezett káros eredmény
között, továbbá szóba hozza (bár
megemlítve, hogy más okból történt) az újszülött halálát" - olvasható az orvosi kamara elnökének levelében. Kupcsulik sze-

rint Ábrahám nyilatkozata azt a
látszatot keltette, hogy egy kórházban, szülés levezetése közben, bármi megtörténhet.
Ábrahám László, mivel folyamatban lévő eljárásról van szó,
nem kívánt nyilatkozni. Ugyanakkor írásban rendelkezésünkre
bocsátotta álláspontját. Levélben
érthetetlennek nevezte a MOK
állítását, hiszen az általuk idézet
szövegből kiderül, hogy nem nevezte meg sem az egészségügyi
intézményt, sem pedig a szülést
levezető orvost. Nem szegte meg
az etikai szabályzatot, ezért a bejelentés
megalapozatlanságára
hivatkozva arra kéri az ügyvédi
kamarát, hogy „szíveskedjék
megtagadni az előzetes vizsgálat
elrendelését". Az ügyben még
nem született döntés.
Huszár András, a MOK etikai
bizottságának elnöke az esettel
kapcsolatban elmondta, elvárják
az ügyvédektől, hogy tartsák be
saját, valamint vegyék figyelembe az orvosok etikai normáit, így
talán kevesebb konfliktus alakul
ki a két szakma között.
A. T. I.

Menekültek a háború elől

Libériaiakat fogtak
Háború elől menekülő libériaiakat fogtak el Röszke közelében, a magyar-szerb-montenegrói határnál.
Afrikából indult, hetekig olasz
kikötőben várta sorsának jobbra fordulását, majd a szerbia-montenegrói Budva, illetve
Bar kikötőjéig hajózott, s végül
Belgrádon át érte el a magyar
határt az a két 17 éves libériai
fiatalember, akit tegnap fogtak
el a határőrök Röszke közelében. A libériai polgárháború
elől menekülő férfiak elmondták: Belgrádban találkoztak, s
mindketten menekült státust

szeretnének kérni Magyarországon.
A nagyon fáradt, éhes, több
sebből vérző, semmilyen úti okmánnyal nem rendelkező menekülteket a határőrök látták el,
majd orvos is kezelte sérüléseiket. Ezután a Kiskunhalasra
szállították őket.
A tiltott határátlépés miatt elfogott férfiak sorsáról később
születik döntés. Egy héten belül
már másodszor jegyzőkönyvezhették Libériából érkezők adatait
a határőrök térségünkben, az elmúlt héten szintén két, onnan
érkező férfit fogtak el.
B. Z.
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KÖRKÉP
KISTELEK. Elkészült a kisteleki
Ady és Akácfa utca szilárd
burkolata. Tavaly kezdődött meg
az aszfaltozás az Erzsébet,
Batthyány, Nagy Sándor, Tisza,
Hársfa és Diófa utcában. Ez a
beruházás szintén befejeződött,
ezeken az útszakaszokon is
megépült a szilárd záróréteg. Az
érintett utcákban a forgalom
mindkét irányban zavartalan.
ÓPUSZTASZER. Nomád
skanzen épül az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti
Emlékparkban. Az ötödik és a
kilencedik század között élő
lovas nomád népeket bemutató
parkrészben a látogatók
interaktív módon ismerhetik
meg a kor mindennapjait. A
rekontsruált műhelyekben
elsajátíthatják az érdeklődők a
hajdani pénzverés és kézműves
mesterségek fogásait. Ugyanitt
megtudhatják, milyen
növényeket termesztettek
egykor és milyen eszközökkel
művelték a földet. A tervek
megvalósulását a pályázaton
elnyert 15 millió forint mellett
jelentős saját forrás is segíti. A
nomád skanzen első része az
augusztus 20-i ünnepségre
készül el. Az érdeklődők
megtekinthetik a jurtákat, a
boronaházakat és az első
földházat. Kisétálhatnak a
szabadtéri kemencéhez és
megmászhatják a
sámándombot. A későbbiekben
az emlékpark vezetői
támogatásért pályáznak majd
egy látványos dombortérkép
elkészítéséhez.
ÖTTÖMÖS. Az öttömösi
általános iskola harmincegy
diákja táborozik ezen a héten
Mártélyon, az iskola melletti
erdei tanodában. A jelenlegi és
az idén ballagott tanulók között
vannak az iskola halmozottan
hátrányos helyzetű diákjai is. A
tábort az iskola, az
önkormányzat és a Talentum
művészeti egyesület hozta létre.
A Kis kezek - nagy mesterek
elnevezésű alkotóműhelyben a
gyerekek hétfőtói vasárnapig
majolikát készítenek és
hangszeres előadásokat
tartanak. A szervezők a
mozgásra is gondoltak. A fiatal
kézművesek délután táncokat
tanulnak, már begyakoroltak
egy pomponos
country-összeállítást. Esténként
ingyenesen horgászni tanulnak
a helyi horgászegyesület
jóvoltából.
PUSZTASZER. Augusztusban és
szeptemberben újítják fel a
pusztaszeri alkotóház teljes
födémszerkezetét. Tavasszal a
település önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Kulturális Örökség
Minisztériumához. A
támogatásról kedvező döntés
született, a minisztérium 2
millió forinttal segíti a
beruházást, amelyhez a helyi
képviselő-testület 20 százalékos
önrésszel járul hozzá. A mintegy
80 négyzetméter alapterületű
alkotóház a felújítás ideje alatt is
változatlan rendben nyitva tart.
SZEGED. Aszfaltozási
munkákat végeznek Szegeden
csütörtökön délelőtt 9 órától
várhatóan 12 óráig a Rókusi
körút Margaréta utca és
Csongrádi sugárút közötti
szakaszán. Az útépítés ideje alatt
az 5-ös és 8-as számú
trolibuszjáratok módosított
útvonalon közlekednek. A
Margaréta utcáig az útvonaluk
változatlan, ezt követően a
járművek a Makkosházi körút,
Ortutay utca, Hont Ferenc utca,
Hont Ferenc utca végállomás,
Hont Ferenc utca, Makkosházi
körút útvonalon közlekednek,
majd balra kanyarodnak a
Csongrádi sugárútra. A
trolibuszok a terelőútvonalon
lévő megállóhelyeken nem
állnak meg. A járatok a
visszaúton a szokott rendben
közlekednek.
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Közel négyszáz gyerek nyaral hetente a Százszorszéppel

Az ügyvédjelölt családja kifizetné a 8 milliós óvadékot

Tábor - szinte ingyen

Zsarolás volt
vagy önbíráskodás?
Tartozás miatt zsarolt meg több
személyt is az a szegedi ügyvédjelölt, akit a napokban letartóztatott a Szegedi Városi Bíróság. Az ügyben a rendőrség
nyomoz.

Minden gyerek találhat érdeklődésének megfelelő foglalkozást.
A szegedi önkormányzati napközis tábor minden turnusa megtelt.
A l á b á n Általános Iskolában a tervezett létszámnál jóval több
iskolást nyaraltatnak. Nem csoda, hiszen az árak és a programok
egyaránt kedvezőek.
A szegedi önkormányzat napközis táborába a Százszorszép
Gyermekház idén nyáron hat
hétre szervezett csoportokat. A
tábor június 30-án kezdődött és
augusztus 8-áig tart a Tabán Általános Iskolában. A szervezők
turnusonként 140 gyermek jelentkezésére számítottak. Ezzel
szemben szinte minden hétre
180-200 iskolás iratkozott be.
így július végéig valamennyi turnus megtelt. A létszámnak
egyébként a rendelkezésre álló
önkormányzati pénzkeret szabott határt. A szervezők úgy döntöttek, hogy egy gyermek összesen legfeljebb négy hetet tölthet a
táborban. A július 28-a után kezdődött turnusokra korlátozott
számban ugyan, de elfogadnak
még jelentkezéseket. A szegedi
önkormányzat a hat hétre több

mint hárommillió forintos keretet biztosított a napközis tábor
működtetéséhez. - A pályázatokon nyert támogatásokkal együtt
összesen 3 millió 727 ezer forintból gazdálkodunk - közölte Orbán Hédi, a gyermekház igazgatója. - A tábor szinte ingyen fogadja a résztvevőket; a szülőknek
1400 forintot kellett befizetniük
egy hétre. Ennyibe kerül a gyermekek napi háromszori étkeztetése. A színes és változatos programokat az önkormányzat finanszírozza.
A tábornak helyet adó Tabán
Általános Iskolába 8-14 éves
gyermekek járnak, rájuk önként
jelentkezett tanárok felügyelnek.
Gyalog Melinda és Földvári Dóra
felső tagozatosok ottjártunkkor
éppen indulásra készen várták,
hogy csoportjuk kibuszozzon az

Volt élettársát, ügyvéd barátját és
egy kft. egyik tagját is megzsarolta az a 34 éves szegedi ügyvédjelölt, akit a Szegedi Városi Bíróság
letartóztatott.
K. F. a rendőrség sajtóközleménye szerint több embert életveszélyesen megfenyegetett. Úgy
tudjuk, a férfi hónapok óta telefonon zaklatta volt élettársát. K.
több áldozata közül csak egy ügyvéd (!) fizette ki a követelt összeget. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó osztálya további sértetteket keres.
K. F. egy szegedi ügyvédi irodában volt ügyvédjelölt. Az ügy érFotó: Gyenes Kálmán dekessége, hogy a jelöltet az az
ügyvéd ismerőse, volt barátja jeújszegedi ligetbe, ahol természetvédelmi vetélkedőn vettek
részt. Tóth Erika már a második
hetet töltötte itt. Elmondta, a tábori sportolimpián már megküzdöttek egymással, de strandon is Ötszáz éves jubileumát ünnepli
jártak, pénteken pedig Opuszta- a hét végén a szegedi alsóvárosi
szerre kirándulnak. Sándorfal- ferences templom. Havasbolván és Rúzsán nyári mezőgazda- dogasszony nagybúcsúja immásági munkákkal ismerkedtek. ron fél évezrede az alsóvárosiak
Borbély Ferenc és Ágnes elmond- megszokott ünnepe. A megemta, hogy délelőtt általában el- lékezésekre csaknem 8-10 ezer
mennek strandra vagy valami- hívőt várnak az ország minden
lyen más programra, délután pe- tájáról, sőt a határon túlról is.
dig az iskolában táncolnak vagy
kézműves foglalkozáson vesznek MUNKATÁRSUNKTÓL
részt.
A Tabán mellett a Százszorszép A ferences atyák eddig még soGyermekházban fogadnak még sem látott tömegre számítagyermekeket. Ottjártunkkor a nak, hiszen az ünnep vallási jenapközis táborban Kertész Lilla, lentősége rendkívüli, ugyanis a
Szántó Kata, Bálint Eta és Kuncz pápa rendelkezése értelmében
Botond a színjátszó csoporttal Ja- ezen a búcsún valódi búcsút
nikovszky Éva Ha én felnőtt vol- nyerhetnek a katolikusok. Ez
nék című darabját próbálta. A azt jelenti, hogy a zarándoklatdíszbemutatóra szüleiket is meg- tal és a szentmisén való őszinte
részvétellel a már megbánt véthívták a gyermekek.
DOMBAI TÜNDE keikért, bűneikért járó túlvilági

lentette fel, aki az iroda vezetőjének korábban beajánlotta a férfit.
A letartóztatott férfi védője elmondta, a zsarolások hátterében
minden esetben magánjellegű elszámolási vita húzódik, ezért valószínű, hogy az ügyvédjelöltet
később „csak" önbíráskodással
fogják megvádolni. K. F.-et a bíróság szökés és elrejtőzés veszélye miatt helyezte előzetes letartóztatásba.
A városi bíróság 8 millió forintban állapította meg az óvadék
összegét. Az ügyész fellebbezett,
így az ügyben a Csongrád Megyei
Bíróság határoz.
A zsarolással gyanúsított férfi
ügyvédje ezzel kapcsolatban
megjegyezte: védence családja
szeretné kifizetni az óvadékot.
Ebben az esetben K. F. szigorított
házi őrizetben várhatná a tárgyalást.
A. T. J.

Búcsú Alsóvároson
tisztulás (tisztítótűz) is elengedtetik.
A szombat délutáni szentmiséken a gyermekekért, az ifjúságért, vasárnap pedig az elhunyt
szeretteikért, az édesanyai és
édesapai, valamint a papi hivatásokért imádkoznak. Az egyik
leglátványosabb szertartás a
szombat éjjel 11-kor kezdődő
fáklyás keresztút lesz, amelyet
Gyulay Endre megyés püspök
vezet.
A jubileum alkalmából tűzzománc nagykép, valamint bronzés ezüstérme is készül, vasárnap délelőtt a fél ezredéves ünnepet szimbolizáló emblémát
megörökítő postai bélyegzés is
igénybe vehető. A Dél-Alföld
legjelentősebb ünnepére a ferences atyák a nem hívőket is várják.

Baj, ha az örömlányok elárasztják a városokat

Tízmilliós bevételkiesést jelentene a locsolási vízdíjmérséklés

Türelmi zóna: már
nem csupán papíron

Kedvezmény csak jövőre

Folytatás az 1. oldalról

Szöllősi Béla elképzelhetőnek
tartja, hogy egyéni képviselői indítványban tesz javaslatot a közgyűlésnek türelmi zóna kialakítására. Pintér Ferenc, a képviselő-testület jogi, ügyrendi, és közrendvédelmi bizottságának elnöke szerint nehéz helyzetben vannak a helyhatóságok, mert a
prostituáltak jogai mellett a városlakók érdekeit is szem előtt
kell tartaniuk. Pintér úgy véli,
mindenképpen a közgyűlés elé
kell vinni az ügyet, mert élő
problémáról van szó.
A türelmi zónák kijelölése többek között azért került ismét a figyelem középpontjába, mert Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának helyettese kijelentette: Magyarország számára semmiféle hátrányt nem jelentene, ha kilépne
a New York-i egyezményből, s
ezzel lehetségessé válna a bordélyházak legális üzemeltetése.
(Az említett egyezmény tiltja az
úgynevezett piros lámpás házak
működtetését is.)
Takács Albert kérdésünkre elmondta, amennyiben a szegedi
önkormányzat nem jelöl ki vigalmi negyedet, az természetesen
nem azt jelenti, hogy az örömlányok mindenhol dolgozhatnak,
ahol nem tilos. Az ombudsman
szerint meg kell akadályozni, hogy
örömlányok árasszák el a városokat. Takács Albert ezért az
1999-es törvény módosítását kéri.
Borai Ákos, a Belügyminisztérium jogi főosztályának vezetője
azt mondta, a prostitúcióról szó-

NINCS HELY
A LÁNYOKNAK
Szegeden az E75-ÖS út melletti volt kamionparkolót találta
alkalmasnak türelmi zóna kialakítására a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság.
Mivel azonban 2001-ben a
közgyűlés nem döntött a zóna
kijelöléséről, hiába volt a széles körű egyeztetés. Szegedi
Zsolt alezredes, a főkapitányság felderítő osztályának vezetője elmondta, két éve nem
történt semmilyen előrelépés
az ügyben. Az viszont kiderült: az önkormányzat éppen
a parkoló mellett akarja felépíteni a város logisztikai
központját, így szinte biztos,
hogy ezen a helyen nem lesz
türelmi zóna.
Az osztályvezető ugyan
megerősítette: Szegeden nem
lehet a prostitúció tömeges jelenlétéről beszélni, ám hozzátette, mindenképpen jó lenne, ha ellenőrzött keretek között működne a szexipar ezen
ága.

ló, fentebb említett törvény a jogalkalmazás kudarca. Szerinte a
prostituáltak helyzete ma roszszabb, mint a jogszabály megszületése előtt. A főosztályvezető egy
kormánybiztos vezette tárcaközi
bizottság felállításától várja a
megoldást.
KÉRI BARNABÁS

A c s a t o r n a d í j mérséklésével
adhat locsolási kedvezményt
a zöldfelülettel is rendelkező
szegedi ingatlanok tulajdonosainak a vízmű. A tervezet elkészült, jóváhagyása ősszel, a
kedvezményes díjrendszer bevezetése pedig jövőre várható.
Előrelépésre számíthatunk a régóta várt szegedi locsolási kedvezmény ügyében. Bóka József, a
Szegedi Vízmű Rt. értékesítési
osztályvezetője arról tájékoztatta
lapunkat, hogy készül a kedvezményes díjelszámolásról szóló
tervezet. A javaslatot még a közgyűlésnek is jóvá kell hagynia, a
kedvezménnyel jövőre élhetnek
a kiskertesek.
Az osztályvezető kifejtette,
hogy bár a szegedi víz- és csatornadíj országos összehasonlításban nem magas, sok család költségvetésében mégis jelentős tényező. S mivel a csatornadíjat az
elfogyasztott víz után számolják,
a dísz- vagy konyhakert locsolására használt víz pedig nem kerül a csatornába, jogos a díjmérséklés igénye.
A bevezetéssel azért kell jövő
évig várni, mert a megvalósítás
technikai részleteinek kidolgozása sok időt vesz igénybe. Először
is meg kell határozni a kedvezményezettek körét, vagyis azt,
hogy a lakosság mellett a közületek is élhessenek-e a díjmérséklés lehetőségeivel. Ugyancsak
tisztázni kell, hogy mekkora
zöldfelülettel kell rendelkeznie
az ingatlannak. Szintén fontos
kérdés, hogy a teljes vízfogyasztás után számolják-e a kedvezményt, vagy szereljenek mérő-

idén még nem adnak kedvezményt locsolásra.
órát a kerti csapra is. (Utóbbi
megoldás hátránya az, hogy a
„leleményes" emberek rákapcsolják a ház teljes vizvezetékrendszerét az olcsóbb kerti csapra.|
Alapvető követelmény, hogy a
kedvezményt kérő fogyasztónak
ne legyen díjhátraléka és - ha
még eddig nem tette volna meg kössön közszolgáltatási szerződést a vízművel.
Nem mellékes kérdés az sem,
mennyi legyen a locsolási kedvezmény, valamint, hogy ki vi-

Fotó: Schmidt Andrea

selje a díjleszállítás miatti bevételkiesést. Azokon a területeken,
ahol regionális feladatokat ellátó
vízműtársaságok működnek és
az árakat a minisztérium állapítja meg, a nyári hónapokban 10
százalékkal alacsonyabb a csatornahasználati díj. A szegedi javaslat is hasonló mértékű árengedménnyel számol. Ez tízmillió
forintos bevételkiesést jelentene,
amelyet várhatóan a Szegedi Vízmű Rt. és az önkormányzat közösen visel majd.
NY. P.

•
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A meglévő tőke a hitelek fedezetéül szolgál

Szeged nem bízza
brókerekre a pénzét
A szegedi önkormányzat pénze
értékpapírokban
áll
három
pénzintézetnél, illetve alapkezelőnél. A likvid vagyont n e m
bízzák brókerekre - nyilatkozta
lapunknak Szentgyörgyi Pál
gazdasági ügyekért felelős alpolgármester.
Pillanatnyilag 3 milliárd 800
millió forintnyi értékpapírral
rendelkezik a szegedi önkormányzat. Csaknem a teljes öszszeget három pénzintézetnél, illetve alapkezelőnél helyezték el tudtuk meg Szentgyörgyi Páltól,
a város gazdasági alpolgármesterétől. Egymilliárd forint a Raiffeisen, két és fél milliárd a Kereskedelmi és Hitelbanknál, több
mint 300 millió a Citibanknál
található, s hitelek fedezetéül
szolgálnak. Szentgyörgyi hangsúlyozta, a K & H alapkezelője
n e m azonos az ominózus K & H
Equities brókercéggel, a szegedi
önkormányzat sosem bízta pénzét alkuszokra.
Az értékpapírokat a város hároméves vagyonkezelésre helyezte el bankoknál, a szerződést 2000-ben az előző vezetés
írta alá. A pénzintézetek a hozamokról negyedévente számolnak be az önkormányzatnak,
azokat tőkésítik, és a kamatokat
is forgatják. A tőke a hitelek felvételekor eddig fedezetként működött, s mindeddig biztonságban tudták.
Mivel a hároméves szerződés

A csanyteleki Milán köszöni szépen, jól van

A fiú gyógyul, a falu segített
Folytatás az 1. oldalról

AKIK
RÁFIZETTEK
A soproni önkormányzat a
Globex cégcsoport 1998-as
botrányának és bukásának
legnagyobb vesztese lett. A
város ugyanis a mintegy 3,2
milliárd forintnyi értékpapírvagyonát bízta a cégcsoport
brókerházára, de nem kapta
vissza. A követelés fejében később a máig zárva tartó fővárosi Hotel Rózsadomb tulajdonosa lett, s azóta sem tud
kikecmeregni az adósságcsapdából. A mostani K & H Equities-botrány legnagyobb vesztese Kőbánya önkormányzata: Budapest X. kerülete 2,7
milliárd forint értékben helyezett el értékpapírokat a
brókercégnél vezetett ügyfélszámláján.
idén novemberben lejár, ezt követően majd el kell dönteni, hogyan tovább. A bankokat mindig
pályázat útján választja ki a város, erre az önkormányzatot saját, a vagyonkezelésről szóló rendelete kötelezi. Nemrégiben a
város számlavezetésre írt ki pályázatot, s hét bankot kért fel arra, hogy tegyen ajánlatot, köztük
van a jelenlegi számlavezető, a
Postabank is.
F.K.

