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TÉMÁINKBÓL
MEGÁLLHATNAK
A VILLAMOSOK
A sztrájktól sem riadnak vissza a
Szegedi Közlekedési Társaság és
a Vivaép Rt. dolgozói a kollektív
szerződés aláírásának
elmaradása miatt. Ha leállnak a
villamosok és a trolik, megbénul
Szeged tömegközlekedése.
4. oldal

ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Az SZTE új rektorhelyettesei: Lonovics, MucsiRácz, Dékány, Pukánszky és Badó

Szabó Gábor a rektori székben
Szabó Gábor egyetemi tanárt
tegnap ünnepélyes keretek között beiktatták a Szegedi Tudományegyetem rektori tisztségébe. Az egyetem első embere
megnevezte helyetteseit.

VETERÁN AUTÓK
CSONGRÁDBAN
Pénteken délután érkezett
Szegedre százhúsz veterán autó.
A hét végén sorra kerülő
negyedik nemzetközi dél-alföldi
veteránjármű-találkozó
keretében a mai túrán Csongrád
megye több településén
áthaladnak a régi kocsik.
6. oldal

A Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) Dugonics téri központi
épületének rektori hivatalában
tegnap beiktatták rektori tisztségébe Szabó Gábor egyetemi tanárt. Emlékezetes, hogy az SZTE
Élelmiszeripari Főiskolai Kar
volt főigazgatóját, egykori gazdasági és közkapcsolati rektorhelyettest április 7-én választotta
rektorrá az egyetem harminckilenc tagú tanácsa. Tegnap az
egyetem és a város vezetőinek
körében Mészáros Rezső leköszönő rektor ünnepélyes keretek
között átadta az ötvenéves Szabó
Gábornak a rektori tisztség jelvényeit, köztük a legfontosabb
szimbólumot, a rektori láncot.
Mészáros Rezső útravalóul azt
mondta Szabó Gábornak, hogy
„legyél sikeres, mert ez valamennyiünk érdeke."
A kinevezett rektor ígéretet
tett arra, hogy méltósággal viszi
tovább az egyetem hagyományait és viseli majd a feladatot.

KOPÁNCS A RÉGÉSZEK
PARADICSOMA LETT
A 47-es út szélesítése kapcsán
Kopáncson jövőre is folytatódik
az ásatás, mert még mindig van
mit keresni a föld alatt. Eddig
már számos régészeti emlék
került elő.
6. oldal
SÁRTENGERBEN IS
VIDÁM AZ ÉLET
A kiadós eső sártengerré
változtatta a Sziget-fesztivál
helyszínét. A kedvezőtlen
időjárás sokakat távol tartott a
Szigettől, ám az ott lévők jól
érezték magukat.
Szieszta
KAJAK-KENU OB
KEZDŐDÖTT SZEGEDEN
A Szegeden megrendezett
kajak-kenu országos bajnokság
pénteki első napján a
selejtezőkre és a középdöntőkre
került sor. A mai döntőn Joób
Márton és Fürdők Márton vív
várhatóan nagy csatát.
19. oldal

www.delmagyar.hu

Szabó Gábor (balról) vette át az egyetem vezetését Mészáros Rezsőtől.

Fotó: Schmidt Andrea

Folytatás a 3. oldalon

Tizennyolc emelet,
Százmillióért vásárolt a város ajándékpanorámával

Előnytelen szerződések miatti cégösszevonások

A szegedi önkormányzat október óta összesen
százmillió forintot költött a városi cégek öszszevonására és korábban önkormányzati vállalatok visszavásárlására, valamint egy új közhasznú társaság alapítására.
Az új városvezetés beiktatása előtt ígéretet tett arra,
hogy megvizsgálja az önkormányzati tulajdonú cégek felépítését és gazdálkodását, s ha kell, átalakítja,
egyszerűsíti a cégstruktúrát, és felbontja a város
számára

előnytelen

szerződéseket.

Október

óta

négy, száz százalékban városi tulajdonú céget vontak össze: a Szetáv Kft.-t az IKV Rt.-vel, valamint a
Szegedi Közterület-fenntartási Kht.-t a Szegedi Kör-