Turistabusz
és kamion ütközött
Összeütközött tegnap délelőtt az E75-ÖS főúton, Kistelek közelében
egy lengyel turistákat szállító autóbusz és egy török kamion. A busz
Budapest felől Szeged irányába tartott, amikor az autóbuszt követő
kamion fékezni kezdett. Ezt későn vette észre a mögötte közlekedő
török rendszámú kamion vezetője, összeütköztek, a hátsó jármű a
busznak lökte az előtte lévőt.
A balesetben személyi sérülés n e m történt, ám az egyik kamionból
több liter motorolaj ömlött az úttestre. A szennyeződést az Állami
Közútkezelő Kht. munkatársai takarították el. Az olajfolt miatt a útpályát részben lezárták, a járműveknek harmincméteres szakaszon a
földúton kellett elkerülniük a baleset helyszínét. A két kamion vezetőjét a rendőrök a helyszínen megbírságolták.

A ház tisztán tartásán és a szünet nélküli gondoskodáson túl
Milán anyukájának utaznia is
kell, ráadásul nem keveset, hiszen kéthetente Szegedre, havonta pedig Miskolcra kell vinnie a kissrácot kontrollra. Ilyenkor számtalan vizsgálatot hajtanak végre, és immunerősítővel
segítik a gyermek gyógyulását.
Az étkezés sem egyszerű, ugyanis a gyerek kizárólag hőkezelt
ételeket fogyaszthat, így például
gyümölcsöt, rágcsálnivalót nem.
Milán egyébként köszöni szépen, jól van: biciklizik az udvarban, vagy saját fényképezőgépével a világ csodáit vadássza. Amikor az anyai szavak türelemre és
figyelemre intik, készségesen
hallgat a jó szóra, anélkül hogy
orra és szája fedetlen maradna,
kicseréli a szájkendőt, pedig már
nagyon unja.
Mint márciusban lapunkban
megírtuk: a csanyteleki fiú a beavatkozás előtt csupán néhány
hétig járhatott iskolába, idén
szeptembertől viszont magántanulóként újult erővel lép az ismeret és a tudás birodalmába. A
betűkkel már nincs gondja,
anyukája megtanította írni és ol-

M i l á n i m m á r jókedvűen biciklizik..
vásni, de a számokkal sem áll
hadilábon. Az egyetlen orvosolhatatlan probléma, hogy mint
gyerek egyedül van, nincs játszópajtása, ugyanis még egy jó ideig
nem mehet közösségbe.

Fotó: Tésik Attila

- Mire Milán iskolapadba ül,
én is vissza szeretnék m e n n i
dolgozni - tervezget N é m e t h
Zoltánná csendes mosollyal.
Az a rengeteg segítség, bátorítás és támogatás, amit a falu-

beliektől és az önkormányzattól kapott a család, elérte célját. Milán gyógyul, a szülők pedig m i n d e n t köszönnek szépen.
B. D.

Három év nyolc hónapi börtönbüntetést szabott ki az ítélőtábla

Halálba lökte az ötgyermekes apát
H á r o m év nyolc hónapi börtönre ítélte a Szegedi ítélőtábla Doktor
Miklóst. A makói férfi tavaly májusban egy kocsmai szóváltást
követően meglökte P. Sándort, aki fejét a betonba ütötte, s két
nappal később elhunyt.
Lányával sétált Makón, a királyhegyesi úton lévő Búzavirág
kocsmába Doktor Miklós tavaly
május 18-án. Azon a napon nem
csupán Doktorék érezték úgy,
ebben a vendéglőben jó lenne kikapcsolódni, népes társaság üldögélt, ácsorgott a Búzavirágban.
A csipkelődésektől sem mentes
beszélgetés közepette küldte be
lányát egy kis csipszért, kóláért,
no meg egy üveg sörért Doktor, s
mikor a kislány visszatért, vége

szakadt a jó hangulatnak. A lány
ugyanis elpanaszolta: P. Sándor
megfogta a fenekét. Nem sokkal
később P. hazafelé indult, s a
kocsma lejtős gépkocsibejáróján
összetalálkozott Doktorral. Szóváltásba keveredtek, majd egyszer csak Doktor meglökte P.-t,
aki elesett, feje a betonhoz csapódott.
A vádlott látta, áldozata nem
tud fölkelni, ám komolyabb sérülésre akkor még n e m gyana-

Hétszázezer forint keresztállításra, egymilhó óvodafölújításra

Szőreg tervez és sok mindent fejleszt
Szőregen fölújították a Magyar
utcai óvodát, a Rózsák terének
kialakítását viszont hátráltatja
a vártnál magasabb tervezési
költség. A ledöntött kereszt újraállítására
pályázati
pénzt
nyert a város.
Ősszel már a vakolat is hullani
kezdett a szőregi Magyar utcai
óvoda mennyezetéről. Iványi Aurél önkormányzati képviselő a
helyszíni szemlére hívta Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármestert. A foltos mennyezet
mellett repedezett falak, elhasználódott vizesblokk, régen kiszolgált nyílászárók jelezték,
hogy az 1900-as évek elején
épült házban működő óvoda
megérett a fölújításra. Az alpolgármester gyorsan intézkedett, s
az önkormányzat intervenciós
alapjából biztosított pénzből
megkezdődhetett a teljes belső
rekonstrukció.
A munkát márciusban kezdték. Azóta eltűntek a falak repedései, megerősítették a födémet,
kicserélték az ablakokat, vakoltak, festettek, parkettát csiszoltak. A megközelítőleg 1 millió forintos költséggel végzett rekonstrukciónak hamarosan vége, a
gyerekek szeptemberben vehetik
birtokukba a megszépült óvodát.
Nem várt nehézségbe ütközött
a Rózsák tere tervének megvalósítása. A városi közgyűlés 30
millió forintot szavazott meg a
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kodott. Felültette, s a falhoz támasztotta P.-t, majd felhívta az
öt gyermeket nevelő sértett feleségét, hogy jöjjön az uráért,
mert az bizony alaposan felöntött a garatra. A kocsma pultosa
viszont a mentősöket értesítette, s P.-t hamarosan be is szállították a makói kórházba. Majd
m á s n a p reggel, amikor kiderült,
hogy P. n e m ébreszthető, átszállították a sérültet a szegedi klinikára. Itt azonnal műtétet hajtottak végre, de olyan fejsérülést szenvedett, amikor elesett,
hogy életét n e m lehetett megmenteni - tavaly május 20-án
elhunyt.

A Csongrád Megyei Bíróság
halált okozó testi sértésben találta bűnösnek a korábban már
többször büntetett 35 éves Doktor Miklóst, s ezért 3 év 8 hónapi
börtönre ítélte, s 4 évre eltiltotta
a közügyek gyakorlásától. A döntés ellen az ügyész súlyosbításért, míg az ügyvéd enyhébb ítélet reményében fellebbezett. A
tegnap megtartott tárgyaláson a
Szegedi ítélőtábla Hegedűs István vezette ítélőtanácsa úgy vélte, hogy a fellebbezések nem
megalapozottak, ezért helyben
hagyta az első fokú döntést. Az
ítélet jogerős.
B. Z.

Meglépett a pénzzel
Csalás miatt keresi a Szegedi
Rendőrkapitányság a csongrádi
D. I.-t. A férfit azzal gyanúsítják,
hogy az interneten, az egyik hirdetési honlapon különböző mobiltelefonokat kínált eladásra olcsón, garancia nélkül, csak diákoknak. A jelentkezőkkel Szegeden beszélt meg találkozót, ám a

pénz átvétele után egy átjáróházon keresztül meglépett az őszszeggel. A rendőrség kéri, hogy
azok, akiket hasonló módon károsított meg a csongrádi csaló,
jelentkezzenek a 62/562-400-as
szám 16-37-es, vagy 16-27-es
mellékén, hétköznap reggel 8 és
délután 3 óra között.

Zebrabikák

Szeptemberben megszépült környezetben fogadhatják a Magyar utcai óvodásokat. Fotó: Schmidt Andrea
mintegy 500 négyzetméteres,
díszburkolattal kirakott terület
kialakítására. Ugyancsak képviselői döntés szólt arról, hogy a
tervezésre 500 ezer forintot költhetnek. Kiderült viszont, hogy a
beérkező tervárajánlatok közül a
legkedvezőbb is 1 millió 300 forintról szól. A rendelkezésre álló
pénz átcsoportosításához ugyancsak közgyűlési döntés kell. Iványi Aurél a közbejött nehézségek

ellenére bízik abban, hogy a tervezett időre, november 24-re,
Katalin-napra elkészülhet a Rózsák tere.
Jó úton halad viszont a római
katolikus templom kertjében november l-jén letört kereszt újraállításának terve is. Iványi Aurélt
nemrégiben
arról
értesítette
Pappné Zánthó Rita, a szegedi
polgármesteri hivatal művészeti
tanácsosa, hogy a város egy pá-

lyázaton 700 ezer forintot nyert
a kereszt fölújítására. A teljes
költség Bánvölgyi László szobrász-restaurátor
költségvetése
szerint 1 millió 500 ezer forint.
Iványi Aurél szeretné elérni,
hogy a városrészi alapból egészíthesse ki a fölújításra eddig rendelkezésre álló pénzt. Az új feszületet a tervek szerint ugyancsak november 24-én adnák át.
NY. P.

Még két perc, s mégis szülök - sóhajtott a kismama nagy pocakját
simogatva. Láttam arcán, nem messze áll az ájulástól. Annál
messzebb volt viszont szegény, az út túloldalától, ahova, vagy hatan, már percek óta szerettünk volna átjutni a szegedi Víztorony
tér sarkán. Ám erőfeszítéseinket
- festhettek bármilyen széles
csíkú zebrát is az aszfaltra a szorgos munkások - a legkisebb siker
sem koronázta.
A júliusi kánikulától vert délutánon autók tucatjai
érkeztek
úgy a Budapesti körút e szegletébe, hogy egynek a sofőrje sem
érezte: talán lehetne valamivel udvariasabb, mint egy felbőszült bika. Kivénhedt Lada, vadrácsos dzsip, magnót
bömböltető, turbózott, rozsdásodó Audi, s ki tudja még hányféle
márka
tulajdonosa loholt járgányával a másik sarkában, ám a Víztorony térről a kifordulás szándékával lopakodó busz pilótája is
érezhette: jaj, kérem, itt aztán mindenkinek
halaszthatatlan
dolga van.
Forgalmas csomópont, nyugodjunk bele ?Én inkább azt mondanám: közveszélyes üzem, amin nem segített járdasziget sem. Mivel körforgalom itt aligha férhet el (annyi lámpát pedig, amennyi
a Víztorony tér körzetében kéne, talán még fel sem találtak), maradna a türelem, a megértés, az udvariasság, a visszafogottabb
tempó. Persze, csak ha nem akarjuk, hogy a közeli újságospavilon
szomszédságában megépüljön egy szülőszoba.
Vagy ideggyógyászati részlegre Tarján centrumában még nagyobb szükség lenne ?
BÁTYI ZOLTÁN
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DAF járművek értékesítése,
• Nyugati haszongépjármüvek
; • Környezetvédelmi

JÓKAI

EXCLUSIVE WELLNESS

garanciális és garancián túli javítása

6 nap az

szervizelése

vizsgáztatás

• Műszaki vizsgára felkészítés,
vizsgáztatás
• Karambolos javítások biztositól
ügyintézéssel
• Öninditók, generátorok, fűtökályhák javítása
• Eredetiségvizsgálat,
éagnosztikai
vizsgálatok
• Alkatrész-értékesítés
(utánvéttel is!)
• Esztergályosmunkák
elvégzése

PROGRAM

ZSUZSI és SANDI Kft.

egészségéri

Szakembtmnnk
által vezetett
programok, napi 5 óra testmozgással
teljes
ellátással (vércsoport diétái
masszírozással cellulitis kezeléssel
a szálloda
wellness részlegének szabad
használatával Aktív kikaptsolódás
elegáns környezetben, Noszvajon a Hotd Panorámában****.
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ÉPÍTOANYAG-kereskedés
MAPEI

Építőanyag Kereskedés

nagykereskedés
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Elsősorban Hölgyek jelentkezéséi várjuk!
S/0 ff testkultúra Szalon, 6725 Szeged, Semmelweis u. 7.
lel lux: 02 488 888. W 9851-688, e-muibUlmwWtu

LARDS

I¡lmwWne.hu

ÁREMELÉS ELŐTTI
AKCIÓJA!

Személygépkocsi márkakereskedésünk keresi
pénztárosi feladatok elvégzésére munkatársát
Feladata:
Napi pénztár forgalom kezelése,
¡II. egyéb kapcsolódó feladatok elvégzése
Elvárásaink:
Középfokú közgazdasági végzettség, könyvelői képesítés előny
2—3 év pénzügyi területen gyakorlat
Jó kommunikációs képesség kellemes megjelenés
Windows felhasználói szintű ismerete

AUTORAIL KFT.
6728 Szeged, Napos út 3.
T/fax: 62/472-327
autorall@autorall.hu

isover

kO
Ajánlatunk:
Magas szintű, folyamatos szakmai továbbképzés
Dinamikusan fejlődő csapat
Versenyképes jövedelem
VOLVO

far He

| hőszigetelők

Amennyiben kedvet és elhivatottságot érez a fent említett pozícióra
Jelentkezését személyesen vagy szakmai önéletrajzát
a jsandor qjtarkanyauto.hu címre várjuk 2003.08.10— ig.

Tárkány
_

/

Autóház

óriási engedm ménnyel!- s1 I

Szőregi út 46-48
Tel.: (62) 555-666

1741

Másodosztályú
Levi's termékek

kevesebb mint fél áron
kaphatók

Csak egy hívás,
és Ön máris
100 Ft-tal
támogatja a szegedi
kisállatmenhely
megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!

ISOLY
POL/GLAS

URA

LITA

utólagos hőszigetelés,
komplett rendszer
már 1600 Ft -F áfa/m'-tőll
ÉPÍTŐANYAGOK TŐLÜNK NEKED, HOGY A TERVBŐL VALOSAG LEGYEN!
Szeged, Vértói út 18/A. • Tel.: 62/551-840, fax: 62/551-849

\ /

Nyitva: h.-p.: 7.30-16.00 óráig, szo.: 7.30-11.00 óráig

Vivendi Telecom Hungary

a készlet erejéig.
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Mágnás Miska
A m ű f a j sztárjai alakítják a főszerepeket Szirmai Albert operettjében, a Mágnás Miskában,
amivel ma és holnap este a szegedi Mediterrán Tferaszon vendégszerepel a Turay Ida Társulat.
Az operettirodalom máig egyik
legnépszerűbb darabja a Mágnás
Miska. A szegény lovászfiúból
lett úr és a finom grófnővé előlépett cselédlány mulatságos története mindig sikert arat, és Szirmai Albert örökzöld melódiáit is
szívesen hallja a publikum.
- Már két éve nagy sikerrel
játsszuk a produkciót országszerte. A közreműködő tizenkét fős
zenekar és a nyolcfős tánckar is a
Budapesti Operettszínház társulatából alakult, mint ahogyan a
Miskát játszó Nemcsák Károly kivételével a főszereplők is onnan
verbuválódtak - mondja a Szegedről elszármazott Kovács Zsuzsa,
aki nemcsak Marcsát alakítja, hanem egyben az előadás rendezője
is. - Tradicionális előadást csináltam, de nem rózsaszín sziruppal
leöntve, hanem sok humorral, vi-

dámsággal fűszerezve. A hagyományos paraszti közeg és a mulatozós dzsentrivilág összecsapására igyekeztem építeni a produkciót. Azért mertem vállalkozni a
rendezésre is, mert Marcsát már
korábban is sikerrel játszottam az
Operettszínházban. Nagyon szeretem, ha fellépni hívnak, a három kedvenc számom, a „Hopsza
Sári", a „Csiribiri-csiribiri kékdolmány" és a „Cintányéros cudar
világ..." mindig szerepel a műsoromban. Rendezőként a szituációk érdekeltek legjobban: azt szeretem, ha a közönség mindvégig
izgul, hogy a szerelmesek egybekeljenek. A Mágnás Miskát imádják az emberek, mert fülbemászó
a muzsikája és remek humorforrás, ahogyan a paraszti szóhasználat éles ellentétbe kerül benne
az arisztokratikus finomkodással.
Ilyesmire ma is van példa.
Az operett további szerepeiben
Leblanc Győzőt,
Mednyánszky
Ágit, Fischl Mónikát,
Benkóczy
Zoltánt, Bozsó Józsefet, Marik
Pétert és Lendvai Zsoltot láthatja
a közönség.
H. ZS.

Kovács Zsuzsa, az operett rendezője és főszereplője.
TŰZIFA (tölgy, bükk, gyertyán) fűrészelve, hasítva
FÜSTÖLŐFA (bükk)
KERTÉPÍTÉS:
kerti tipegőkövek, szikiakerii kő, murva, tőzeg, virágföld, kevert föld
ÉPÍTKEZÉS • FABETON ÉPÍTÉSI RENDSZER
Kiváló hőszigetelő tulajdonság (k = 0,38 W/m'K)
GYORS KIVITELEZHETŐSÉG • OLCSÓ
Pihentetett oltott mész, cement, sóder, homok,
rusztikus hasított kő burkoláshoz
MEGRENDELHETŐK HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL
SZŐREGEN. A MOL-KÚT MELLETT.
CSÁNYI JENŐ Tel /fax: 62/405-166 • 20/96-60-784
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Feke Pál a Dóm téren énekli először a Webber-rockopera címszerepét

A világ legfiatalabb Jézusa
A Jézus Krisztus szupersztár
Dóm téri előadás-sorozatában
bemutatkozó Feke Pál a legfiatalabb színész, aki a Webber-rockopera
címszerepében
valaha is színpadra lépett. Huszonkét évesen biztos benne: a
színészmesterséget nem az iskolapadban, hanem a gyakorlatban kell megtanulnia.
- Sokan megkérdezték
mostanában: Iá az a srác, aki Jézust
alakítja ? Mit árulna el önmagáról bemutatkozásképpen
1
- Gyerekkorom óta imádom a
színházat, az összes musicallemez ott sorakozik a polcomon.
Budapesti vagyok, kisiskolásként minden vágyam az volt,
hogy buszvezető legyek, de amióta tizenhárom évesen játszani
kezdtem a Ruttkai Éva Színházban, majd a Fiatalok Színházában, folyamatosan színpadon vagyok. Prózai szerepekben éppúgy
bemutatkoztam már, mint zenésekben. Nagyon korán kaptam
olyan szerepeket is, amiket csak
jóval idősebb, tapasztaltabb, harminc feletti színészek szoktak
játszani.
-Például1
- Claude Bukowksyt a Hairben.
Felléptem az Ahogy tetszikben és
a Jekyll és Hyde-ban is - az utóbbival Szegeden is vendégszerepeltünk. New Yorkban, Washingtonban, Miamiban turnéztunk az
István, a királlyal, amiben Koppány voltam. Több tízezer Amerikában élő magyar nézte meg az
előadásunkat. Folyamatosan játszom egy budapesti musicalshow-ban is, a következő évadban
pedig a székesfehérvári színházban vendégszerepelek. Mellette
zenés darabokban három budapesti színházban is fellépek. A
szegedi szabadtérin is szerepel-

Feke Pál nagy lehetőségnek tartja a szegedi bemutatkozást.
tem már: két éve Csaba voltam
Szörényi Levente rockoperájában,
az Atilla, Isten kardjában. A Musical Színház társulatával már három éve játszom vendégként, eddig Annás főpapot alakítottam a
Szupersztárban.

KÓZLEMENY
SZEGED MEGYEI JOGÚ VAROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
a z 1 9 9 7 . évi LXXVIII. tv. 9. § (2) b e k e z d é s e
értelmében
értesíti a Tisztelt L a k o s s á g o t , h o g y

teret adunk
vágyainak

a „Szeged, Kereszttöltés u.-Csaba
utca-Molnár utca-Tápai utca által
határolt területre"
részletes szabályozási terv készül.
A terv m e g r e n d e l é s r e került,

K & H lakáshitelek
Hitelfolyósítás akár
3 hét* alatt!
Házasoknak és

a tervezési m u n k a m e g k e z d ő d ö t t .

Szegedi
autókereskedés
felvételt hirdet
az alábbi
munkakörökbe:

AUTÓSZERELŐ,
valamint

Ú j és használt lakásra is
Költözzön álmai otthonába
a KS-H Bank segítségéven
• Szeged, Széchenyi tér 9. - Szeged. Klauzál tér 5.
• Szeged. Kossuth L s g t . 119 (Plaza) • Makó, Széchenyi tér I 4 - I 6 .
1
Csongrád, Hunyadi tér I 0 - I 6 . - Szentes, Kossuth L u . 17/a.
' Hódmezővásárhely. Kossuth tér S.

KAROSSZÉRIÁS
MUNKAFELVEVŐ,
GÉPKOCSIÉRTÉKESÍTŐ.
RAKTÁROS,
ADMINISZTRÁTOR,
AUTÓSZERELŐ,
LAKATOS.
FESTŐ,
AUTÓMOSÓ,
ÉS U D V A R O S .

-Jézust most játssza először 1
- Igen, és óriási lehetőségnek
tartom, hogy a szegedi Dóm téren debütálhatok ebben a szerepben. Számomra a Jézus Krisztus
szupersztár a musicalirodalom
legnagyobb alkotása. Van egy

NYÁRI A K C I Ó
A FIX PONT DISZKONTBAN! '
KÖZÉPSZÖNYEGEK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN:
Laila
Laila
Fiesta
Fiesta

160x220
185x270
190x270
240x330

5 900
8 900
19 000
29 000

t3-#8frft
23-060-ft
34-SOO-Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

SELYEMSZŐNYEGEK:
160x230

11 400 Ft

BUKLÉ
PADLÓSZŐNYEGEK:
400 cm széles
720 Ft/m 3 -tői
500 cm széles
950 Ft/m 3 -töl
6728 SZEGED, DOROZSMAI ÚT 14.
Nyitva tartás: h.-p.: 9-17, szo.: 9-12. Tel.: 62/543-521

Car T o u r U t a z á s i Iroda S z e g e d , Kiss M e n y h é r t u. 2. 5
Tel.: 6 2 / 4 2 0 - 1 5 6 , 4 2 4 - 7 0 9
1
HORVÁTORSZÁG - Sv Filip I Jakov
légkondis szoba, félpanzióval, aug. 23-30.: 45 900 Ftlfő
i
EGYIPTOM - Hurghada, augusztusban, 10 éjszaka,
repülő, 3*-os szálloda, félpanzió:
66 900 Ftlfő
TUNÉZIA augusztusban, 7 éjszaka,
repülő, 3*-os szálloda, félpanzió:
69 900 Ftlfő
2 hét KENYA!!! Repülő, teljes ellátás, aug. 17.: 188 900 Ftlfő I
0
KÖRUTAZÁSAINK: • Arany Prága • Alpok 10 legszebb csúcsa
• A Szent Grál nyomában • A kelta kereszt titka

hii

Hirdetését
már

70
postahivatalban
is feladhatja!

fi m

Szakmai önéletrajzot
fizetésmegjelöléssel kérjük

a kiadóba
.Márkakereskedés 024482512"
jeligére megküldeni

képzeletbeli lépcső, amelyen a
pályán próbál felfelé lépkedni az
ember. Azt hiszem, a mostani
szegedi bemutatkozással legalább tíz lépcsőfokot ugorhatok.
Csodálatos a produkció, nagyszerű az előadógárda. Például
Makrai Pál, akit pótapámként
szeretek, idehaza és külföldön
több mint háromszázszor lépett
fel Júdásként. Ó alakította a szerepet 1986-ban is, amikor a darab magyarországi bemutatóját
tartották a D ó m téren. Imádom
Szegedet, már a szabadtéri üres
nézőterétől is izgalomba jövök.
Szeretném magamból a maxim u m o t kihozni már csak azért
is, mert egy kisebb szerepben
már felléptem itt, így átérzem a
felelősségét annak, mit jelent eljátszani egy főszerepet ezen a
színpadon.
- Kitől tanult énekelni 1
- Senkitől. Mindent ösztönösen csinálok. Bevallom, sohasem
szerettem az iskolákat. Tudom,
hogy a színészet szakma, amit
meg kell tanulnom, de nem a főiskolán vagy különböző stúdiókban, hanem a színpadon, a gyakorlatban szeretném. Egy jó rendező keze alatt sokkal többet lehet tanulni, mint az iskolapadban, ezért igyekszem minél többet dolgozni. A főiskolára nem is
jelentkeztem, ezen a pályán nem
a diploma számít, fontosabb a tehetség, a szív és a lélek. Amióta
Szegeden próbálunk, igyekszem
kicsit Jézusként viselkedni, n e m
bulizni, mélyebben átélni a dolgokat. Vallásos ember vagyok, hiszek benne, hogy kell lennie egy
biztos pontnak az életünkben.
Jézus Krisztus szerepében egy
olyan életet kell megmutatnom,
amely a legcsodálatosabb a világon.
HOLLÓSI ZSOLT

A részleteket keresd
a Délmagyarország Vasárnap Reggelben!

mmm

• Szeged, Tesco Áruház
• Szeged Nagyáruház
• Makó, Széchenyi tér 10.
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Egy asszony vagyok a sok közül
Mádl Dalma, a köztársasági elnök felesége szereti a természetességet. Úgy
érzi, annak ellenére, hogy az ország
first ladyje - csupán egy asszony a
sok közül. Vele készített interjúnkból
kiderül: valójában mit jelentenek ezek
az egyszerűnek tűnő szavak.

- Az utóbbi években
rivaldafénybe
kerültek a politikusaink feleségei. Az
ön férje az Antall-kortnányban
is
meghatározó szerepet játszott, de akkor még nem nagyon volt jellemző az,
hogy az asszonyok ott állnak a férjük
mellett. Hozzászokott
már
ahhoz,
hogy mindig mindenhol meg kell jelennie?
- Mi, politikusfeleségek már az Antall-kormány ideje alatt is tevékenykedtünk, csak nem olyan látványosan,
mint mostanában. Szépen, csendben
tettük a dolgunkat a háttérben. Ez
nekem nagyon tetszett. Akkoriban például szegény nyugdíjasokat támogattunk. Gyönyörű leveleket írtak nekünk,
ezeket Antall Klára a mai napig őrzi. Az
utóbbi évek fokozott figyelme, gondolom, a nyugati országok mintájához
igazodik, ahol megszokott dolog, hogy
a politikusok feleségeinek élete a társadalom nyilvánossága előtt zajlik.
- Szavaihói úgy tűnik, hogy egy picit
zavarja a first lady szerep.
- Férjem köztársasági elnökké választása óta megváltozott az életem, de
továbbra is úgy gondolom, hogy egy
asszony vagyok a sok közül. Örömmel
megyek mindenhová, ahová hívnak, és
igyekszem a lehetőségeimhez képest
támogatni a hozzám forduló elesetteket. Nagyon szívesen találkozom
gyerekekkel, nyugdíjasokkal.
- Milyen gyakran kérik fel, hogy
látogasson el szegény sorsú, hátrányos helyzetű gyerekekhez,
nyugdíjasokhoz és családokhoz?

- Nagyon sok felkérést és meghívást
kapok az ország különböző részeibe, a
legkülönbözőbb rendezvényekre. Sajnos, sok találkozásra nem is jut idő,
olyan sok a programom. Van olyan hét,
hogy két-három nap is vidéken vagyok. A szabadságom alatt például Bakonyszűcsre készülök, egy kis otthonba, ahová daganatos gyermekek kerülnek utókezelésre. Egy áldozatos életű, „megszállott" doktornő vezeti az
otthont. Már régóta készülök meglátogatni őket.
- A szürke hétköznapokon
férjével
megengedhetik maguknak, hogy magánemberként
viselkedjenek?
- Korábban majdnem mindennapot
a három unokámmal töltöttem. Mostanában örülök, ha hétvégén látom
őket. A férjemmel együtt mindkettőnknek rengeteg a programunk.
Amennyire a meghívások engedik, a
vacsorákat igyekszünk közösen elkölteni. Ilyenkor jut időnk egymásra, beszélgetésre. Sajnos ez sem sikerül mindig.
- Férje ki szokta kérni a véleményét
egy-egy politikai döntés
kapcsán?
- A férjemnek nálam sokkal jobb
tanácsadói vannak. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem beszélünk meg
dolgokat, de eddig még soha nem
fordult elő, hogy azért cselekedett így
vagy úgy, mert én ezt vagy azt tanácsoltam volna neki.
- Szegeden a hetedik országos Ágota-tábor fővédnökeként
járt.
Nagyon szeretek gyermekek,
fiatalok közé menni. Kothencz János és
az alapítvány munkáját egyébként már
korábbról ismertem, s most személyesen is megbizonyosodhattam róla,
milyen nagyszerű kezdeményezés ez a
tábor. Amikor a megnyitón találkoztam a sok csillogó szemű, mosolygós
fiatallal, láttam, hogy milyen jól érzik
magukat, úgy éreztem: egy egész évre
szóló, erőt adó élményt kapnak ezzel a
tíz nappal. Megérkezésünkkor zené-

MTI

Mód/ Dalma: Örömmel megyek mindenhová,
vei, énekkel fogadtak, később, amikor
megmutatták a tábort, táncoltak is.
Nagyon jólesett a szeretetük, és jó volt
látni az örömüket. Fontosnak tartom a

A gyerekek és a madarak hasonló módon tanulják meg a
hangjukat használni.

MTI

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

Érzelmi elhidegülés, a család
elhanyagolása, valamint pénzügyi problémák miatt bomlott
fel a legtöbb házasság az
1990-es években, míg az előző évtizedben az alkoholizmus
volt a vezető válóok - közölte
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) az MTI-vel.

Gyermekhang és madárfütty

Babapuszi és figyelem...

Felmérés
a házasságokról

A gyerekek ugyanúgy tanulják meg az anyanyelvet,
mint ahogy a madarak tanulnak énekelni. Vagyis sokkal
inkább a kölcsönhatás érvényesül és kevésbé az utánzás. Amerikai kutatók legalább is ezt állítják harminc
nyolc hónapos bébi és az
anyukájuk
magatartásának
elemzésére hivatkozva.
Eszerint a gyerekek gyorsabban tanulják meg a hangszálaikat használni, a szavakhoz
vezető hangokat alkalmazni,
ha a mama mosollyal, mozdulatokkal és különböző fizikai kapcsolódással is tanítja
őket.
Ugyanezt figyelték meg a
természetben is: a rigók gyorsabban megtanulnak fütyörészni, ha az anyamadár bizonyos mozdulatokkal segíti a
gyakorlást.

ha hívnak.

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

hasonló találkozásokat, igényes szórakozási és közösségépítő lehetőségeket.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Rólunk írták
Vannak asszonyok, akikről még nem szabad beszélni, s vannak
akikről már nem érdemes. Némely asszony csodálatos gyorsan
futja meg ezt az utat.
(Ignotus)

A KSH közleményben adott
tájékoztatást arról, hogy a közelmúltban elemzést jelentettek meg az 1991-ben házasságot kötött fiatalok gondolkodásáról, házasságról vallott
elveiről, azok megvalósulásáról, a válások okairól.
A hivatal 1991-ben 3800 házasságot kötött nőt kérdezett
meg, majd 2001 végén újból
megkeresték őket, hogy megtudják: hogyan alakult a nemzedék sorsa, hogyan élték át az
évtized társadalmi, gazdasági
változásait.
A KSH az eredetileg megkérdezettek 81 százalékát, 3155
nőt talált meg. A válaszok alapján a kutatók megállapították:
miközben a kilencvenes években a statisztika a születésszám jelentős csökkenését jegyezte fel, a megkérdezettek
közül 100 nő átlagosan 195
gyermeknek adott életet, jelentős eltérésekkel a fővárosi
és a falusi lakosok között. Az
elvált, de újraházasodott nők
átlagos családnagysága semmivel sem marad el az eredeti
házasságukban élőkétől. A válaszadóknál az első világra hozott gyermekek háromnegyede él mindkét szülővel együtt,
ötöde pedig csak az anyával. A
másod- és harmadszülöttek
helyzete a legjobb abban a tekintetben, hogy a legmagasabb arányban élnek még
mindkét szülőjükkel. Az első
gyermeknél az anyák 60 százaléka a gyedet és a gyest, 10 százaléka csak a magasabb összegű gyedet vette igénybe, míg
22 százalék csak az alacsonyabb ellátást nyújtó gyesre
volt jogosult.

A diafilmek
Oviszünetben, nyári szabadság idején, amikor
többet vagyunk a gyerekekkel, több az alkalom
arra is, hogy a rohanó hétköznapokba nemigen
férő, időigényes közös foglalatosságot találjunk. A kisgyermekesek például a videofilmtár
helyett elővehetik a diafilmeket.
Ha van idő, hogy a szülők gépbe fűzzék a
perforált apró tekercset, és a szemben lévő
falon vagy a kifeszített fehér lepedőn kezdetét vegye Hófehérke vagy az okos kis méhecske története - az igazi házimozi a nagy
közös mesélés. Ami sokszorta jobb, mint ha
a kicsik egyedül ülnek a videó vagy a tévé
előtt.
Mert a mese, ha a mama vagy a papa hangján
szólal meg, mindenféle hangtechnikai csodánál élményszerűbb tud lenni. S mennyivel
izgalmasabbak Nemo kapitány kalandjai, ha a
nagyobb testvér „vezeti elő", akivel még vitatni,

színezni is lehet a történet menetét. Sőt a
tetszetősebb részeknél lehet kérincsélni: „Tekerd vissza!" Meg lehet állni, közösen fantáziálni, tanulságokat levonni, más irányba
téríteni a gondolatmeneteket. Ha úgy tetszik,
lelassítani, ha meg úgy, hát fölpörgetni a tempót.
Nagyon kedvenc, többször megnézett filmeknél bele lehet bújni egy-egy szereplő
bőrébe, saját hangunkon megszólaltatva.
Egyszóval, a diamesés percekből nagy viháncos,
közös játékot vagy
meghitt,
már-már áhítatos hangulatú órákat lehet
kerekíteni. Amikben a mese mellett észrevétlenül, de ugyanolyan fontos az együttlét,
a közös kaland.
Az olyan élmény, ami személyes, együttes - s
aminek igazándiból a nyomába se léphetnek az
egyedül nézett, bár „önjáró" videofilmek, a
képernyő előtti magányos üldögélésre kényszerítő tévésorozatok.
SZ. M.

BIZALMASAN
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Nyaralás, menetrend szerint

Ha megjelenik a harmadik...

Ahogy nőnek a gyerekek, úgy
változnak a családi nyaralások
is évről évre. Természetesen minél kisebbek, annál inkább kell,
hogy alárendelje magát a szülő
gyermeke(i) szükségleteinek.
Ha ezt nem tudjuk ügyesen
megszervezni, úgy a nyaralásból
kínszenvedés is lehet. (A minap
mesélték barátaink, hogy 14
hónapos és alig 3 éves gyermekeikkel sziklás tengerparton béreltek házat, s a háromhetes
féltő vigyázás egészen lemerítette őket.) A jó nyaralásnak sok
összetevője van. Egy biztos, minél lazább, toleránsabb, nyitottabb,
elfogadóbb az ember, annál jobban tudja élvezni az életet. A
nyaralás kiindulópontja a hozzáállás. Tehát tutira jól fogjuk érezni
magunkat, elvégre ezért nyaralunk!
Ritmusában ez a következő: Szervezés, készülődés, bepakolás:
120-as tempó. Utazás, megérkezés, kipakolás: még mindig majdnem 120-szal pörgünk. És itt jön az első tempóváltás. Ez az a pillanat, amikor érdemes elkezdeni direktben lazítani. Megkeresni azt,
ami tuti örömöt fog szerezni. Ez lehet a táj szépsége, szerettünk ölelése, egy pohárka „welcome" drink (kinek-kinek szokása, választása,
igénye szerint), egy gyors csobbanás a tengerben, tóban, fürdőkádban, egy hideg ital a medence melletti bárban, egy pecabot a kézben
a folyóparton, a növények, a felhők, az ízek, illatok, bármi, aminek
örülni tudunk. Ami egyre inkább afelé visz, lazít, hogy szeressünk a
jelenben lenni, élvezzük a jelent. És a tempó egyre lassul, már csak
80-as, és lassan már nem is számít, hogy mennyi, csak kapjuk el a
ritmust, a közösritmust.Mert ezek lesznek majd az emlékeink. A közös családi nyaralások emlékei. így hát érdemes folyamatosan, mintegy notóriusán a nekünk tetsző, vonzó élethelyzeteket keresni. Természetesen ez úgy optimális, ha a család egymásra van hangolódva.
Ez az egyik alapja a közös nyaralásnak. És minél több lesz ez idő alatt
a jó élmény, annál inkább kilazítunk. És akkor elérte a nyaralásunk a
rendeltetését: egy kölcsönös egymásra hangoltságban, jóleső élmények közepette lazulni, töltődni, együtt lenni, szeretve egymást.
így a végén már nincs tempó, csak a „vanás", csak úgy lenni,
élvezni a napfényt, a közös kártyázásokat, társasjátékozásokat, a
nyáreste melegét, új ízek illatát, új utcácskák titkát, a bodza, a föld,
a levegő szagát, a dél perzselő erejét, egymás személyiségét, a
labdázás gyermekkori emlékét. Szóval, végül is csak ennyi...
Érezzük jól magunkat!
SOMA MAMAGÉSA

CRANIUM
ELADÓK S O R H Á Z I LAKÁSOK
SZEGED-MAROSTŐN
Megvételre kínáljuk az építés alatt álló,
2

133, 142, 155 és 160 m alapterületű,
2 szintes, emelt szintű, szerkezetkész sorházi épületeinket,
melyekhez önálló helyrajzi számmal rendelkező
377 m 2 telek tartozik.
Érdeklődni lehet:

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

Használt keleti vagy régi nyugati autója

nK,,ti>

4Q0 00C
Ft-ot ér!

SUZUKI

Használt autóját most W i öl és
beszámítjuk, ha új Suzukit vásárol!
További feltételekről érdeklődjön

1

forint között

szalonunkban!

PÉCSKAI AUTÓHÁZ Kft. Szeged, Sárosl út 11/b.

Tel.: 62/493-369 E-mail: suzukipecskai@tiszanet.hu

A harmadik megjelenésének oka a kettő viszonyában
Harmadik csak akkor lehet valaki, ha
ketten már vannak. A harmadik nem a
színen jelenik meg, hanem a színfalak
mögött. A harmadik eljövetelének oka
tízezer lehet, de jelenlétének indoka a
kettő egyikének akaratában rejlik. Az érzelmi viharokat kölcsönös ellenőrizgetések, magyarázkodások, féltékenységek,
vállemelgetések, ajakbiggyesztések és
egyenes ívben repülő tányérok kísérik...
Amint hallom tapasztalt férfiaktól, a férjes asszonyok könnyen bocsátkoznak kalandokba, s velük azért könnyű, mert
nem kell őket feleségül venni, a szabadság érzetében, titokban szívesen bontakoznak akár többször is a férjes aszszonyok... De miért is? Amint hallom
tapasztalt hölgyektől, a nős férfiak könynyen bocsátkoznak kalandokba, hiszen
nincs mit ígérniük, de harmadikká akkor
lép elő a hölgyike, ha az eszményi férfi
űjra akarja. De miért is?
A harmadik színre lépésével, pontosabban színfalak mögött való tartós tartózkodásával kapcsolatban az a lényegi kérdés,
hogy ki becsületes és kivel. A harmadik
megjelenésének oka a kettő viszonyában
rejlik, mert elviekben ahogy Isten megteremtette a nőt és a férfit, megadta nekik a
hűség képességét is, mellyel élhetnének
egy életen át. Akár. Sőt: párkapcsolatuk-

rejlik.

ban fejlődhetnének együtt is, fantasztikus
magasságokba, előre és még magasabbra,
az egyesülés különböző mélységeibe minden szinten. Amikor a kettő közül az
egyik úgy érzi, hogy ez a kapcsolat neki
már nem az a kapcsolat, mert az ő fejlődése, az ő igényei, az ő elvárásai ezen a szinten megrekednek és kevesebbet tud adni,
mert a másik egyszerűen már nem is érti,
akkor bizony lehet, hogy vége. De ehhez
nem szükséges a harmadik jelenléte. Ez az
önbecsülés felismerésének pillanata. A
harmadik eljövetele jel arról, hogy a kettő
közül az egyik keres egy utat, s az út megtalálta őt.
A tapasztalt hölgyek meghökkentek, sőt
megijedtek, amikor szembesültek azzal,
hogy - szavaik szerint - egyszerre kettőt is
lehet szeretni. A keleti tanítók szerint egy
kiteljesedett női orgazmushoz négy férfi
energiája kell, ezzel ellentétben a kontinentális kultúrában egy férfi számára a
meghódított nők száma a bátorság egyik
mérője. A másik véglet szerint a harmadik
megjelenésével egy időben támadnak
gondolatok, melyeket önkontroll címszó
alatt lehet rossznak minősíteni, a beteljesületlen vágyakból fakad a szenvedés. Az elsőnek már régen semmi nem jó,
a második elfolyt, a harmadik meg hiába
kíván. A konvenciókat megtanultuk az
iskolában, ahol lényegében ismereteket
sajátítottunk el, a tanárnő pedig nem
mondta, hogy a tudás tapasztalásból
ered. A tanárnő azt mondta, hogy előbb

feleljél meg, csak aztán gondolhatsz magadra. Sőt: a tanárnő az iskolában azt sem
mondta, hogy a szexuális energia a legmagasabb szintű szeretetenergia, hiszen
az hozza létre az életet, ilyen tananyagra
sem emlékeznek a tapasztalt hölgyek.
Másra igen. Például arra, amint hallom,
hogy egy idősebb férfi ölelése egy fiatal
lánynak nagyon imponáló, hiszen az
mindent, de mindent tud. S hogy egy
fiatal fiú erotikus jellegű megközelítése az
idősebb nő részéről kizárólag misszionárius tevékenység. Kizárólag. így előfordulhat, hogy egy nős férfi már nem
bontja meg a házasságát egy fiatal lány
kedvéért, aki harmadik, nagyvonalúan
még arra is gondolhat, hogy végül úgysem vele lesz boldog. S előfordulhat, hogy
a fiatal fiút, aki harmadik, kegyesen engedi el az álomszép nő, hiszen annak
annyi más lányt kell még boldoggá tennie...
Nincs harmadik, második és első, nincs
sorrend, ha kitör a szerelem. Amiben a
másik tükör. Jobb, mint egy színházi előadás, azzal ugyanis csak homályosan...
Olyan erős az érzés, hogy elszédít, kidob minden sötét rettenetest, ami belül
van, kapujában a megvilágosodásnak. Ez
már nem tartozik szorosan a „harmadik"
témakörébe, de ha a másodikkal sötétben
van Isten áldott vagy áldatlan teremtménye, akkor inkább ketté. Harmadikkal
vagy anélkül, oly mindegy.