és vételek

nyezetgazdálkodási Kht.-val. - Ezek a cégfúziók az
önkormányzat számára nem kerültek pénzbe - nyilatkozta lapunknak Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Megtudtuk, a közterület-fenntartási
cég háromszázmillió forintos veszteségét a környezetgazdálkodási kht. bnanszírozta az egyesítéskor.
Az összevonások mellett visszakerült városi tulajdonba a Városkép Kft., a Ritek Rt. és a Vivaép Rt. Az
alpolgármester hangsúlyozta: azért vásárolták viszsza az előző ciklusban magántulajdonba került társ a s á g o k a t , m e r t a v á r o s óriási v a g y o n t v e s z í t e t t vol-

na az előnytelen szerződések fenntartásával.
Folytatás az 5. oldalon

Eső fenyegette a premiert

Jézus Krisztus a dóm színpadán
Tegnap este veszélybe került a
Jézus krisztus szupersztár szegedi premierje.
Felhőszakadás majd esőfelhők
látványa tette még este fél kilenckor is bizonytalanná, vajon
megtarthatják-e a Szegedi Szabadtéri Játékok tegnap esti Jézus
Krisztus szupersztár bemutatóját. Szerencsére az előadást sikerült időben elkezdeni.
Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje másodszor szerepel a szegedi szabadtérin:
1986-ban itt volt a magyarországi ősbemutatója. Az idei
előadás a Musical Színház produkciója, amit Molnár László,
az öt éve alapított magánszínház egyik alapító-tulajdonosa
rendezett. A három estére tervezett musical címszerepét Feke Pál énekelte, Mária Tunyogi
Bernadett volt.
Krisztus a szegedi szabadtéri színpadán.

Fotó: Karnok Csaba

A rendezőről írásunk a 4. oldalon

A Temesvári körúti toronyházban 24 órás őrző-védő szolgálat működik.

Újszeged messziről látszó 19
szintes toronyházában százhúsz
család lakik. Az ember azt gondolná, ennyien már nem férnek
meg békében egy helyen, de az itt
lakók között ritkán fordul elő veszekedés. A Temesvári körúti

Fotó: Gyenes Kálmán

bérház legfelső emeletén lakók
pedig nap mint nap pazar kilátásban gyönyörködhetnek: Szeged panorámája onnan lenyűgöző.
Riportunk az 5. oldalon

" B E L F Ö L D

Miskolci Boni és Klájd

-

K Ü L F Ö L D "

SZOMBAT, 2003. AUGUSZTUS 2.

Simicskó István katonáink amerikai formátumú egyenruháiról

Komoly az iraki kockázat
Folyik a vita katonáink iraki részvételéről.
Abban mindenki megegyezik, hogy nem
kockázatmentes a vállalkozás.
BUDAPEST (MTI)

Kockázatos és semmivel sem magyarázható,
hogy a magyar katonák Irakban amerikai formátumú egyenruhát viselve, döntően amerikai felségjelzésű járműveket vezetnek majd mondta Simicskó István (Fidesz) pénteki sajtótájékoztatóján. A képviselő szerint az iraki

békefenntartásban való magyar részvétel a
rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legveszélyesebb küldetése. A politikus emlékeztetett arra, hogy az utóbbi időben többször is
ért iraki gerillatámadás amerikai katonákat.
Mint elmondta, a magyar katonák egyenruháján csak egy három-négy centis piros-fehér-zöld pajzs jelzi majd, hogy nem amerikai, hanem magyar katonák.
•

A magyar katonák eddigi legveszélyesebb
missziója lesz az iraki békeművcletckben va-

ló részvétel - jelentette ki a honvédelmi miniszter. „Irakban naponta lőnek, és már a
magyar előőrs környékén is hallatszott aknatűz" - mondta /uhász Ferenc. Hozzátette:
nem háborúzni megyünk, „nem hősöket
akarunk kiküldeni". Ezért, mint mondta, ha
háborús körülmények alakulnak ki, akkor
szükség eseten kivonják a térségből a magyar
békefenntartókat. „Ezt a döntést nemzeti hatáskörben tartjuk, függetlenül attól, hogy
más országok miként határoznának ilyen
helyzetben" - mondta.

Két fél közül valaki rosszul ismeri az EU-tagállamok gyakorlatát

A kettős állampolgárság
Az etnikai hovatartozás hazánkban nem lehet az állampolgárság kritériuma, ezt az érvényben lévő 1993-as törvény
nem engedélyezi, és az EU rendelkezései szintén nem ebbe az
irányba mutatnak - jelentette
ki a KM politikai államtitkára.
Augusztus 12-én kezdődik meg a magyar Bonnié és Clyde néven
elhíresült rablópáros - Nóvák Tünde és Fekete László - történetén BUDAPEST (MTI)
alapuló film forgatása a „Miskolci Boni és Klájd" címmel - mondta a film rendezője, Deák Krisztina a borsodi megyeszékhelyen. A „Önmagában nem lehet kizárni
film férfi főszerepét Karalyos Gábor játssza, a női főszerepet egy azt a lehetőséget, hogy határon
amatőrre, a miskolci Hcrmann Ottó Gimnázium tanulójára, a 17 túli magyarok adott esetben maéves Ráczkcvcy Ildikóra osztotta a rendező. MTI Telefotó: Vajda jános gyarságuk okán kaphassanak
magyar állampolgárságot. Am ez
is csak úgy képzelhető el, hogy ez
Tonytílairt is kihallgatják Dávid Kelly halála ügyében
a jogviszony az adott ország valamennyi állampolgára számára