Zeta-Jones pornóbotránya
Cathrine Zeta-Jones kínos botrányba keveredett, ugyanis az idén Oscar díjat nyert színésznő több pornókazettán is látható. A felvételeket a színésznő egykori barátja adta közre, a kazettákon Michael Douglas felesége és
egykori élettársa látható intim helyzetekben.
Cathrine Zeta-Jones felháborodott, hogy volt
kedvese aljas módon visszaélt a kapcsolatukkal,
ezért Zeta-Jones perelni akarja John Leslie-t. A
kazetták viszont egyre jobban fogynak, már több
millió másolat készült belőlük Amerika-szerte.
Zeta-Jones még Angliában ismerkedett meg a
playboy Leslivel, aki híres volt nőügyeiről és
perverz szexuális szokásairól, a románc néhány hónapig tartott, azonban annál szenvedélyesebb volt. A szakítás után a színésznő
Hollywoodba ment, hogy álmát megvalósítsa
és világhíres legyen. A hírnévvel ráadásul
együttjárt, hogy az angol színésznőt feleségül
vette az egyik legnagyobb fimsztár Michael
Douglas. A házasságból már két gyermek is
született, a boldog kapcsolatot azonban beárnyékolhatja a botrány. A felvételeken a szí-

nésznő és volt kedvese számos helyen és testhelyzetben tabuk nélkül szeretkezik. Ráadásul
a playboynak nem ez az első ilyen botránya,
többször állt bíróság előtt szexuális erőszak,
drogfogyasztás, zaklatás vádjával. John Lesbe
egyik barátja szerint Zeta-Jones beleegyezésével készültek a felvételek, éppen ezért nem
érti miért háborodott fel a színésznő.
A férj, Michael Douglas a botrány kirobbanása óta nem lépett a nyilvánosság elé.

BLAHÓGABI

A csokoládé
Egy német cukrász azt állítja,
öregedésellenes
csokoládét
képes készíteni. Adolf Andersen, hamburgi cukrász dr.
Michael Kentzével, a müncheni Kenctze öregedésmegelőző
Intézet munkatársával közösen dolgozta ki a csokoládé
receptjét. A csodacsokoládé
étcsokoládét, mangót, szójatejet tartalmaz.
Készítői szerint az édesség
nemcsak jókedvre derít, de az
öregedést is késlelteti. Dr
Kentze elmondta: az étcsokoládé háromszor annyi kakaót
tartalmaz, mint a tejcsokoládé, ezért magas a phenylethylamine és polyphenol koncentrációja. Az első említett
anyag fölélénkíti a szívverést,
és jól érzi magát tőle az ember.
Magasabb a serotonin, dopamine és noradrenaline termelés is, ennek hatására az ember vidámabb lesz. A polyphenol pedig védi a sejteket a
szabad gyököktől.
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MEGKERDEZTÜK A CSONGRÁDI OLVASOT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Jár-e templomba7 í

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.
VIGYAZAT!
T. T.-né a rakparton parkolókat
figyelmezteti, hogy valakik lopják a dísztárcsákat a kocsikról.
Autójukról az utóbbi néhány
napban már kétszer is leszerelték mindegyiket.
BAKTÓI FAÁGAK
A Hídverő utcából jelezte olvasónk, hogy valakik a házak előtti
gyümölcsfák termő ágait is levágták.

MOGYORÓSINÉ
CSENDE MÁRIA
nyugdíjas:
- Istenhívó vagyok ugyan, de életemben eddig csupán néhányszor fordultam meg templomban. Sok dolgom van, nem igazán érek rá. Nagyobb ünnepekkor, karácsonykor, húsvétkor, ha
időm engedi, elmegyek.

H0R0SZK0P
Q P KOS: Annyira túlteng önben a közI Á B I I lésvágy. hogy alig enged másokat
szóhoz jutni. Próbálja lassítani a tempót, és
inkább bgyetjen. ez többet hozhat a konyha
jára.
BIKA: Nem szeretne konfliktusba
L * l| kerülni családtagjaival, de úgy tűnik, ezt nem kerülheti el, egyre forróbb a talaj a lába alatt, nem érzi nyeregben magát,
és már a hazugságtól sem nad vissza.
falj

IKREK: A hálátlan munkakórérői
lés tönkretett életéről szüntelen siránkozása néha megtévesztő lehet. Ilyenkor
fölmerül a kérdés: .hová lett a jól ismert
lelkiismeretes, dolgos nagyvonalú barát?"
RÁK: Ne legyen türelmetlen, várja
I ^ W I meg. amíg ön kerül a felettese kegyeltlei közé és akkor álljon elő ötletével. így
senki nem lophatja el ötletét és az ön
számlájára írnak minden sikert.
D J | OROSZLÁN: Nemcsak váratlan kiadások borítják tel számításait, hanem rosszakaróinak mesterkedése is. Főként az első napokban járhatnak túl az
eszén, összekuszálva ezzel az olajozottan
működő kapcsolatait
y ^ j SZŰZ: Soha ne tekintse végleges
l w ^ * l n e k az életében kialakult helyzete
ket, hanem csak egy következő történés
elójáróinak Minden lépésből le kell szűrnie
a tanulságot, beépítenie életszemléletét
MÉRLEG: Egy űj sporttal ismer
kedhet meg. Ezzel nemcsak a mozgás örömét kapja, hanem űj barátokat is.
Munkahelyén kétszer is gondolja meg, hogy
hogyan nyilatkozik. Törődjön többet kedvesével.
^ f 1 ' | SKORPIÓ: Egyik pillanaból a má

I Y J Í síkra mindent elveszíthet, ha nem
tartja magát elég erősen. Munkájába belekötnek, javaslatait nem fogadják el, s veszélyben forog a megélhetése is
J k ü NYILAS: Kilóg a turisták, üdülők
I sorából. Sokszor olyan helyeket keres fel, amelyek egyáltalán nem .divatosak" vagy nem ismertek. Számára elsősorban nem is a vidék, hanem annak lakói érdekesek.

I
mii

BAK: Szinte minden kezdeményezését lefújhatják a mai napon és ez
teljesen letaglózza. Semmi kedve a további
munkához és egyáltalán nem akar már
kreab'v lenni. Érzései megalapozottak.
VÍZÖNTŐ: Úgy hozzászokott a
4 M I ! sorscsapásokhoz, hogy meg sem
rezdül, ha újabb befizetési kötelezettségekről kap értesítést. Megélhetési gondjai
ugyan valamelyest enyhültek, de nyugtalanítja ez az állapot.

»

: HALAK: Nagyobb energiákat kéne
'fektetnie dolgokba, hogy gyümölcsözővé váljanak Megint kihátrált egy
olyan helyzetből, amely könnyen tisztázhatott volna tontos dolgokat. így nehezen
jut előre.

VARGA (ANOSNE
nyugdíjas:
- Nem szoktam, mert nem tudok elmenni. A fiamat nem rég
vesztettem el. Érte szoktam
imádkozni, de csak ezért nem járok misékre. Egyébként is van
elég bajom, nincs szükségem
senki, így a papok mondókájára

•

LESTYAN GYÖRGY
LUCZE LAURA
műbútorasztalos:
eladó:
- Nem. A magunk módján hi- ; - Mostanában szülésem miatt
szünk Istenben, de a papok pré- ; nem szoktam, de egyébként hedikációja sokszor szöges ellenté- tente egyszer tiszteletemet tete a valós életnek. Az is igaz, szem az Isten házában. Nem a
hogy fiatal korunkban és az előző papok prédikációi érdekelnek a
lakhelyünkön
sem
jártunk templomban, hanem a hit ereje.
templomba. Nem tartjuk szük- Azt viszont nagyon fontosnak
ségesnek.
tartom.

PANNON G S M
Az é l v o n a l .

ASZTAL
T. Lászlóné, szegedi olvasónk felháborodva mesélte, hogy a kedvezményes asztalvásárlási lehetőségről szóló hirdetésben az üzlet vezetői elfelejtették tudatni,
hogy az árban nincs benne az
asztal lapja.
SZETÁV
Továbbra is többen vannak, akik
nem tudják elfogadni a Szetáv
számlázását. Jobban nyomon
követhető és reális alapokon
nyugvó elszámolási rendszert
sürgetnek.

POSTABONTÁS

A családi pótlékról: aló évnél idősebb
gyermek után is igényelhetik a szülők
A július 30-án megjelent: Családi pótlék: miért visszamenőleg?
című olvasói levélre az alábbiakban reagált a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény értelmében családi pótlék a gyermek után iskolai igazolás nélkül
tankötelezettsége megszűnéséig
jár. A tankötelezettség annak a
tanévnek a végén szűnik meg,
amely tanévben a tanuló a 16.
életévét betöltötte.
A tankötelezettség megszűné-

sét követően a gyermek után csak
abban az esetben jár a családi pótlék, ha középfokú oktatási intézményben folytat tanulmányokat
és a tanulói jogviszony fennállásáról, minden tanév kezdetekor,
az oktatási intézménytől igazolást hoz. Az igazolás visszamenőleges két hónapra lehetőséget ad
az időközben jogszabályi rendelkezés szerint megszüntetett ellátás folyósítására, újabb igény bejelentés nélkül.
Tekintettel arra, hogy nem kötelezhető a gyermek a tankötele-

Következő

zettség megszűnése után iskolai
tanulmányok folytatására, a tanulói jogviszonya bármikor megszűnhet, - és a gyakorlat azt mutatja, hogy ez gyakran előfordul ebből adódóan az iskola az előző
tanévben nem tud kiállítani igazolást arról, hogy a következő
tanévben folytatja-e a már nem
tankötelezett gyermek a tanulmányait.
FÁBIÁN ZOLTÁNNÉ
CSALÁDTÁMOGATÁSI
ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
IRODAVEZETŐ

Fogyasztóbarát árak

Kálvária a Partfürdőn

július 21-én kaptam egy levelet a V-fontól, hogy augusztus elsejétől a Lebeszélhető Mini díjcsomag még
több beszélgetési lehetőséget nyújt nekem, mert idézem: „a díjcsomagértékét 2500 Ft-ról 3000 Ft-ra növeltük..." Felhívtam az ügyfélszolgálatot és kiderült,
hogy ez a fényes mázzal leöntött levél tulajdonképpen arról szól, hogy miután egyoldalúan megszüntetik a Lebeszélhető Mini díjcsomagot, amelyről a
honlapjuk ezt írja: „Lebeszélhető Mini - Régi díjcsomag. A díjcsomagok értékesítése 2003. június 1-jétől megszűnt, így azokat igényelni már nem lehet.
Akik viszont ilyen díjcsomag-előfizetéssel rendelkeznek, változatlan feltételek mellett vehetik azokat
igénybe." A megszűnt helyett 2003. augusztus 1-jétől Lebeszélhető 3000 díjcsomagot kínálnak, 3000
Ft-ért. Talán elegánsabbnak gondolják ezt a módszert, mintha azt írják, hogy 500 Ft-tal emelik a csomag árát? Vagyis 500 Ft-tal többet adnak, ha kérem,
ha nem... A régi csomagot használva is túlléphettem
a 2500 Ft-ot, és azt természetesen kiszámlázták, de
legtöbbszőr 1500-2000 Ft-ot beszéltem csak,
2500-ért. Most ezt megtehetem majd több pénzért.
Fogyasztóbarát árpolitika! Remélem, a többi gyártó
és szolgáltató is ráharap erre az új módira, és ezentúl
csak 20 db-os rágógumit, 3 literes üdítőt lehet majd
kapni, vagy 6 személyes autón robogunk az EU-ba,
persze emelt áron.

Szerettünk járni a Partfürdőre. Kizárólag a gyermekek miatt. Hétfőn két gyermekemmel mentem le a
strandra. Miközben a hatéves kisfiam a víz alatti
siklást gyakorolta a nem túl mély medencében, valaki letépte róla az úszószemüvegét. Mire észbe
kaptam, már csak annyit láttam, hogy egy szekrény
nagyságú fickó hatalmas tempókkal távolodik a
gyerektől - szintén a víz alatt. Miután a férfi kibukkant a vízből, körülötte jó néhány gyermek volt,
úszószemüvegben. Kérdéseimre készségesen válaszolt. Kerestem a vízőrt a parton, de nem találtam.
A pénztárnál közölték velem, hogy a strandon nem
működik biztonsági szolgálat, és hogy hasonló
esetről még soha nem hallottak. Az igazgatóhoz
küldtek, aki nem volt a szobájában. Hazamentünk,
de később visszatértünk a strandra, hogy legalább a
vízőrt figyelmeztessük, valaki szemüvegeket gyűjt
a medencében. A vízőr a vízben lubickolt, közölte,
hogy nem tudja megoldani a problémánkat. Kértük, mondják be a hangosbemondón, hogy a strandon a hatéves gyermekek nincsenek biztonságban.
Közölték, hogy ehhez az igazgató engedélye kell. Az
igazgató megígérte, hogy kedden bemondatja azt a
hangosbemondón. Azonban látva idegességünket,
még aznap bemondtak valamit a mikrofonba, bár
az megállapíthatatlan volt, hogy a mikrofont kihangosították-e vagy sem.

GALLAI FERENC

SZ. MÁRIA, SZEGED

I s z i k - e csapvizet?
Küldje e l válaszát
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SMS-ben!

(IGEN vagy NEM)!

kantnyugdíjas. Az állást kereső
hirdetők is diszkriminálják a
munkavállalót, (pl.
rokkantnyugdíjas előnyben). A 45 éven
felüli munkanélküli nem kell a
munkaadónak, mert az többe kerül, mint a rokkantnyugdíjas.
Ezeket kellett volna a nyilvánosság elé tárni, ahelyett, hogy az
orvosokat hibáztatják. Mert azt
is meg kell nézni, hogy a munkaadók hogyan tesznek szert a nagy
vagyonra és hogyan lesznek nyereségesek. Aki ledolgozott 25-30
évet nehéz munkakörben, de még
nem nyugdíjkorú, az egészsége
ugyan már megromlott, de a megélhetéshez mégis szeretne könynyebb munkakörben dolgozni,
ám sem munkanélküliként, sem
aktív dolgozóként nem kell, még
a saját kenyerén sem. Hol van az

esélyegyenlőség? A 45 év feletti
munkanélküli, vagy az aktívan
dolgozni akaró, akinek semmi
juttatás nem jár havonta, vagy aki
67 százalékos
rokkantnyugdíjas
és kap havonta kisebb-nagyobb
összeget. Nem az orvosokat kell
hibáztatni azért, hogy a munkaadók zsebébe milliókat takarítanak meg a rokkantnyugdíjasok.
Az itt leírtakat munkanélküliként, 45 év fölött élem át 12 hónapja, 25 önéletrajzot adtam be
munkaadóknak, de szóba sem állnak velem. Közlik: ha 67 százalékos
rokkantnyugdíjas
lennék,
már holnap munkába állhatnék,
így élünk reménytelenül, lehet a
statisztikára hivatkozni! Ha nincs
munka, nincs pénz. így indulunk
és lépünkbe az unióba.
K. T., SZEGED
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Szavazhat az i n t e r n e t e n i s :

www.delniagyar.hu

Nyer-e olimpiát Éva ?
Tegnapi lapunkban technikai okok miatt sajnos tévesen jelent meg az
önök szavazatait ismertető körgrafikon. Kedves olvasóink 75 százaléka szavazott ugyanis arra, hogy Risztov Éva úszónő nyer majd olimpiát. Az SMS-ek küldőinek pedig csupán a 25 százaléka gondolja úgy,
hogy Éva n e m szerez aranyérmet. Elnézést kérünk a hibáért!

MEGJÖTTÜNK
SZEGED
BALAZS ADRIAN

Takács Krisztina és Jóvári Róbert (Szeged).

Július 29., 10 óra 35 perc. 4430 g. S t : Juhász-Nagy Nikoletta és Balázs Nándor (Békéssámson).

Július 29., 20 óra 45 perc, 3340 g. Sz.: Tömön Anett és Molnár Zoltán (Szeged).

MOLNÁR PATRIK

HORVÁTH GELLÉRT

FUNK EFRAIM

Július 29., 11 óra 56 perc, 3260 g. Sz.: Kerekes Csilla és Horváth Tamás (Szeged).

Július 29., 23 óra 25 perc, 3460 g. Sz.: Reményi Beáta és Funk Zoltán (Hódmezővásárhely).

FÜLÖPESZTER
Július 29., 13 óra 5 perc, 3520 g. Sz.: Karakas Angéla és Fülöp Tibor (Kübekháza).

ZSEMBÉRI LIZA
LAURA
Július 29., 18 óra 15 perc, 3680 g. Sz. Borbota Beáta Beatrix és Zsembéri László
(Ópusztaszer).

TÁBOROSI ROLAND
Július 29., 22 óra 25 perc, 2600 g. Sz.: Horváth Szilvia és Táborosi Mihály (Sándorfalva).

IÓVÁRI VIVIEN
Július 29., 17 óra 55 perc. 3260 g. Sz.:

VÁSÁRHELY
PAPP BÁLINT SZABOLCS
Július 29., 15 óra 50 perc, 3000 g. Sz.: Lencse Ibolya és Papp László (Hódmezővásárhely).

SZENTES
VASAS ALEX
Július 30., 0 óra 35 perc, 3570 g. Sz.: Kulcsár Anikó és Vasas Attila (Csongrád).
Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK

SEBESZETI
Nem a rokkantak, nem az orvosok, a törvény a hibásÉSBALESETI,
UROLÓGIAI FELVÉTEL
Július 23-án megjelent újságcikkhez szeretném leírni véleményemet, mert a valóság okaira
nem világít rá az írója.
„Minden tizedik felnőtt invalidus, papíron". De miért is kényszerülnek bele az álrokkantnyugdíjba? Kinek a hatására kényszerülnek a 45 éven felüli munkavállalók, hogy rokkantnyugdíjasként, de dolgozhassanak? Meg
kell vizsgálni az állami hivatalokat, hogy hányan dolgoznak számítógépes és adminisztrációs
munkakörben, vagy portásként
250-300 órát havonta kényszerből (nem kerekes székes rokkantnyugdíjasokról van szó)
rt.-nél, kft.-nél, kht.-nél vagy
bt.-ben, és az egyéni vállalkozók
előnybe részesítik azt a munkavállalót, aki 67 százalékos rok-

67

kérdésünk:

Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged.
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!
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Színes amerikai film.

PROGRAM

PONT

SZEGVÁR

Este 7 óra: Malacka a hős. Színes,
m. b. amerikai animációs film.

SZÍNHÁZ

KÖZÉLET
SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában
lehetőség van asztaliteniszezni,
biliárdozni, dartsozni, csocsózni,
sakkozni és társasjátékozni
(diákigazolvány kell hozzá|.

MOZI

A Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában
du. 2 órától:
nyomozás a könyvek világában játékos foglalkozás.

MEDITERRÁN TERASZ
(Somogyi u. 19.|
Este fél 9 óra: Mágnás Miska operett két részben, a Turay Ida
Társulat előadása.
S Z E G E D
BELVÁROSI M O Z I
NAGYTEREM

Du. fél 5 óra: A gyűrűk ura - A
két torony. Színes, m. b. amerikai
film; este 8 óra: Az utolsó éjjel.
Színes amerikai film.
BELVÁROSI M O Z I

FILMTÉKA

BELVÁROSI M O Z I

KAMARA

Du. negyed 5, fél 7 és este
háromnegyed 9 óra: Adaptáció.
Színes amerikai film.

:gyed 7 óra: Intacto. Színes
Du. negyed
I 4 és este fél 9
spanyol(1 film; du.
óra: Császárok klubja. Színes
amerikai film.
PLAZA C I N E M A

CITY

Mátrix (szinkronizált): 15, 17.45,
20.30 óra. Halálosabb iramban:
15.15, 20 óra. Merülésa
mélységbe: 15.30, 20.15 óra.
Azonosság: 14, 16, 18, 20 óra.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt: 20 óra. Ki nevel a
végén?: 17.45 óra. Szindbád: 14,
16, 18 óra. Hulk: 13.30, 16 óra.
Malacka a hős: 13.45 óra. A
vonzás szabályai: 13.15, 18 óra.
Charlie angyalai: 13.30, 15.45,
18, 20.15 óra. Hajó a vége: 14.15,
16.15, 18.15, 20.15 óra.
Vitathatatlan: 18.30, 20.30 óra. A
fülke: 13.45, 15.30, 17.30, 19.45
órg.
VÁSÁRHELY

Du. háromnegyed 6 óra: Hulk.
Színes, m. b. amerikai film; este 8
óra: A csendes amerikai. Színes
amerikai film.
SZENTES

Du. fél 6 óra: Szakítópróba.
Színes amerikai romantikus
vígjáték; este 8 óra:
Egy veszedelmes elme vallomásai.

A Rókusi Művelődési Házban
(Kossuth L. sgt. 53.) du. 5 órakor:
a Szeged Művészklub
rendezvénye. Marton MártaÁgota (Marosvásárhely) grafikus
kamaratárlata nyílik. A kiállítást
Tandi Lajos nyitja meg; valamint
beszélgetés a Dankó-ünnepségek
tapasztalatairól Czutor Zsolttal,
Csemer Gézával, Kikli Tivadarral,
Kiss Imrével, dr. Majzik Istvánnal
és Telekné Tóth Annával. A
rendezvényt Polner Zoltán vezeti.
Közreműködik: Lévai László
magyarnóta-énekes és Korom Pál
zongorista.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
izpon
(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 juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep
zárókiállitása. Megtekinthető
augusztus 11-éig, naponta 10-től

18 óráig.
A Várban (Stefánia)
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet, a Jelenkori
Fotóművészeti Gyűjtemény és
Kortárs fotóművészek
táncképeiből megnyílt a Testből
font jelbeszéd - tánc a
fotóművészetben című kiállítás.
Megtekinthető: augusztus 22-éig
naponta 10-től 18 óráig (hétfőn
szünnap).
A Bartók Béla Művelődési
Központban (Vörösmarty u. 3.)
megnyílt
Gyenes Kálmán, AFIAPfotóriporter ... csak egy az Isten
című kiállítása. Megtekinthető
augusztus 3-áig munkanapokon
10-től 18 óráig.
A Kass Galérián (Vár u. 7.)
megnyílt
Összegzés címmel Kiss Ilona
grafikusművész tárlata.
Megtekinthető hétfő kivételével,
naponta 10-től 18 óráig.
A Somogyi-könyvtár földszinti
kiállítótermében megnyílt
Nagy utazók, híres utazások régi útleírások a Somogyikönyvtár gyűjteményében címmel
kiállítás. Megtekinthető hétfőtől
péntekig 10-től 17, szombaton
10-től 16 óráig.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.
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.
VÁSÁRHELY

A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Talált tárgyak (12
fénylenyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-től 12 és du. 1-től 5,
szerdán 9-tól 12 és du. 1-től 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-től 5,
pénteken 9-től 12, du. 1-től 6,
szombaton 9-től 12 óráig, hétfőn
szünnap.
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GIPSZ ÉS H U N G A R O C E L L
DÍSZÍTŐELEMEK GYÁRTÁSA,
FELSZERELÉSE.
K Ö N N Y Í T E T T ELEM
FELSZERELÉSE
Cím:

6724

Szeged,

Tel :

Róna

u.

az alábbi OKJ-s képzéseket
indítja októbertől

Tankoljon legalább 15 liter autógázt az akcióban részt vevő Shell Gas
autógáz-toitóállomásokon az akció ideje alatt 2003. július 1. és
2003. december 31. között és ez idő alatt azonnai ajándékra váltható
pontokat kap. Ráadásul most két sorsoláson ís részt vehet és megnyerheti értékes nyereményeink egyikét, ha a pontgyűjtő kártyáját
beváltotta az akciós ajándékok egyikére.
A sorsolásokat 2003. szeptember 20-án és 2004. január 20-án tartjuk,
LapkőzttebM SMI Ga* lóflóáliomas:

Szeged, Algyői út - Schlosser Mester Bt.
A 47-es úton, a Shell-kút után 300 m.
H.-Vas.: 6-21
ISO 900Z is ISO 14001 ílen a
környezea/eaelem
ís a minőség
területin
apHxgai-iparban
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Általános menedzser
Idegenforgalmi ügyintéző
Idegenforgalmi menedzser
Idegenvezető
Marketing- és reklámügyintéző
Marketing- és reklámmenedzser
Sportszervező menedzser
Irodavezető
Iskolatitkár, óvodatitkár
Protokoll-űgylntáző
Gyógypedagógiai asszisztens
Mentálhigiénés asszisztens
Pedagógiai asszisztens
Nevelőszülő
Környezetvédelmi szakelőadó
Állatkerti állatgondozó
Biztonságszervezö
Mozgóképgyártó
Oktatásinformatikus
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó
Számítógéprendszer-programozó
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5.50 Faluvilág 6.05 Cinematrix A
mozimagazin (ism.) [12] 6.30 Jó 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 7S. 10.15 Teleshop
11.20 Bébilesen Amerikai vígjátéksorozat [12) 11.50 Vad angyal Spanyol-argentin filmsorozat 12.40
Monté Walsh, az utolsó cowboy
Amerikai western [12] 14.45 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.10
Providence Amerikai filmsorozat, 87.
[12] 16.10 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 34. [12| 17.00 Jó barátok 136. [12| 17.30 Betty, a csúnya
lány Kolumbiai filmsorozat, 117.
18.30 Tények Hírműsor
19.00 Aktív
Atv2 magazinja [12|
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Bűbájos boszorkák
A varázstükör (12)
21.15 Óriáspókok
23.05 Jó estét, Magyarország!
23.50 Páran párban Kiöltözve [16]
0.20 \feled is megtörténhet:
Egy ágyban az ördöggel
Amerikai akciófilm
2.00 Aktív (ism.) [12]
2.40 Mi, magyarok
R

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
Szakképzési Intézste

Nyerjen duplán minden literen!

díjátadó gálaest
22.30 Csütörtök este
Benne: Híradó
23.00 Heti menü
Terítéken a kultúra.
Mélykúti Ilona műsora
23.30 Magyar filmműhelyek:
Bodográf Mozgókép
Tanítványok
Magyar film (ism.) (16)
0.45 Kárpáti krónika

27.

summa(a)freemail.hu

III. M l . 304-305.Tel.: 62/544-740,
544-786,546-054 (Ny! az.: 06-003-02)

D U N A
TELEVÍZIÓ

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek
Spanyol rajzfilmsorozat. A vörös sárkány legendája 9.25 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 17. 10.10
Felvidéki történelmi városok Szlovák
útifilmsorozat, 1. Betlér 10.40 Kedvenc állatom Francia ismeretterjesztő gyermekfilmsorozat (ism.) 11.10
Csaíádban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 128. 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó délben 13.05
Baywatch Amerikai akciófilm-sorozat, 83. A Falcon-nyilatkozat [16|
13.55 Slovenski Utrinki Szlovén
nyelvű nemzetiségi magazin 14.20
Együtt Velünk élő kisebbségek 14.55
Szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 15.25 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 73. Rókamese (ism.) 16.20 Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Lajhárkúra (ism.) 16.40
Dallas Amerikai tévéfilmsorozat,
96. Az örökbefogadás 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor
|16| 17.50 Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv ingatag (ism.)
18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 18.35
Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 33.
19.30 Híradó este 19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.05 Szerelmem, Afrika
Német-olasz
tv-filmsorozat, 6.
Birtokon belül [16]
21.40 VOLTfólió

62/469-737,

30/9-286-217
E-mail:

m tv
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6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra
Nostra Brazil filmsorozat, 121. 10.35
Topshop 11.35 Delelő Vidám show
ebédidőben 13.10 Klipklub 13.40
Mike Hammer magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 34. A kis
megbízó 14.35 Receptklub 14.50
Csak egy szavadba kerül! Telefonos
villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm
15.25 Játékzóna 16.20 Testpercek
Fitnesz Norbival 16.30 A bohóc Német akciófilm-sorozat, 15. A kölni
kapcsolat, 2. (12) 17.30 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat, 2. Maratoni
műszak |12] 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12)
19.30 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi:
Willow
Amerikai kalandfilm [12]
22.35 Híradó 8 percben
22.50 Tüzes jég
Amerikai akciófilm [12]
0.30 Szigetelés
0.40 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
0.50 Sportklub
1.05 Stella Moziklub
Mozimagazin |12]
1.40 .hu Multimédia-magazin
2.10 Fókusz Közszolgálati
magazin [12] (ism.

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap 8.00
Híradó, sport, meteorológia 8.15 Magyar népmesék 8.25 Petőcz András
versei 8.30 Eugenie Sandler magánnyomozó 9.00 Közép-európai magazin 9.30 Szippancsok 10.15 Eltüsszentett birodalom Magyar filmszatíra 11.40 Hungarorama - Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó,
műsorismertetés 12.10 Gazdakör
12.30 Hittörténeti archívum 14.40
Egy különc úr naplója 14.55 Fejezetek a magyar film történetéből 15.55
Hej, hej, helyes beszéd! 16.00 Equator Klub 16.30 Ingatlaninfó 16.40
Kalendárium 18.00 Híradó, sport,
meteorológia 18.15 Szívtipró gimi Új
epizódok! 19.00 Euroszkóp 19.30
Mese 20.00 Híradó, meteorológia,
sport
20.30 Fejezetek a magyar film
történetéből
Magyar játékfilm
21.50 Kosáry Domokos
A történetíróról
és a történelemről
22.30 Miértl
Kérdések a közéletről
23.00 Győzelemre született
Amerikai játékfilm
0.25 \fers
0.30 Himnusz,
műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.05 Eltüsszentett birodalom
Magyar filmszatíra
2.25 Mindentudás Egyeteme
3.35 Vitatott személyek
4.40 Emlékképek
5.00 Euroszkóp

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Ag árhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Panoráma
[16] 9.30 Európai utas 10.00 Záróra
11.05 Bartók+Mozart Operafesztivál
Miskolcon 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 19. 12.45 Önök kérték!
Kívánságműsor 13.35 PoliTour Világjáró mozaik 14.00 Kárpáti krónika
14.15 A fáraók földjén 14.40 Chicago Hope Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 59. Vedd el a feleségemet! |16|
15.25 Napnyugta 18.00 Telesport
magazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.40 Ablak-esztétikus
Dombóvári Gáborral
21.05 Tanulni érdemes
21.10 Kosáry Domokos-portié
22.05 Sziget-tévé
Élőközvetítés,
beszélgetések, tudósítások
a Sziget Fesztiválról
23.35 Záróra
0.40 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 151-152. 1.30 Ablak-esztétikus Dombóvári Gáborral
2.00 Szószóló Balázs Géza és Grétsy
László anyanyelvi műsora 2.30 Járóföld Gulyások és sárkovácsok 3.00
Emberek a természetben Aki csillagokkal takarózik 3.20 A vén budai
hársfák Összeállítás Eisemann Mihály dalaiból 3.50 Telesport-magazin

I

SZEGED

T E L E V Í Z I Ó

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

se 8.00 Híradó (ism.) 8.15 Dokumentum Műhely: jó bornak is kell
cégér 8.30 Kimba 9.00 Képújság
17.00 Pénzháló - országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Kimba.
Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak
18.15 Kisfilmek 18.30 Életutak: dr.
Tarján Tibor (ism.) 19.00 Híradó
19.15 Kimba 19.30 Biztonsági zóna
20.00 Hatlábú birodalom 20.30
Lisztérzékenység 21.00 Poirot: a sárga írisz. Angol krimi 22.00 Egészségmagazin 22.30 A Te utad! - Európa
kihívásai 23.00 Képújság

Q T V
VÁSÁRHUYI V/kKOS IHVÍZlb

16.00 Kisváros. Magyar filmsorozat
4. rész 16.45 Tarjáni napok 17.40
Cigány György könyvbemutatója
18.00 Az Aradi Filharmonikusok
koncertje a Fekete Sasban 19.45 Kovács Kati Hódmezővásárhelyen 20.45
Fogarassy Judit Balett- és Jazz-tánc
Stúdió évzárója 22.30 Bisztró Baleset
Band-koncert 23.00 Expedíció: elfelejtett szigetek - természetfilm 0.00
Képújság

m

SZEGEDI
STÚDIÓ
Alföldi Hírmondó 93,1
Mhz és a 66,29Mhz 5.5522.30-ig 6.00 Reggeli Krónika 6.30 Dél-Alföldi Krónika
6.45 Reggeli párbeszéd 7.15
Lapszemle 8.00 Kapcsolás
Kossuthra 15.00-18.00-ig
Délutáni zenés magazin
18.30-22.30-ig nemzetiségi
műsorok

FM954

'¿-Rádió

1

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

Adástel.: 44-22-44; e-mail:
juventus@juven tus. szeged, hu
0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
luventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz
14.00 Vass Marian 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter - telefon:
06 3030-30-244 és 44-2244 20.00 Művészváró
Hegyesi Sándor és Ábrahám
Zsolt 22.00 Inteam

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazinműsor: horgász-délelőtt a Rádió 7-ben.
Vendégek: Pikali Sándor, a
hódmezővásárhelyi Dobó Éerenc Horgászegyesület elnöke, Sebők János és Kispál János horgászok 12.00 Híröszszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek 14.30 Humorpercek 15.30 Angol hírek 18.15
Full extra 20.15 SMS kívánságműsor, zenei válogatás

A nap filmje

RTL KLUB

20.10 Willow
Amerikai kalandfilm

"ftlí
22.30-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 Városi Tv Szeged műsora
18.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 195. rész 18.55-20.00 Városi
Tv Szeged műsora 20.00 Kábelrégió
20.30 Pályairány 21.00 Kábel tv.
ajánló 21.30 Tudományegyetem
22.00 A Városi Tv Szeged műsora

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

*

á

K

6.00 Hatlábú birodalom. Angol ismeretterjesztő sorozat 6.30 Lisztérzékenység 7.00 A szerdai adás ismédé-

Fsz.: Val Kiimer, Warwick Davis. A gonosz Bavmorda királynő egy jóslat miatt népének minden újszülöttjét
megöleti. Am egy gyermek,
akit anyja kosárban a folyóra
bíz, megmenekül. Az apró termetű Willow talál rá a kislányra, és védelmébe veszi.
Hamarosan kiderül, a gyermek nincs biztonságban a békés természetű törpék országában, akik a daiki-nikkel háborúban állnak. Willow-nek
a bajban váratlan segítsége
akad: Madmartigan, a kitagadott daikini harcos.
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Állást kinél

Albérletet kínéi

• OSZTÁLYVEZETŐ ápolónőt keresünk felvételre egy
műszakra. Szeged, Kálvária

Autó

Sgt. 43. (24482560)

Bútor

• SZEGED és Hódmezővásárhely területére vagyonőröket keresünk felvételre.
Érdeklődni: hétköznap 8.0015.00-ig,
30-585-82-11.

Egészségügy
Elveszett
Építőanyag
Gazdit keres
QépjánnQvwtó-hépeé*

(24482070)

Gép, szerszám

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

Hagyaték
Haszonállat

(24381071)

Háztartási gép
Irodaszer

• ÖNÁLLÓAN d o l g o z n i
tudó villanyszerelőket keres
szegedi cég. 06-309-383-

Könyv

109. (24381694)

Közlemény
Magánház
Meiőflaidatáfll gép
Panellakás
Pénz,

értékpapír

Régiségek

ÉTTEREM
FELVÉTELT HIRDET

Jelentkezni lehet

Szolgáltatás

a 30-415-7442

Üzlethelyiség
Vállalkozás

Albérletet kínál

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

124381310)

• ACÉLKERESKEDELMI kft
C, E jogosítvánnyal és
gyakorlattal
rendelkező
munkatársat (elvesz 06-309-559-664 (24482614)
• ACÉLKERESKEDELMI kft
gyakorlattal rendelkező raktárvezetőt keres Targoncavizsga előny. 06-30-9-559664 (24482515)

• AUSZTRIAI munkalehetőség mindenkinek! Nyelvismeret nélkül Is! 06-20318-8405. Győr. (24381471)
• EURÓPAI munkalehetőségek teljes lebonyolítással,
mindenkinek! Segédmunkák
is. Tel.: 06-24-540-411.
(23976296)

• HENTESEKET keresünk,
serléscsontozásra. fejcsontozásra
vidéki munkára
Szállást biztosltunk. 06-30382-4840 Szeged. (24482142)
• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
lakástextil üzletbe ambiciózus eladót, valamint függönyvarrási munkákra kreatív varrónőt felveszünk. A
jelentkezést rövid önéletrajzzal a Context-Szeged
Kft. elmére kérjük elküldeni:
Szeged, Teréz u. 3. (24482275)
• IRODÁBA k ö z é p f o k ú
végzettséggel
rendelkező
talpraesett hölgyet keresünk,
angolnyelv-tudás
előnyt jeleni, önéletrajzzal
ellátott jelentkezését a Sajtóházba
"Megbízhatóság
024381861" jeligére kérnénk
leadni Szeged. (24381861)
• ITALAUTOMATAKAT
üzemeltető
cég autóval
rendelkező
munkatársakat
keres Szegeden ós Hódmezővásárhelyen. Érd.: 30205-31-09. (24381308)
• KŐMŰVESEKET felveszünk. téli munka biztosítva
450-600
Ft/óra.
06-70236-03-63.
(Szeged)

Szeged, ősz u. 51.
Tel.: 62-543-777
Szeged,
Postaautó Kollégiumi út 6.

• 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, Szatymazl u.
2. 62-476-876. (24280675)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)
• SÓDERDEPÓ. S ó d e r ,
marosi, bánya- és termőhomok szállítása 3 köbmétertől. Törmelék-, földelszállítás, földmunkák. Héttonnás IFA autódaru bérelhető. 62-484-133, 62467-724,
munkanapokon,
Szeged. (24178681)

Szeged. Bérkert u. 129.
Tel

teljes munkaidőre

gyógyszerészt
keresünk.
Fizetés bruttó 200 E Ft.
albérletet vagy szolgálati
gépkocsit biztosltjuk.

4

Érd 06-309-359-179.

Szegedi
gyógynövény szaküzletbe
szakképzett
alkalmazottat keresünk.
„Szeptember
24482358" jeligére 3
a Sajtóházba.

Bútor

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

munkatársat is keresünk
bruttó 150 E Ft-os
fizetéssel.

I

7 A DÉLMAGYARORSZÁG "
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NAPILAP

l ó KOMMUNIKÁCIÓS
KÉPESSÉGGEL RENDELKEZŐ

előfizetőszervezőket
KERES
SZEGED TERÜLETÉRE.
BÉREZÉS:
alapbér + teljesítménybér.
Csak szegediek jelentkezését
várjuk I

Jelentkezés, idapont-egyeztetés:
70-381-49-12

• 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)
• ANTIK bútorok, régiségek. tollneműt. teljes hagyaték felvásárlása, azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás, Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (23976800)
• TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi 25. 62-489-603.
(23976552)

• a

i m u u . i i i . M

• BIOPTRON lámpa - kisméretű - állvánnyal, színskálával eladó Irányár: 120
E Ft. Érd.: este 7-től 62217-287, Makó: (24381735)
• DAGANATOS megbetegedések alternatív terápiája!
Szegeden
62-431-422.
(24482197)

TANDÍJMENTES. ALAPFOKÚ

számftógép-kezelói
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 4-én. e
Arany J.u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

(24078564)

• AUTÓÁTIRATÁS leggyor-sabban
"Körgyűrű"
(Szeged)
Madách 24/B
(24482063)

62-439-025

TIKKURILA
FESTÉK
Sieged, Vám tér• •
Tel.: 61/SS1-M7

i

É

S

CSÜTÖRTÖK, 2003.JÚLIUS31.

»

62/567-835

(üzenetrögzítő is)

értékesítés a
FEHÉRTÓI
HALGAZDASÁGNÁL
minden pénteken és
szombaton 8—14 óra között.
A halakat térítés ellenében
megtisztítjuk, filézzük.
Érdeklődni lehet
|
a 62-461-444-es
|
telefonszámon. ™
SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.

CSŐ és VAS

• GARÁZST vagy 18-20
nm-es helységet vennék
Hódmezővásárhelyen. 0630-2132-102, azonnal fizetek. (24481963)

• 3 AN vagyunk testvérek,
akiket 8 hete az anyutól elszakítottak és az utcára
tettek Nagy testű, fekete
kutyák leszünk. Segíts Te Is,
és legyél a gazdink! Ahol
megtalálsz: 70-241-64-60.
Szeged. (24482276)
• 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)
• FEKETE FEHÉR kiscica
Ingyen elvihető. 62-457908,
Szeged-Petőfitelep.