A kormányfő is tanú
LONDON (MTI)

7bny Hlair miniszterelnököt is
tanúként hallgatja ki a bíró a két
hete öngyilkossá vált iraki fegyverszakértő, Dávid Kelly halála
körülményeinek független jogi
vizsgálata során. Lord Hutton, a
vizsgálatot vezető országos jogi
szaktekintély a bizottság alakuló

ülésén bejelentette, az ügyben
övé a teljes irányítás, mert nem
lenne szerencsés, ha bármelyik
érintett fél - köztük a kormány
vagy a sajtó - befolyásolná a vizsgálat menetét. Közölte: kifaggatja Blairt arról, milyen szerepe
volt azon döntésben, hogy Kcllyt
nevezzék meg a vitatott BBC-jelentés forrásaként.

A13. havi nyugdíjak
esedékes részéről
BUDAPEST (MTI)

A 2004-es költségvetésnek biztosítania kell, hogy jövőre növekedjen a nyugdijak reálértéke mondta Lendvai Ildikó pénteken
Budapesten, sajtótájékoztatón,
azt követően, hogy a szocialista
képviselő-csoport két nyugdíjasszervezettel egyeztetett a költségvetésről. A felek szorgalmazzák: a következő kormányülésen
kerüljön szóba, hogy már novemberben kapják meg a nyugdí-

jasok a 13. havi nyugdíj esedékes
részét - tette hozzá. „2004-ben a
13. havi nyugdíj újabb fokozatának bevezetésére kerül sor" mondta az MSZP parlamenti
frakcióvezetője.
Az egyeztetésen a Magyar
Szakszervezetek Országos Szövetsége nyugdíjas választmánya
és a Magyar Nyugdíjasok Országos Egyesülete vett részt. E két
szervezetnek
együttműködési
megállapodása van a szocialista
párttal.

PÁRIZS. VILNIUS (MTI)

A 41 éves színésznő, /ean-Louis
és Nadine Trintignant lánya halálát agyi ödéma okozta - közölte
a sajtóval dr. Stéphane Delajoux,
a művésznő orvosa, aki kedden
Vilniusban agyműtéttel próbálta
megmenteni az életét. Marié
Trintignant (felvételünkön) és
élettársa, Bertrand Cantat énekes, a Noir Désir együttes frontembere, akik Nadine Trintignant
irányításával egy filmforgatáson
vettek részt Litvániában, vasárnap reggel összeszólalkoztak vil-

A Fidesz elvileg támogatja a

kettős állampolgárság intézményét, és elfogadhatatlannak tartja, hogy a magyar kormány a
döntést az EU-ra keni - fogalmazott Németh
Zsolt, az Orbán-kormány volt külügyminisztériumi politikai államtitkára. Németh Zsolt arra hívta fel a
figyelmet, hogy több uniós tagállam - így Németország, Olaszország, Spanyolország és Portugália - joggyakorlatában „igenis jelen van a kettős állampolgárságnak ez a típusú jogintézménye".
„Az államtitkár álláspontja azt
tükrözi, hogy a kormányzat felelőtlen és cinikus módon cserben
hagyja a vajdasági magyarokat" mondta Németh Zsolt.

Európa szélsőséges időjárása
HELSINKI, ECIJA, MESSINA, ZÁGRÁB (MTI)

A rendkívül szélsőséges időjárás
Európa-szerte gondot okoz. Az
Ibériai félszigeten hőhullám izzasztja a hazai és külföldi turistákat, 45 fok fölé tornászva a hőmérő higanyszálát. Olaszország
déli részén az eső, Portugáliában,
Horvátországban és Szlovéniában az erdőtüzek okoznak gondot. Finnországban, ahol a lakosság leginkább a szaunakályhánál
izzad, most enélkül is szokatlanul magas, 30 Celsius fokos hőmérséklet uralkodik. A „Spanyolország serpenyőjeként" ismert Ecija városa méltónak bizonyult hírnevéhez, 46 fokos
csúcshőmérsékletet produkálva.
A pénteki piacot lefújták, miután a tikkasztó forróságban a 35
ezer ecijai közül senki sem merészkedett ki az utcára. Sevillában, ahol 44 fokot mértek, és
Cordobában a hőség egy idős aszszony és egy férfi életét követelte.
Egy meteorológus szerint a péntek volt a legforróbb az idén.