• 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)

KüSSBS^M

ged. (23976771)

• 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)

14

Haszonállat

• TYÚKVÁSÁR! Bordányí
úton, a zsombói bekötőút
után. 450 Ft/db. Szerdapéntek: 14-17-ig. Szombatvasárnap: 9-11-ig. 06-30239-43-57, 06-20-918-9474. (24482250)

15

• BONTÁSRA házat vásárolnék készpénzzel, rövid
határidővel, törmelék eltakarítással. Géppel és autóval rendelkezem. 06-30559-5330 (24482217)

(24179674)

22

E-mail: papir@baral.hu * www.barat.hu

Pénz, értékpapír

• U H VALNTAVALTAS
* LICKITYIZÁNN ARFOLTAHPN.
NÁJÉx. Kárász u. S. 61-94I-M9

• HASZNÁLTKÖNYV-FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged, 62-315322. (23976770)

• KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK könyveket, m a gánkönyvtárat,
könyvhagyatékot. Dekameron Antikvárium Szeged, Vitéz u. 1315.
Tel.: 62-423-325.
(24381676)

Virágkötő
Kéz- és lábápoló,

azonnali
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.

mőkörömépítő

• FOGADJON ö r ö k b e a
Tappancstól egy 4 hónapos
vizsla
keverék
kutyust.
Kedves, energikus társa
lesz. Érd.: 70-380-22-86.
Szeged. (24482273)

E

D

B

in

25

A Démász Rt.
¿szzzrzzzzrzr—- Hódmezővásárhelyi Üzemvezetősége
értesíti a fogyasztóit és a lakosságot, hogy
hálózat-felújítási munkák miatt áramszünet lesz
Hódmezővásárhelyen 2003. augusztus 11-én, 12-

32-ig, a Lévai u. 92. sz., a Tátra u. végig.

$

Köszönjük fogyasztóink türelmét és megértését.
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MINŐSÉ6. SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON!

£

Telefon: 62/428-433

§

Újszegeden
a
Marostői Iparcikk
üzlet.
g

2 0 - 4 0 ( M
MÉRETRE VÁGVA IS I

M
E
G

NY
í
L

NYITÁSI
l
KEDVEZMÉNYEK!

Szeged,
Marostői u. 4.

T I Telefon: 62/458-324

A z apróhirdetések tartalmáért
a kiadó n e m vállai felelősséget!
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Tanfolyam

(24078021)

• HAMMER Security Biztonsági Szolgálat szeptember 1-i Indulással, délutáni
órakezdésekkel,
személyés vagyonőrlanfolyamot indít
fegyvervizsgával
egybekötve, a munkaügyi központ
Igényelhető,
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS támogatása
garanciával,
Szeged és 90%-os útiköltség-térítéssel
Csongrád megye. Tel.: 06 együtt A legjobb vizsgá30 9457 577, 06-62-533- zóknak későbbi munkalehe999, SZÁSZ PÉTER (23976557) tőséget biztosltunk. Jelentkezni: személyesen Szeged,
• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer- Pacsirta u. 1. sz. alatt, vagy
vizügyelete
folyamatosan! 06-30-9589-663 és 6 2 Hibabejelentés: 06-20-33- 489-800, 62-489-690 te56-114, Szeged. (24078009)
lefonon. (24482359)
• AKCIÓS Új típusú REDÖNYÖK, RELUXÁK szalagfüggönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (23976548)

• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077586)

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

422-431. (24482309)

}ŐRAUS20NET

Q g Kft.
AUTÓSISKOLA
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
tanfolyamainkat

Szeged, londoni krt. 10.

Tel/fax: 62/555-603.
Rádiótel.: 70/311-7906
20/356-7058

• VAGYONÖRTANFOLYAM.
Ár: 47500. Tel.: 06-30310-8934
(Szeged)
(24381642)

B 2 E K 3 3 S H
• SZEGED, ipari parkban
900 nm-es, egyszintes, jó
elosztású,
összközmüves
tégla raktárépület eladó.
06-30-436-38-64. (24482306)

Algyőn, 2000 nm
csarnok (nem daruzott)
raktár vagy gyártás
céljára alkalmas

+ 480 nm kigészítő
irodablokk
ELADÓ,
VAGY HOSSZÚ
T Á V R A BÉRBEADÓ.
Hívását várja:

ADÁS MÉREY 6/B., 62-

682. (23976887)

- Részletfizetés
- Diákkedvezmény
- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
- Számitógépes gyakorlás
- Légkondicionált tantermek, j g

Szolgáltatás

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

MEGOLDÁSÁRA TANÁCS-

103-ig és 62-től 90-ig, a Gorkij u. 1-től 23-ig és 2-től

• KOVÁCS Autósiskola.
Szeged, Bihari 29. 62-492-

• ÉPÜLETEK b o n t á s á t
vállaljuk, vásárolunk. Gépekkel rendelkezünk, 0630-292-2275. (24381067)

Lomtalanít?
Költöztet? Szállíttat?
A HÓRUKK-ra számíthat
TOI mindennap

ELVÉGZÉSE, PROBLÉMÁK

én, 25-én és 26-án 8.00-tól 16.00-ig a Pál u. 81-től

E

Postabank Rt
II »9800+06289010-10000001

Magyar I p a r w S v o t s é g
Oktatási Körpont
Totálon: «26-587, 425-596
E-mail: Iwlo'svmlok« egwd.hu
Akkredltáulói srám: 0021

• RÉGISÉGEK vétele, Szeged, József Attila sgt. 29. MUNKÁLTATÓK, MUNKA62-310-614, 10-17 óráig.
ÜGYI FELEDATAINAK
(23976962)

Közlemény

Építsük együtt a falakat!

HÓRUKK-SPGED BT.

(23976693)

• SZATYMAZ főutcáján ház
eladó,
06-30-627-2512,
06-30-284-8044. (24482323)

ff

építéséhez

Támogatás, részletfizetés!

• KÉPKERETEZÉS AZON2 3 ] Régiségek
N A L ! Mire elfogyasztja az
általunk kínált frissítőt, már be
• A N T I K B Ú T O R O K , is keretezzük a képelt,
FESTMÉNYEK, ÓRÁK, POR
festményeit! SZILÁNK* SzeCELÁNOK, ezüst vitrintár- ged, Teréz u. 42. Tel.:
gyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása 423-343. (24381769)

(23976773)

Magánház

Gyógymasszőrí

M e z ö g a z d . gép

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

állatmenhely

is hozzájárul 10 Ft-tal.

• SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012 (24482234)

• 800 literes süteményes
hűtő, 1 db armatúra, 1 db 2 1 i Panellakás
kétmedencés
mosogató
eladó.
06-30-56-57-310. • PENTELEI soron l. emeleti 52 m'-es, erkélyes lakás
Szeged. (24482146)
felújítva, üresen, sürgősen
6.300.000-ért eladó. 06-301 6 Irodaszer
9-583-180, Szeged (24381181)

a llt-as. Dl-es melleken. |

Ön a szegedi

• HÓDMEZÖVÁSÁRHE
LVEN, Béketelepen rendezett, nagy családi ház
garázsokkal eladó, panelt
beszámítok.
06-30-2149830. (24482039)

• FÜGGESZTETT szárzúzó,
keveset használt, kedvező
áron eladó. 06-30-2336129(24482303)

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

1S444-I

Frissítő masszőr

(24482188)

20

IMIOK

' ^ T a p p ^

őszi t a n f o l y a m a i n

• HÁZ eladó Hódmezővásárhely,
Martinovics 23.
Érdeklődni: délután 4 órától.

H á z t a r t á s i gép

PAPIR-IROSZER-IRODASZER
nagyktrtsktdtlnM értékesítés*

v e - w iW t t

(24482182)

(24077316)

• VASÁRNAP eltűnt, fekete
labrador szerű 9 éves kan
kutyánkat keressük. 06-70502-9582 (Szeged) (24482293)

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

Szeged, Irinyi J. u. I.
LIMtfni,l:«ím
Kérje IMI-as katalógusunkat

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

362/541-770

Hagyaték

Barát Papír Kft.

- = 3

FRISS ÉLŐ HAL

• A legkedvezőbb feltételekkel
légkondicionált,
kombi, egyterű km-megkötés
nélkül
bérautók
Hölgybérlőknek 1000 Ft/nap
kedvezmény.
06-30-20555-22,
62-452-266.

T
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Építőanyag

TERRAKOTTA
Csempecentrum

SZARVASI
GYÓGYSZERTÁRBA

• FIAT Brava 1999-es, 1,2
SX, első tulajdonostél, szer• MELEGKONYHÁS étte- vizkönyvvel, 75.000 km-rel
rem
keres
felszolgálót, eladó
(elektromos
első
hentes-halmészárost és éj- ablakok) Irányár: 1,85 M Ft
jeliőrt. Jelentkezni az üz-Érd.: 62-475-481, 16 Óra
letvezetőnél :
62-495-481, után Szeged. (24482298)
Szeged. (24381468)
• LADA 2 1 0 7 - e s 1989.
• NYOMDA keres gyors, fehér decemberig érvényes
precíz munkatársakat köny műszakival eladó Irányár:
nyen megtanulható gép 120000 Ft 06-30-356kezeléséhez
Önéletrajzzal 9542. (Makó). (24482103)
ellátott jelentkezéseket a
Szentháromság u. 6. szám • ÁTÍRÁS, biztosltáskötés.
alá
a hirdetés meg- Szeged, Gyöngyvirág u. 14/
jelenésének napján kérnénk B. Gafib Bt 30-287-5458.
leadni. Szeged. (24381851)
(24280251)
(24482116)

• OPEL Astra 1,4 GL benzines. hengerenkénti befecskendezéses, 82 lóerős,
harmadik
tulajdonostól,
122.000 km-rel, ülésmagasság állítással, gyári rádiós magnóval, vonóhoroggal eladó. 06-70-3850037,
Hódmezővásárhely.

|

Asszisztens
• A RÓKUSI Tüzép Casabella Kft területi képviselőt
keres, építőipari végzettség
előny. Saját gépkocsi szükséges. Jelentkezés lényképes önéletrajzzal Érd.:
Szeged, Szatymazl u. 2.

gyö. (24482286)

• LADA 1300-as (1986) jó
állapotban eladó. 06-30453-12-02. (24482176)

vagy
telefonszámon.

E

30% adókedvezmény

Orcsik M ű h e l y K f t .

a 70-334-7442-es

D

HIRDETÉSFELVÉTEL:

• OPEL Astra 1.4 1998.
eladó. Érd.: 62-268-050. Al-

AUTOKLIMA

munkakör betöltésére.

R

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

(24482169)

FELSZOLGÁLÓ

Szakképzés
Tanfolyam

1

BELVÁROSI

TELEFONOS

I

Apróbörze

(24482322)

• SZÁMLAKÉPES b e d o l gozói keresek zakó- és
nadrág varráshoz 06-20912-12-40
(Szeged).

Garázs

NONSTOP

H

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62-401-318 62-555-796,
06-30-271-9697. (23976769)
• TÁRSASHÁZAK műkő és
betonlépcsö cseréjét, pótlását, gumirozását vállaljuk.
06-70-235-19-31, 62-266826 Szeged. (24381534)

Hegedűs Attila
06-20-960-73-51.

|
|

2 8 ! Vállalkozás
• SZEGED, Csongrádi sgt.
86. alatti társasház homlokzati nyílászárók cseréjére
pályázatot ír ki. Érdeklődni a
06-20-3649-071 -es
telefonon. (24482265)

Dél-magyarországi Whirlpool
Márkabolt és Bemutatóterem
S z e g e d , S z e n t h á r o m s á g u. 3 4 . • T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 4 - 3 7 7
N y i t v a t a r t á s : h . - p . : 9 - 1 8 - i g , szo.: 9 - 1 2 - i g

A" KATEGÓRIÁS MOSÓGÉPAKCIÓ!

• 6. érzék • digitális • súlyautomatika
• 12 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 1200 cent.
M 9 900 Ft helyett

1 0 9 9 0 0 Ft
• 6. érzék • digitális
• súlyautomatika • 12 alapprogram
• 5 k g kap. • A/A energiaosztály
• 1000 cent.
139 900 Ft helyen

9 9 9 0 0 Ft
(TUM: 38,56 » U ÍM: .17.27)

m a g y a r cetelem

• súlyautomatika « 1 5 alapprogram
• 5 kg kap. • A/A energiaosztály
• 800 cent.
12« 900 Ft helyett

7 9 9 0 0 Ft
12 a l a p p r o g r a m • 5 k g
• A/A energiaosztály • 800 cent.
• súlyautomatika
119 900 Ft helyett

7 4 9 0 0 Ft
TOVÁBBI AKCIÓKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÜZLETBEN!
- VÁSÁROLJON MOST, FIZESSE KÉSŐBB
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS NÉLKÜLI HITEL

HITELEK

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek.

CSÜTÖRTÖK, 2003. JÚLIUS 31.
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H I R D E T É S «

Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola
A K K R E D I T Á L T ÁLLAMI N Y E L W 1 Z S G A H E L Y
L E G Y E N Ö N A Z 5000. H A L L G A T Ó N K !
S Z A K M A ÉS N Y E L V V I Z S G A E G Y H E L Y E N !
Szeptember l-jén induló, iskolarendszerű szakképzések érettségizetteknek:
Egyetemi felvételi mentességet nyújtó AIFSZ
szakok:

K O Z L E M E N Y
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MOL Rt.
2003. augusztus 4-én, reggel 6.00 árától délután 18.00 óráig

Algyő
települést érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító
rendszeren

gázszolgáltatási szünettel járó
karbantartási munkát végez.
Kéljük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése
és a zavartalan visszakapcsolás érdekében a fenti időszakban
a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteitemi szíveskedjenek.
A MOL Rt. és a DEGAZ Rt. munkatársai mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a zavartalan gázellátást mielőbb
helyreállítsák.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság

Az ALBA GLAS Kft.,
ALBA

Magyarország legkorszerűbb
üvegfeldolgozó gyára

GLAS'

vállal LAKOSSAG RESZERE is
üveg- és tükörmegmunkálást:
372-499 Ft/fm
matt élcsiszolás 3-10 mm
521-691 Ft/fm
polírozott élcsiszolás 3-10 mm
696-2625 Ft/fm
gravírozás (mintától függően)
283-1766 Ft/fm
fazettázás 4-19 mm-es üvegre
516-864 Ft/db
furatozás 20-80 mm átmérővel
edzett üvegek, béredzés, festett, szitázott üvegek.
Hőszigetelő üvegszerkezetek széles palettája:
3000 Ft/m2
4-16-4-es szerkezet
Tiffany üvegek nagy választékban.
A megmunkálásokat - üveggel vagy bérmunkával
- rövid határidővel, helyszínre szállítva vállaljuk.
Ajánlatunk 2003. december 31-ig érvényes.
Áraink az áfát nem tartalmazzák!
Megrendelés, információ:
ALBA GLAS Kft., Székesfehérvár, Holland fasor 5.
Tel.: 22/513-630; fax: 22/513-639; info@albaglas.hu

Gyászközlemények
SZEGED

- IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER (Budapesti Gazdasági Főiskola)
- LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS
(Budapesti Műszaki Egyetem)
- J O G I ASSZISZTENS (Pécsi Tudományegyetem)
- PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ (Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)
23 év alatt, nappali

tagozaton

teljesen ingyenes képzések

az

alábbi

szakokon:
- IDEGENVEZETŐ
- IDEGENFORGALMI T E C H N I K U S
- IRODAVEZETŐ
-VÁMÜGYINTÉZŐ
- G A Z D A S Á G I INFORMATIKUS
- N E M Z E T K Ö Z I LOGISZTIKAI MENEDZSER
- KÜLKERESKEDELMI Ü G Y I N T É Z Ő
- M A R K E T I N G - ÉS R E K L Á M Ü G Y I N T É Z Ő
- ÚJSÁGÍRÓ
Valamennyi szakunk levelező tagozaton is indul, szombati tanítási napokkal.
Nappali tagozaton családi pótlék, sorkatonai szolgálat halasztás, ingyenes
kollégiumi elhelyezés.
Felvételi időpont: 2003. augusztus 2., 9., 16., 23., 30.
Ingyenes tájékoztató füzet kérhető: 22/348-103
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.

„Ne állj zokogva síromnál, nem vagyok
ott. Nem alszom. De ott vagyok az ezer
szélben, mi fú. Én vagyok a gyémántcsillogás a havon. Én vagyok a napfény az
érett gabonán. Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj. Ott vagyok minden hangban veled. Ne állj hát zokogva síromnál, nem vagyok ott. Nem hal^ ^ ^ B K ^ ^ ^ ^ ^ f l tam
V f l ^ H
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér és rokon,
J t m E E I ^ ^ ^ I ^ ^ B barát,
S Z A B Ó GYÖRGY JÁNOS
62 éves korában, 2003. július 24-én, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. augusztus 4.,
11 órakor az Alsóvárosi temető ravatalozójában lesz. Kívánságára
hamvait otthonában helyezzük el, kérjük csak egy szál virággal búcsúztassák el.
Szerető felesége és családja: Orsolya, Berci, fános és Ildikó

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy szerettünk,
BÖRCSÖK MIHÁLY
hosszú, súlyos betegség után, 68 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 4-én, 10
órakor lesz a Rúzsai temetőben.
Minden külön értesítés helyett:
a gyászoló család, Szeged, Rúzsa

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,
Ö Z V KALMÁR
DEZSŐNÉ
FEHÉR I L O N A
életének 72. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése augusztus Tjén, 13 órakor lesz az
Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
S Z Ű C S ISTVÁN,
volt buszvezető 64 éves korában, hosszú, súlyos betegségben
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 4-én, 13
órakor lesz a Dugonics temetőben.
Gyászoló család

M U L T I N A C I O N Á L I S CÉG 1 FO VEZETŐT,
V A L A M I N T Ü Z L E T K Ö T Ő K E T KERES.
Érettségi, jogosítvány szükséges.
Bővebb tájékoztatásért küldje meg nevét, címét,
végzettségét SMS-ben a 06-20/219-32-53
telefonszámra.

Í»

Szegeden, az ó s z u. 4 3 . sz. és a Csongrádi
3,

öarfjj sgt. 51. sz. alatt épülő társasházakban lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén, a Rákóczi utcában épülő
B áullíltetisaslUi

ELSŐ HÁZ KFT.

Szeged, Arany J. u. 7. 1/116.
Tel.: 06-30-9-537-287

World o f

TUI

3 0 % - o s
kedvezménnyel
árusítjuk

Az előző bútorkiállítás nagy sikerére
való tekintettel és az Önök kérésére
újból megrendezzük
akciós bútorvásárunkat.
Ha meglátogat bennünket, közel 70
db ülőgarnitúrából
válogathat.
2003-btn is érdemes a Dorina Bútornál
vásárolni és rendelni.
A helyszínen bemutatott bútorainkat kérheti valódi bőrből vagy kibővült szövetválasztékból (zsentlia, textilbőr, plüssök
300 féle).

( t ö b b díjat is e l nyertek!).
Minden bőrgarnitúrához

10 000
forintos
vásárlási u t a l ványt adunk
ajándékba!

Ifjúsági Ház
Szeged, Felső Tiszapart 2.
S003.
augusztus
S-3.
Nyitva t a r t á s :
9 órától 17 óráig

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett Édesanyám,
Ö Z V KERTÉSZ J Á N O S N É
LUDVIG A N N A
rövid szenvedés után, 2003. július 19-én, 77 éves korában csendben elhunyt. Temetése 2003. augusztus 4-én, 15 órakor az Alsóvárosi temető
ravatalozójában lesz.
Gyászoló fia és rokonai

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,
BALÁZSFI I S T V Á N
temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, szomszédoknak, munkatársaknak, akik Édesanyánk,
ÖKRÖS I S T V Á N N É
temetésén megjelentek, sírjára a
szeretet virágait helyezték, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

IDiitlUA

MEGEMLÉKEZÉS
„Úgy mentél el fiatalon, ahogy éltél,
csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében."
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
IFJ. FARKAS I S T V Á N
halálának 10. évfordulóján.
Szerető édesanyád, fiad és családja

„Fénytelenül ragyog a nyári holdsugár,
hiába keresem Édesanyám mosolyát."
Fájó szívvel emlékezünk
MULATI BALÁZSNÉ
V Ő N E K I ÉVA
halálának 5. évfordulóján.
Gyermekei és családjaik

Tiszteit Hirdetőink!
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 áráig tudunk elfogadni.
Cyászközlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Központ

Szeged Tourist
Szeged, Klauzál tér 7.Tel.: 62/420-428

HORVÁTORSZÁG
BRAC-SZIGET
2 - 4 - 6 ágyas a p a r t m a n o k , s z o b á k last m i n u t e áron
folyamatosan szeptember k ö z e p é i g
augusztus 8 - 1 5 .
augusztus 15-22.

17 900 F t / f ő / h é t
19 9 0 0 F t / f ő / h é t

A részletekről érdeklődjön

ÚJDONSÁG:
akciósan megrendelt bútorát, szövetest
2-3 héten belül, bőröst 4-3 héten belül
leszállítjuk, vagy 2004. február 28-ig
bármely hónapot megjelölve akciósan
fenntartjuk, majd leszállítjuk!

Szeged. Ö v u 43,
15 lakásos társasház

TUI Utazási

Dorina Bútor, Székesfehérvár - „Az igényes otthon itt kezdődik
U j bútorkészlet ü n k e t és a m á r
m e g l é v ő sikeres
bútorainkat

lakásos sorházban lakások eladók.

Érdeklődni teleionon történő
időpont-egyeztetés alapján lehet.

Szenzációs bútorvásár! V

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

Stabil munkahelyre vágyik?

irodánkban!

Jegyelővétel menetrendszerű
n e m z e t k ö z i E u r o l i n e s buszjáratokra
TÉRKÉPEK, Ú T I K Ö N Y V E K , ATLASZOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
EGYEDI KÉRÉSEK R E N D E L É S R E
PÉNZVÁLTÁS
UTASBIZTOSÍTÁSOK

SZENTES

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

GYÁSZHÍR

GYÁSZHÍR

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,
K E L E M E N JÓZSEFNÉ
DOBROVICS TERÉZIA
(nyugalmazott tanárnő),
Csongrád, Justh Gy. u. 43. sz.
alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 1jén, pénteken, 15 órakor lesz a
Csongrádi temetőben.
0M4MI,, A gyászoló Józsa család

Megrendülten tudatjuk, hogy
M O L N Á R ZOLTÁN,
Serháztér 6. szám alatti lakos július 25-én, életének 69. évében elhunyt.
Gyászoló hozzátartozói
u„

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága Édesapánk,
S Z A M O S K Ö Z I JÁNOS,
Szentes, Vásárhelyi út 58. szám
alatti lakos 88 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 1jén, pénteken, 15 órakor lesz az
alsó református temetőben,
ói««:.«
Gyászoló családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,
N A G Y ISTVÁN,
Hódmezővásárhely, Damjanich
u. 165. szám alatti lakos temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család

MAKÓ
GYÁSZHÍR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, volt
munkatársaknak, TerraCoop Kft. dolgozóinak, akik
drága szerettünk,
ID. B Í R Ó KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Gyászoló család, Szentes

Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk,
N A C S A ANTAL,
makói, volt rákosi lakos, 77 éves
korában elhunyt. Temetése augusztus 1-én, 16 órakor lesz a
Makói római katolikus temetőben.
0244«mm Gyászoló család, Makó

MEGEMLEKEZES
Küzdelmes volt az életed,
nyugodt legyen pihenésed.
Fájó szívvel emlékezünk
SZABÓ SÁNDOR
halálának 3. évfordulóján.
Feleséged, fiad, menyed,
i..,,,»2 unokád, Makó
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Döntős bajnoki remények

Június hónap legjobb sportolója: Kanyó Dénes

Ob-arannyal hangolt

ATLÉTIKA
Augusztus 2-án és 3-án Nyíregyházán rendezik meg az atléták felnőtt korcsoportos országos bajnokságát. A megmérettetésen három egyesület, a
Szegedi VSE, a vásárhelyi Hódiák SE és a Szegedi Lelkesedés
SK képviseli Csongrád megyét.

A búvárúszó Eb-re készülő Kanyó
Hosszú időszak után ismét búvárúszó lett a hónap sportolója
a Délmagyarország és az A; any
oroszlán étterem ünnepstgén.
lúnius legjobbjának Kanyó Dénes bizonyult.
Hat bajnoki cím. így hangolt a
közelgő Európa-bajnokságra a
Duna-Tisza Muréna Búvárklub
versenyzője, Kanyó Dénes. A
szegedi búvárúszó az országos
bajnokságon szerzett hat aranyérmet. Szenzációs formában versenyzett Gyémánt Imre mesteredző tanítványa. Az elsőségek
mellett még két új országos csúcsot is úszott a Tisza-parti kitűnőség.

A Szegedi VSE sportolói eddig
nem tétlenkedtek, országos bajnoki címeket, ezüst- és bronzérmeket szereztek. A piros-kékek
elsősorban - a hagyományoknak
megfelelően - a gyaloglásban
[Dudás Gyula, Tubák Róbert és
Székely Orsolya révén) vitézkedtek, de a különböző utánpótlás
korcsoportú futók (pl. a 4x800
méteres leány váltó, vagy Papp
Gabriella) is remek eredményeket értek el. A fogyatékos sportolók között pedig a Biacsi ikrek,
Ilona és Bernadett remekelt, legutóbb a tunéziai világbajnokságról hat éremmel (egy arany, öt
ezüst) tértek haza. A nyírségi
ob-n a Szegedi VSE tízfős külöDénesnek (balról) Puskás László nyújtotta át a díjat. Fotó: Karnok Csaba nítménnyel vesz részt:
- Nincsenek vérmes és érmes
A Délmagyarország sportrova- Most az ünnepség után tizenháta és az Arany oroszlán étterem rom kilométert kell teljesítenem.
vezetősége is elismerte a váloga- Szerencsére most már nincs aktott versenyző teljesítményét, hi- kora meleg, nehezen bírtam a
szen június legjobbjának válasz- kánikulát, nem egyszer előfortotta meg. Tegnap ünnepélyes dult, hogy úszás közben a vízből
keretek között kapta meg a bú- kellett innom, annyira kiszáradvárúszó a díjat, amelyet Puskás tam. Jövő héttől már a formába
FORMA-l
László nyújtott át. A díszes serleg hozás szerepel a programban, hiátvétele után a beszélgetésé lett a szen augusztus 11-én kezdődik
főszerep. Volt mit mesélnie Ka- Liberecben az Európa-bajnokság. HOCKENHEIM (MTI)
nyó Dénesnek, az elmúlt hetek Szeretnék jól úszni, eredményekemény munkájáért senki sem sen szerepelni. Nem lesz könnyű Vasárnap kerül sor az 54. Foririgyelte.
dolgom, az orosz riválisok már ma-l-es autós gyorsasági világ- Napi három edzésen veszek megint egy új uszonnyal rukkol- bajnokság tizenkettedik futamárészt - kezdte a mondandóját a tak elő, nehéz lesz őket megver- ra, a Német Nagydíjra.
A hockenheimi pályán eddig
versenyző -, két hete kapom ezt ni, de bízom benne, hogy sikerül26 versenyt rendeztek, a Willia dózist. Reggel, délelőtt és dél- het ez.
ams 8 győzelemmel a legsikereután „izzadok" a medencében.
SÜLI RÓBERT

reményeink - vélekedett Antal
Andor vezetőedző - , negyedik-nyolcadik helyezéseket csíphetünk el. Erre a 100 és 400 méter gáton Bősze Hajnalkának van
sansza, valamint a Biacsi lányok
is meglepetést okozhatnak, Ilona
5000, Bernadett pedig 1500 méteren lehet ott a legjobbak között.
A Hódiák SE háromfős csapattal szerepel az országos bajnokságon. Jó előjel lehet, hogy az
utánpótlás ob-n Szabó László
100 és 400 méteres síkfutásban
is ezüstérmet szerzett (az Európa-bajnokságon a 6. helyezett
váltó tagja a volt), míg Gombos
Sándor 400-on a 4. helyen ért
célba. A juniorok mezőnyében a
magasugró Zsótér Márta nem talált legyőzőre, Adok Szilárd pedig
1500 és 3000 méteren is 5. lett.
Az esélyeket Héjjá Antal vezetőedzővel latolgattuk:
- A küldöttségünket Szabó
László, Gombos Sándor amennyiben makacs sérülése lehetővé teszi az indulását - és
Zsótér Márta alkotja. Lacitól
100, 200 és 400 méteren is döntőbe jutást várunk, s utóbbin ha minden összejön neki - dobogó közeli helyen érhet célba.
Mártinál a tapasztalatszerzés, s

az egyéni csúcs megjavítása, vagyis a 166 centi feletti teljesítmény a cél. Sajnos, ő sem teljesen egészséges.
Érdekesség, hogy a legnépesebb
csapattal tulajdonképpen a legkisebb egyesület, a Szegedi Lelkesedés SK vesz részt az ob-n. Nagy
János vezetőedző tizenkét fős
gárdát vezényel majd, s hogy milyen eredményre számít? Erre
már válaszoljon ő maga, bár arra
nincs esély, hogy gyarapítsák eddigi érmeik (Székely Olga gyaloglásban két bronz, Kiss Zoltán gerelyhajító a téli bajnokságban
ezüst) számát:
- A 400 méteres gátfutásban
Benyó Gergely finalista lehet,
akárcsak a 4x100 méteres férfi
váltónk. A többiekkel szemben a
tisztes helytállás az elvárás. Persze, jelentősen megnehezíti a dolgunkat - természetesen a többi
Csongrád megyei együttesét is -,
hogy nem tudunk megfelelő körülmények között készülni, mert
nincs műanyag borítású, vagyis
rekortán-pálya. Ez az anomália az
egész déli országrészre igaz, mert
Szegeden kívül Kecskemét, Szolnok és Békéscsaba sem rendelkezik ilyen létesítménnyel.
I.P.

Vasárnap a Német Nagydíjért

- /

±l/hn

sebb csapat a Ferrari (7) és a
McLaren (5) előtt. A pilóták között Brazília két háromszoros világbajnokát, a néhai Ayrton Sennát, illetve Nelson Piquet-t egyformán háromszor intették le elsőként. Tavaly a német Michael
Schumacher (Ferrari) volt a legjobb.
A Hockenheimringet tavaly
alaposan átalakították, 6 ezer
825 km-esról 4 ezer 489 km-esre
rövidítették, így az edzésre, illet-

ve a futamra érvényes pályacsúcsot azon a hétvégén állították
fel a versenyzők. Bővítették a nézőteret, a lelátón addig 83 ezren
foglalhattak helyet, most már
120 ezer érdeklődő láthatja majd
a futamot.
A mostani futam történelmi
jelentőségű a magyar sport számára: a négy csapatos pénteki
teszten ugyanis Baumgartner
Zsolt is lehetőséget kap a Jordán-Fordnál.
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Amíg a készlet tart!
HONDA

a legolcsóbb

( W ) NYÁRI AKCIÓ

The Power of Dreams

MEGUJULT!

csongi BÚTOR
-

Csernák Kft.

^kibociátin: 150-170 g/km
í o.-fogyamái: 6,4-7.01/100 km

6000 Kecskemét, Szt. István krt. 23/K. Tel.: 76/506-555

Keresse minden hónap elején
SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS

A

CSONGI BUTORHAZBAN

Egészségcenteres matracok, ágykanapék —23%
Egyes ágyakhoz INGYEN matracot adunk!
Szövet és bór ülőgarnitúrák széles színválasztéka —20%
Egyes szekrénysorok 20—40% engedmén

CSONGIBÚTOR
Szeged, Csongrádi sgt. 58. Tel.: 547-840 ,
Nyitva: h.-p.: 9.00-18.00, s z o m b a t 9.00-12.00
E-mail: C80ngibut0rhaz6vnet.hu
Internet: www.csongibutor.ini.nu

Mobil

programajánlónkat!

Ave ásványvíz

PROGRAM

természetes, szénsavmentes
21(98/1)

Szenzációs hétvégi árak!
Július 31-tól augusztus 3-ig

NEKED!

INGYENES KISZÁLLÁSSAL
HÁZHOZ HÍVHATÓ:
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Start Dortmundban
SAKK
Ma az első fordulót rendezik
D o r t m u n d b a n , a szupersakktornán. A szegcdi Lékó Péternek az indiai Anand lesz az
ellenfele.
Rangadóval kezd a szegcdi Lékó
Péter Dortmundban, a szupersakktornán. A magyar játékos a
világranglistán harmadik indiai
Anand ellen ül asztalhoz. Érdekesnek ígérkezik a két játékos
csatája, hiszen az eddigi partiaik
mindig színvonalas, kiélezett
csatákat hoztak. így volt ez idén
is, a két nagymester Linaresben
kétszer is megmérkőzött. Világossal Anand nyert, azonban az
utolsó előtti fordulóban Lékó egy
varázslatos - a szakemberek szerint akár az év partija is lehet játékkal öt és fel óra után, a 65.
lépésben diadalmaskodott. Ez a
siker jelentette végül azt, hogy a
szegedi zseni megszerezte a végső győzelmet Spanyolországban.
Most is maratoni meccsre van
kilátás, hiszen mindketten alaposan ismerik egymást. Lékó
egykor szekundása volt Anandnak, így a két játékos között kiváló a kapcsolat. A barátságot
azonban mindig félreteszik a
mérkőzéseik alatt, mindketten
győzelemre hajtanak.
Dortmundban ismét nagy az

A nemzetközi szövetség két évre eltiltotta Hegedűs Róbertet

érdeklődés a torna iránt. A három
nagymenő,
Kramnyik
(Élő-pontjainak a száma: 2785),
Anand (2774), Lékó (2739) három tehetséges fiatal, Bologan
(2650), Radzsabov (2648), Najdics (2574) vív majd minden bizonnyal ádáz csatákat. Mi sem
bizonyítja jobban a németországi
viadal népszerűségét, hogy az elmúlt évben volt olyan nap, amikor közel egymillióan(!) kattintottak a verseny honlapjára. Idén
is élőben figyelhetik a sakk szerelmesei a mérkőzéseket, nekik
nem kell mást tenniük, mint a
www.chessgate.de/dortm u n d 2 0 0 3 honlapra kattintani.
Erőltetett lesz a menet, egyetlen pihenőnap lesz a tornán. Lékó az Anand meccs után, Najdiccsal, utána Radzsabowal, Bologannal, majd Kramnyikkal
mérkőzik az első körben.
A verseny menetrendje az ötödik fordulóig, július 31., I. forduló:
Anand-Lékó, Kramnyik-Radzsabov, Najdics-Bologan. Augusztus
1., II. forduló: Lékó-Najdics,
Anand-Radzsabov,
BologanKramnyik. Augusztus 2., III. forduló:
Radzsabov-Lékó,
Bologan-Anand, Kramnyik-Najdics.
Augusztus 3., IV. forduló: Lékó-Bologan, Anand-Kramnyik, Najdics-Radzsabov. Augusztus 4., V.
forduló: Kramnyik-Lékó, Radzsabov-Bologan, Najdics-Anand. Augusztus 5.: szabadnap.
SÜLI RÓBERT

Elég lehet az előny
M T K - H J K HELSINKI

3-1 (2-0)
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, első mérkőzés. Budapest, Hidegkuti-stadion, 2500 néző. Vezette: Ceferin (szlovén).
M T K : Végh - Pusztai (Halmai, 62.),
Komlósi, Juhász R„ Fűzi Á. -Zavadszky,
Pisont (Czvitkovics, 62.), Jezdimirovics,
Szabó 0. (Rednic, 79.) - Torghelle, Silva.
HJK Helsinki: Babócsy - Nylund, Peltola,
Jensen, Aalto - Zeneli (Makela, 64.), Hakanpáá, Heinola, Sund, Kallio - Kottila.
Gólszerzők: Silva (38., 43.), Rednic
(92.), ill. Kottila (54.).

A 7. percben Tbrghelle elől mentett a hátvéd Jensen, majd kisvártatva a vendégek egyetlen csatára,
Kottila veszélyeztetett. Ezt követően Babócsynak kellett jobban fi-

Remák Zoltán nyerte a kerékpáros Tour de Hongrie Siófok és
Pécs közötti 1. szakaszát. A 166
km-es mezőnyversenyben mintegy 100 km megtétele után Remák végrehajtotta azt a bravúrt,
hogy az 5 perces hátrányban lévő
üldözőbolyból egyedül előretört,
beérte az élen tekerő öt szökevényt, majd a „maradék" 66
km-en másfél perces előnyre tett

Bajnokság Athén jegyében
KAJAK-KENU
Több tétért, de egy célért szállnak vízbe hét végén a szegedi
Maty-éren a hazai kajakosok és
kenusok.
Második válogató. Országos bajnokság a felnőtt, masters és ifjúsági korosztálynak. Világbajnoki
kvalifikációs verseny, amelyen tét
az olimpia is. Ez nem három különböző viadal, hanem mindöszsze egy. Ezekéit a célokért lapátolnak majd a hét végén, péntektől
vasárnapig a szegedi Maty-éren a
sport legjobb hazai kajakosai és
kenusai. Az ob miatt minden
klubnak nagyon fontos a minél
eredményesebb szereplés, emellett pedig az egyéneknek a vb,
azon pedig a 2004-es olimpiai
szereplés jelent igen komoly kihívást.
Tudja ezt Angyal Zoltán szövetségi kapitány, aki mindenképpen
az olimpiai számokat figyeli majd
igen kritikus szemmel. - Remél-

Edzőmeccsek
futószalagon
LABDARUGAS

gyelnie, Silva háromszor is ígéretes helyzetbe került - a gól, ekkor
még, elmaradt. A brazil csatárnak
ez nem szegte kedvét, továbbra is
nagy kedvvel focizott, aminek
meglett a jutalma. A 38. percben
18 méterről bal lábbal védhetetlenül bombázott a jobb felső sarokba (1-0), majd 5 perc múlva Babócsy bravúrral védte Torghelle
fejesét, de a kipattanót Silva a kapu torkából passzolta a hálóba,
2-0. A második félidő nagyon
rosszul kezdődött, az 54. percben
Kottila fejesből szépített, 2-1. Ezután a HJK akár egyenlíthetett is
volna, de helyzetek kimaradtak,
vagy Végh hárított. A végeredményt az „utolsó utáni" pillanatban Rednic állította be, 3-1.
l.P.

Remák remekelt
PECS (MTI)

szert, és elsőként ért célba a pécsi
Széchenyi téren.
Remák eközben három hegyi
hajrát is megnyert, így a folytatásban nem csak a sárga trikót viselheti, hanem a piros trikóért
zajló pontversenyben és a kék trikóért vívott hegyi pontversenyben is vezet. Másodikként a szlovák Jurco haladt át a célvonalon.
2. szakasz: Szeged-Békéscsaba,
országúti mezőnyverseny, 187
km, rajt: Szeged, rakpart 11.45.

Tegnap három Csongrád megyei
NB-s focicsapat is edzőmérkőzést játszott, a Szeged és a Makó
győzött, a HFC kikapott.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az NB I/B-s FC Szeged tegnap a
megyei I. osztály bajnokát, a
Deszk együttesét fogadta. Szalai
István edző a találkozó folyamán
nem változtatott csapatán, végig a
Halász - Gelbmann,
Mórocz,
Czifrák - Kulacsik, Ferenczy, Pírján, Puskás - Csúri - Báli, Tóth A
összetételű tizenegyet szerepeltette. A meccs egyetlen és így győzelmet jelentő találatát Gelbmann
még az első félidőben szerezte. A
90 perc jól szolgálta a felkészülést.
Az NB Il-re készülő Makó FC a
Röszke együttesét látta vendégül,
s a hazaiak pillanatnyi kétséget
sem hagytak afelől, hogy melyik
a jobb együttes. Kolozsvári János
edző tanítványai 2-0-ás féhdő
után 9-1-re nyertek a megyei I.
legutóbbi bronzérmese ellen.
Gólszerzők: Zakar (4), Hadár (2),
Magyar, Bány, Pálinkó, ill. Mádi.
Hódmezővásárhelyen kilencszer rezdültek meg a hálók, de
ennek nem igazán örültek a
HFC-szimpatizánsok, mert a védelem gólképesebb volt, mint a
csatársor. A Kiskundorozsma
ugyanis 2-2-es félidő után 5-4-re
legyőzte NB III-as vendéglátóját.
A hazaiak gólszerzői: Katona,
Szél, Szűcs, Dani.

Totópárbaj
IME A TIPPJEIK
12
Zalaegerszeg (7.)—MTK (1.1
IX
Fit (2.)-Videoton (8.)
1
Újpest (4.1-Sopron (9.)
IX
M a ( 5 . ) - t a e n (6.)
1
Hamburg (4.1-Hanitover (11.)
12
K'lautem(14.H860 München (10.)

15

2
1
IX
IX
12
1

Nagy csata alakult elmúlt heti két
tippelőnk között. Mindkét párbajozó, Korom Róben és Keresztes
György is ugyanazokat a meccse- 1
Leverten (15.)-Freiburgü.)
2
ket találta el, ám előbbi pluszban 2
Schalke (7.1-Dortniund (3.)
2
még helyesen prognosztizálta a 2
Wottsbuig(8.bOochum(9.)
IX
holland bajnokság Lierse-Heeren- 1
M'gladbach (12.)—1. FC Köln CL)
12
veen találkozóját, illetve annak X2
Rostock (13.)-Stuttgart (2.)
12
végeredményét. Mint később ki- I X
Cottbus (18.>—Trier (7.)
1
derült, ez döntötte el a párharc 1
Duisburg (8.)—Lübeck (11.)
X
sorsát: Korom tíz, míg ellenfele ki- 2
Pecsd.(-Békéscsaba (10.)
1
lenc találattal zárt. Az e heti listán
magyar és német bajnoki mérkőElőző heti tippelőink közül Kozések váltották ki az UEFA-Inter- rom Róbert tíz, Keresztes György
totó-kupa találkozókat.
kilenc találatot ért el.

A Szegedi Boksz Club edzője,
Gál László több ökölvívó bajnokot is felnevelt az utóbbi években. Elég, ha Gerebecz József,
Szuknai Zsuzsanna, vagy Oltványi Dávid nevét említjük, akik
amellett, hogy szereztek már
aranyérmet a hazai mezőnyben,
a válogatott keret tagjai is. Profi
tanítványa az a Rimovszky Szabolcs, aki az eddigi tíz hivatásos
meccsén még nem kapott ki, és
augusztus kötzepén várhatóan
újra kötelek közé lép, hogy ezt a
statisztikát javítsa.

HEGEDŰS: KETEVES ELTILTÁS
Hegedűs Róbert, a Démász-Szegedi VE hétszeres világbajnok kajakosa négy számban indult volna az ob-n és válogatón. Am szerdán
kora délután érkezett a hír: a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség
(ITT) felülbírálta a magyar döntést, és a doppingszabályzat megszegése miatt visszamenőleg, április 2-től két évre eltiltotta a versenyzéstől. Mindezt Schmidt Gábortól, az MKKSZ főtitkárától
tudtuk meg. Az érintettet, Hegedűst többször is kerestük telefonon, ám nem sikerült utolérnünk. A Démász elnöke, Vass György
így nyilatkozott: - Teljesen le vagyok sújtva! Még most is meg vagyok győződve, hogy Robi ártatlan. Nem értem az ITF döntését,
ezzel végleg elvágják egy sikeres ember pályáját.
hetőleg a szeptemberi, atlantai világbajnokságon már minimum
kilenc számban kivívjuk az ötkarikás kvalifikációt, sőt szerintem
több éremmel is igazoljuk, hogy
favoritként utazunk Athénba nyilatkozta a szakember.
Fokozottan készülnek az ob-ra
a házigazda egyesület, a Démász-Szegedi VE versenyzői. Elképzelhető, hogy például a klub
kétszeres
olimpiai
bajnoka,
Storcz Botond el se jut a vb-re.
Persze, ezt még a legpesszimistábbak sem tudják elképzelni, hi-

szen tisztában vannak azzal:
Storcz van akkora klasszis, hogy
elég legyen neki ez a hét vége a bizonyításra. - Ezer és ötszáz egyesben indulok, a fél kilométeren pedig a KSI triójával ülök be a hajóba
- mondta Storcz, aki még hozzátette: - Az biztos, hogy könnyebb
két válogatón kivívni a részvételt,
ám ha jó vagyok, márpedig így érzem, akkor ezen az egy eseményen is ki kell jönnie a formának.
Vannak még szegedi pályázók a
vb-re a férfi kajakosoknál: ilyen
például a Világkupa-győztes Mol-

nár Péter, akinek Siebel Lajossal
párban ezren és ötszázon a Veréb
Krisztián, Kammerer Zoltán duóra kell főleg figyelnie. Molnár
egyébkent négy számban áll rajthoz: az említett párosok mellett
KI 500-on és K4 500-on.
A kenusoknál ötszáz és kétszáz
méteren összetérdel a legerősebbnek ítélt szegedi négyes: Fürdők
Gábor, Hüttner Csaba, Vajda Attila
és Joób Márton. Ezer egyesben
Hüttneren kívül az cmb'tett trió révén óriási csatára van kilátás, egyelőre Joób van helyzeti előnyben.
A nőknél fanics Natasa hat
számot vállalt. A vb-keretbe kerülés mellett vélhetően az is motiválhatja, hogy az MKB ranglistáján igen előkelő pozícióban, a
harmadik helyen áll.
A viadal pénteken 8.30-től az
előfutamokkal kezdődik. Szombaton 8.30-tól az ezres döntők
következnek, a folytatásban pedig az 500 és a 200 méteres selejtezők. Vasárnap 8.30-tól az 500,
14 órától a 200-as finálékat rendezik a Maty-éri ob-n.
MÁDI JÓZSEF

Kónya állítja, a liga befolyásolni akarta a fellebbviteli bizottságot

Nem bánta meg a döntést
A fellebbviteli bizottság nem
úgy döntött az utóbbi idők fegyelmi ügyeiben, ahogy azt a
Magyar Labdarúgó Liga vezetése elképzelte. A szankció sem
maradt el, a testület tagjainak,
köztük a szegedi Kónya Sándornak, visszavonták a mandátumát.
Két hónapja mindennapos téma
a legutóbbi labdarúgó NB I utolsó fordulójában lejátszott Ferencváros-Debrecen mérkőzés,
illetve az azt követő gyalázatos
cselekménysorozat. Mint ismeretes, a döntetlenül végződött, s
ezzel a bajnoki aranyat elveszítő
FTC több száz fős szurkolóhadai?) berontott a pályára, ahol
agyba-főbe verte a vendégek labdarúgóit, edzőjét, de egy-két Fradi-futballistát sem kíméltek.
A Magyar Labdarúgó Liga
(MLL) fegyelmi bizottsága június
10-én első fokon december
10-éig tiltotta be az Üllői úti stadiont, a Ferencvárost 4 millió,
Szeder Józsefet, az FTC Rt. vezérigazgatóját 3 millió forintra
büntette. A fellebbviteli bizottság ezzel szemben egy hét múlva
úgy határozott, hogy az FTC-nek
csak három bajnokit kell otthon
nézők nélkül lejátszania, s Szeiler büntetését is egymillióra
csökkentette. A klubra első fokon kiszabott 4 millió forintos
büntetést 5 millióra emelte.
Már ez is fordulat volt a javából, de a java csak ezután következett. Július 21-én az MLL elnöksége rendkívüli ülésen megsemmisítette a fellebbviteli bizottságnak a Ferencvárossal, valamint Szeiler Józseffel szembeni
határozatait, s a fegyelmi bizottságot ú j eljárás lefolytatására kötelezte. Az indok szerint a büntetések nem álltak arányban a
rendzavarásokkal. A liga vezérkara egyben visszavonta a fellebbviteh bizottság tagjainak
mandátumát is.
Az ügy visszakerült az MLL fegyelmi bizottsága elé, amely július 25-én úgy döntött, hogy az
FTC a soron következő három
hazai találkozóját zárt kapuk mögött köteles lejátszani. Emellett a
testület szeptember 14. és december 14. között felfüggesztette
a zöld-fehér csapat pályaválasztói
jogát. Ez azt jelenti, hogy a Fradi a
2. (Videoton), a 4. (MTK) és a 6.
(Sopron) fordulóban hazai pályán
zárt kapuk mögött lép pályára,
ezt követően pedig idegenben
„fogadja" ellenfeleit. A klubot to-

Kónya Sándor és társai az érvényben lévő jogszabályokat alkalmazták.

vábbi 40 millió forintra büntették, Szedernek pedig egymilliót
kell befizetnie, illetve szeptember
25-éig mindennemű sportvezetői
tevékenységtől eltiltották.
Jelen állás szerint itt tart tehát
az ügy, amibe természetesen a
Ferencváros nem tud, és nem is
akar belenyugodni. A Magyar
Labdarúgó-szövetséghez fordult
- a kérelem tegnap futott be az
MLSZ-hez! - azzal a kéréssel,
hogy a döntést semmisítse meg.
Aki nem tudná, annak eláruljuk, az ügynek van szegedi szereplője is. A városi sporttanács
elnöke, a Szeged SC egykori első
embere, a CSLSZ korábbi főtitkára, Kónya Sándor ugyanis a leváltott fellebbviteü bizottságban
alelnöki posztot töltött be.
- A liga vezetése azt vetette a
szemünkre, hogy túlságosan is
enyhe ítéleteket hoztunk - magyarázta Kónya. - Ezzel szemben
az történt, hogy ennél súlyosabb
szankciókat egész egyszerűen
nem hozhattunk. Az akkor érvényes jogszabályt alkalmaztuk,
másra nem volt lehetőségünk.
Azóta megváltoztatták a jogszabályt, most már az megengedi a
lényegesen súlyosabb szankció-

Fotó: Schmidt Andrea

kat. A legszebb az egészben, hogy
a döntéshozatalunk előtt a liga
részéről megpróbálták a testületünket befolyásolni; magyarán
arra kaptunk „felhatalmazást",
hogy hagyjuk helyben a fegyelmi
bizottság elsőfokú ítéletét. Természetesen nem tettünk így,
ugyanis azt vallom, a fellebbviteli bizottságnak pártatlannak kell
lennie a magyar labdarúgásban.
Még azt is megkockáztatom, az
MLSZ különböző szerveiben tevékenykedők döntéséből az érdekeltség érződik. Hat évig voltam tagja a fellebbviteli bizottságnak, szép éveket töltöttem el
a testületben. Természetesen
n e m esett jól, ami velem, velünk történt, de azt tudomásul
veszem. A legfontosabb az, hogy
tiszta a lelkiismeretem. Ha
most kezdődne az ügy, akkor
sem döntenék másképpen, m i n t
ahogy azt az érvényben lévő jogszabály megengedi. Csak az
nem látja, aki n e m akarja, hogy
a mostani intézkedéssorozat teljesen Fradi-ellenes. Egyébként
pedig biztos vagyok benne, előbb
vagy utóbb vállalok még szerepet a labdarúgásban.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
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VW bogárvég

ww

üzem

Mérsékelten meleg idő
Késrftette

PUEBLA (MTI)

BAKOS ANDRAS
Először nem akartak beengedni bennünket az
üzembe, amelyről az egész városban tudták, hogy
aznap be fog zárni. Aztán jött egy vékony arcú,
idősebb férfi, kilépett hozzánk az utcára, és fennhangon azt mondta, ha már mindenképpen be
akarunk menni, ő természetesen
beenged bennünket, és el is kísér, bár nem érti, miért akarunk
bemenni, hiszen úgysem fogunk látni semmi érdekeset. A szezon véget ért, mindenki
szabadságon, akik itt vannak, a gépeket takarítják. Azt
mondtuk, hogy velük azért beszélnénk, ha lehet.
Visszament, és vagy félóra múlva tényleg értünk
jött. Amikor már odabenn voltunk, elég távol a
kapunál álló őröktől, a férfi megállt előttünk, és
azt mondta, nagyon jól tettük, hogy kitartottunk
a szándékunk mellett. Nagyon örül, hogy itt vagyunk, mert a rassz hír igaz, az ő munkahelye
ugyanúgy megszűnik, mint a többi, csaknem kétszáz munkatársáé. Talán megértjük, miért kellett
ott, a gyár kapujában olyan barátságtalanul viselkednie velünk.
Megértettük.
Akkor végigvezetett bennünket három csarnokon, ahol tényleg takarítottak: mosták a gépeket, söprögették a betont. Láttunk egy csarnokot, ahol kísérőnk szerint már a takarítás is befejeződött. A polcokkal, az alkatrészek fém éleivel senki sem törődött, mintha az édes cukorport, amiben nyomot hagyott az ujjunk, nem
szabadna letörölni. De volt még valami, ami

Szerdán legördült a futószalagról a
világ legutolsó vadonatúj VW bogara a német Volkswagen cég mexikói gyárában. Az „utolsó mohimegállított bennünket. Az egyik asztal lábánál
kán" gyári „megszületését" élő térégi, hatalmas konzervdoboz állt, benne tej volt,
véadásban közvetítették. A múlt
és beleaprított kifli. A férfi arról beszélt, hogy taszázad harmincas éveiben kifejlán most is érezni, hogy ebben a csarnokban nalesztett VW bogárból összesen
gyon sokan, száznál is többen dolgoztak mosta21,5 milliót gyártottak, ezen belül
náig, közöttük soknak ez volt az első munkahe1,7 milliót Mexikóban. Európában
lye; akad olyan háromgyermekes
család, ahol
most az apa és az anya egyszerre veszíti el a már 1978-ban megszüntették a
VW bogár gyártását, az utolsó komunkahelyét,
és az idősebb gyerek is ide kécsi Emdenben került le a futószaszült, azért tanult mérnöknek.
És most aztán
lagról. 1996 óta a világon már csak
nem lehet tudni, mi lesz télen azokkal a házakMexikóban gyártottak bogarat.
kal, amelyeknek
fűtését a gyár egyik kazánja
biztosítja, immár húsz éve. Két hosszú utca;
akik ezekben a házakban laknak, nem is tudják
elképzelni, mi lesz velük télen. Mivel többségük
innen kapta a fizetést, a végkielégítésük nagy részét azonnal el is költhetik a fűtés
átszereltetéOSLO (MTI)
sére. Ő maga is ilyen házban lakik.
Villám csapott egy svéd pár vasAkkor meglátta, hogy mit nézünk, kinyitotta az
ágyába, nem sokkal azután, hogy
ajtót, és remegő hangon kiszólt: Lajoskám, gyere
mindketten nyugovóra tértek. A
már be. A nyílásban, mintha csak a hívásra várt
párnak szerencsére nem esett bavolna, tarka, foxi kinézetű kutya jelent meg, beja, a párnák és paplanok jól elsziszaladt. körülnézett, leült a kísérőnk elé. A férfi
getelték őket, viszont a falakban
azt mondta, megbeszélte a kollégáival, hogy mina konnektorok elszenesedtek kisdennap bejön valaki, enni adni a kutyának,
sé és füstölni kezdtek. A férfi a viameddig eldöntik, végül kihez kerül. A kutya közhar miatt előrelátón kihúzta több
ben hol őt nézte, hol bennünket.
elektoromos eszköz dugaszát, így
Ó még nem tudja, mondta a kutyára
mutatva,
tűz nem keletkezett, és nagyobb
és a szeme teleszaladt könnyel.
kár sem esett. Miután alaposan
kiszellőztettek, ismét nyugovóra
tértek, de már nem a villámcsapta ágyban, hanem inkább a kanapén töltötték az éjszakát.
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Továbbra is nedves levegő alakítja időjárásunkat, ezérttöbbnyireerősen felhős lesz
az ég. Csak rövid időszakok! a süt ki a nap. Többfelé lehet újabb eső, zápor, zivatar.
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További kilátások
Eleinte mégtöbbfeléalakul ki zápor, zivatar, ma jd a hét végén egyre több napsütésre
számíthatunk Kissé erősödik a nappali telmelegedés. a legmagasabb nappali hőmérséklet 28,30 fok között a legvalószínűbb.
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Vízállás:

Strack Pctcr szegedi ejtőernyős egy hónapja, a földön találta azt a sérült csókát, amit később Mukinak nevezett el. A rendkívül intelligens madarat szöcskével eteti a fiatalember. Az állat igen barátságos, egyedül az órákat nent kedveli. Amint valakinek a karján megpillant egy időmérő szerkezetet,
h e v e s c s í p é s e k k e l próbálja m e g s z e r e z n i a z t .

Fotó: Karnok Csaba

Meleg középiskola nyílik
NEW YORK (MTI)

Meleg középiskola nyílik New
Yorkban homoszexuális és biszexuális fiatalok számára. A Harvey-Milk középiskola egyelőre
száz manhattani diákkal kezdi a
tanévet szeptembertől. Az új tanintézet igazgatója William Salz-

man Wall Street-i menedzser
lesz, aki szerint „sok tehetség" jelentkezett felvételre az iskolába.
Salzman reméli, hogy a középiskola végzős diákjainak 95 százaléka tovább tanul majd főiskolákon, egyetemeken, és hogy az iskola mintául szolgálhat az egész
Egyesült Államok, és talán a világ

Ahol az On pénze a legtöbb pénzt hozza

K - R - H - M
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t é r e s é z z a HELYI
TARIFÁVAL H ÍVHATÓ
Aronalunfc«* i
telefonszámon, almi
«„nkaârrenk
kézséggel állnak
az On rendelkezésére:

06-40/30-40-50

számára is. Konzervatív politikusok ezzel szemben az adófizetők
pénzének eifecsérlését látják a
homoszexuális középiskola létesítésében és azzal érvelnek, hogy
mivel nem létezik külön matematika homoszexuálisok számára, nem indokolt külön tanítani
az ilyen hajlamú fiatalokat.

TOLVAIOK
Egy szegedi irodaépület ablakát
betörve egy tolvaj ötszáz forintot
vitt magával, a betöréssel pedig
10 ezer forint kárt okozott. Lakóház udvarába a kerítést átmászva
jutott be az az ismeretlen tettes,
akinek egy vascsövet sikerült ellopnia, melynek értéke mindöszsze ezer forint. Értékesebb volt
viszont az a zsákmány, amihez
egy szegedi betéti társaság raktárából, a kerítés drótját szétvágva
jutottak hozzá ismeretlenek. A
bt.-tői ellopott kerti bútorok értéke ugyanis 1 millió 300 ezer forint. A nyári melegben sokan
nyitva hagyják lakásuk ablakát,
értékeiket pedig csak egy szúnyogháló védi. Egy szegedi lakóházból a szúnyoghálót kivágva
loptak el egy 50 ezer forint értékű játékgépet. Egy szegedi férfi
telefonfülkében felejtette pénztárcáját, ám mire észbe kapott és
visszament, már csak tárcája
húlt helyét találta.
KUKÁVAL TÖRT
Egy ismeretlen, ám valószínűleg
jó erőben lévő férfi egy szemeteskukával betörte egy parkoló Ford
Escort első ablakát.

A Tisza Szegednél 115 cm (hőfoka 25.6 C !, Csongrádnál - 8 4 cm,
Mindszentnél 16 cm. A Maros M a k ó n á l - 3 1 cm.
A Nap kel: 5.19, nyugszik: 20.21, Hold kel: 8.54. nyugszik: 21.18

TOSHIBA klíma
Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel
A TOSHIBA Magyar
országi képviselete:

Válás SMS-sel is
KUALA LUMPUR (MTI)

Tovább élénkülhet a mobiltelefonok iránt kereslet a férjek körében
Malajziában: immár hivatalosan
is megerősítették, hogy SMS-sel
is érvényes a válás. A mód nagy
előnye, hogy biztonságos távolságból lehet lebonyolítani. - A
mobilokon küldött rövid szöveges
üzenet az írásnak csupán egy má-

Németországban a rendőrök miután pusztán rutinellenőrzés
végett leállították - , megkérdezték az autóst, hogy fogyasztott-e
alkoholt. - Húsz üveg sört, ha so-

SKANDINAVLOTTÓ
A: 5 , 1 2 , 1 4 , 1 8 , 2 2 , 2 4 , 2 5
B: 1 , 1 0 , 1 7 , 2 1 , 2 5 , 2 7 , 2 9

Fogós-ravasz kérdés, felelet
12
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Elkorcsosulás. 13.
Igekötő. 14. Ismert angol sör. 15. Személyes névmás. 16. Mér14
téktelenül iszik. 18. Csurig. 20. Röfi fele! 22. Kedvelt férfinév
az USA-ban. 23. Neves színész (Hill). 26. Közelre mutató szó.
18
27. Nyílás. 28. Folyó. 30. Izomrost. 31. Konyhai eszköz. 33. Kiejtett mássalhangzó. 34. Porhüvely. 36. Néhány madár (két
szó). 39. Szópótlék. 40. Félig élve! 41. Vés. 42. Szélháría. 44.
Klasszikus kötőszó. 45. Előkelő. 47. Dutra belül! 48. Vérvezetéke. 49. Betakarít. 51. Román férfinév. 53. Szerelmi játékot játszottunk.
FÜGGŐLEGES: 1. Hús Londonban. 2. Nincs köze a dologhoz.
38
3. A megfejtés második sora. 4. Haza fele! 5. Mélybe juttat. 6.
40
Picasso híres festménye. 7. Vágórész. 8. Maró méreg. 9. Ruhadísz. 10. Másodperc betűjele. 11. Tápanyagok. 17. Német név45
elő. 19. Naplót vezet. 21. Testvéremet. 24. Mint a 44. számú
sor. 25. Közeli. 27. Rádiusz. 29. Asztácium Vegyjele. 32. Híres
49
francia egzisztencialista író, filozófus. 35. Tojás Jénában. 36.
Társaságában. 37. Állat. 38. Fed. 43. Egyél!'46..Higany páros
63
co JAJ
betűi. 47. Futballklub. 48LEgy BmJT^- c n
tájszóval. 54. G y o r ^ l S
SZERDAI rejtvényünk
rtt a'f'ehér kóla.
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sik módja. Ha világos és egyértelmű a szöveg, akkor összhangban
van az iszlám törvényekkel idézték Hamid O t h m a n miniszterelnöki tanácsadót. Ezek a törvények amúgy sem bonyolítják
túl a válás procedúráját - a férjek
számára - , elég, ha az illető háromszor kijelenti: Elválok tőled.
Hogy háromszor kell-e SMS-t is
írni, arra nem tért ki a Reuter.

Az ital beszélt belőle

Lottószámok
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értékesítése

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

BERLIN (MTI)

Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 3. számú sorában egy
kérdés és egy válasz olvasható.

akció!
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kat mondok. Már h a tényleg
őszinte választ akarnak - felelte a
25 éves férfi. A rendőrök nem hittek a fülüknek, ezért aztán megszondáztatták a delikvenst, de kiderült, hogy igazat mondott, mire
azonnal elvették a jogosítványát.

ISTEN ÉLTESSE!
OSZKÁR
A kelta nyelvből származik, s az
Angar-Osgar formákon keresztül
vette fel mai alakját.
Az osz és az asó a germán eredetű népek ősnyelvében az istenség megjelölésére szolgált, a ger
pedig hajítódárdát jelent. Ily módon égi dárda lenne a név jelentése.
Először a Skandináv-félszigeten terjedt el, hozzánk a tizenkilencedik század első felében jutott el.
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A NAP VICCE
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A vádlott kezében egy baseballütővel jelenik meg a bíróságon.
- Mit akar ezzel? - kérdi a bíró
elhűlve.
- Kérem, az idézésben az állt,
hogy a védelemről magamnak
kell gondoskodnom.