Elhunyt Marie Trintignant
Elhunyt Marié Trintignant
francia filmszínésznő péntek
délelőtt egy Párizs melletti kórházban; vasárnap Vilniusban
szenvedett végzetes fejsérülést.

hozzáférhető legyen" - közölte
Bársony András. „Vég nélküli
procedúrákhoz vezetne, hogy ki
milyen etnikumhoz tartozik" mondta. A Szerbiában és Ukrajnában jelenleg érvényes törvények kizárják e két ország állampolgárai számára a kettős állampolgárság megszerzésének lehetőségét, a vajdasági magyaroknak le kellene mondaniuk szerb
állampolgárságukról
ahhoz,
hogy magyar útlevelet kaphassanak. „A kampány a kettős állampolgárság érdekében a helyzet
nem ismeretéből fakad" - mondta Bársony.

niusi szállodájukban. A szóváltás
verekedésbe
torkollott,
amelynek végén Cantat fellökte
Trintignant-t, aki elesett és olyan
súlyos fejsérülést szenvedett,
hogy kómába esett. Többé nem
tért magához, annak ellenére,
hogy két műtétet is végrehajtottak rajta a vilniusi orvosi egyetem idegsebészeti klinikáján.
Bertrand Cantat-t, akit vasárnap
szintén kórházba szállítottak alkohol- és gyógyszermérgezés miatt, Vilniusban vették őrizetbe.
Péntek délutáni vilniusi bejelentés szerint Bertrand Cantat
énekest kórházba szállították labilis és kiszámíthatatlan „elmeállapota miatt". Korábban olyan
hírek is napvilágot láttak, hogy
Cantat még vasárnap öngyilkosságot kísérelt meg.

Portugáliában a terjedő erdőtüzek okoznak gondot. MTI Telefotó/EI'A

RÖVIDEN
RABLÁSI KÍSÉRLET
Önmagát lőtte meg az a rabló,
aki megpróbált kifosztani egy
pénzszállító autót Budapesten,
az Örs vezér téren. A biztonsági
őr és a közelben tartózkodó
járókelők dulakodni kezdtek a
rablóval, aki megpróbált elfutni
a helyszínről. A biztonsági őr a
menekülőt utolérte, ekkor két
lövés dördült, mindkettő a rabló
fegyveréből.
FELDERÍTŐ SZÁZAD
A NATO elfogadta a magyar
felajánlást a formálódó, 25 ezer
katonából álló gyorsreagálású
szövetségi erőbe - mondta el a
honvédelmi miniszter. A
szolnoki felderítő század
tagjairól van szó, akik
jelentkezésük ellenére nem
vehetnek részt az iraki
misszióban, mert rájuk a
NATO-erőben van szükségtette hozzá Juhász Ferenc.
AJÁNDÉKÓRÁK
Sem a hűtlen kezelés bűntette,
sem a hanyag kezelés vétsége
nem volt megállapítható Berkecz
Máriával, a Millenáris Kht. volt
ügyvezetőjével szemben az
Álmok álmodói kiállítás
látogatóinak adott
ajándékórákkal kapcsolatban közölte a Fővárosi Főügyészség.
„A nyomozás adatai szerint az
önmagukban a kiállításra való
belépést nem biztosító órák
egyértelműen a látogatottság
fokozását szolgálták" - olvasható
a közleményben.
GYŐRI TÚSZDRÁMA
Túszdráma zajlott péntek
délután a győri sétáló utcán. Egy
középkorú férfi egy üzletbe
berántott egy fiatal nőt, akire
kést és pisztolyt fogott. A
rendőrség rövid idő alatt
kiszabadította a nőt, de az akció
közben a megyei
rendőrfőkapitány helyettese, a
közbiztonsági igazgató mellkasi
sérülést szenvedett. A túsznak
nem esett baja. A férfit a győri
kapitányságon előállították.

Szilvásy György, Gyurcsány Ferenc és Répássy Róbert vitája

Van barát, és van üzlettárs
Gyurcsány Ferenc miniszter bejelentette: kérni fogja az ingatlanvásárlásával kapcsolatos Kehi-jelentés titkosításának feloldását.
BUDAPEST (MTI)

Szilvásy György szerint nem igaz
az az állítás, hogy 10 évvel ezelőtt ő engedélyezte Gyurcsány
Ferenc cégének a balatonöszödi
kormányüdülő egyik vízparti villájának megszerzését.
Az értékesítési „pályázatnak
sem a kiírásában, sem a lebonyolításában, sem az elbírálásában,
sőt a szerződéskötésben sem én,
sem a MeH akkori vezetői nem
vettek részt" - olvasható Szilvásy

György pénteki közleményében.
A volt államtitkár részvételét az
ügyletben Gyurcsány Ferenc
sportminiszter említette meg
csütörtöki sajtótájékoztatóján,
amikor azt mondta, hogy a nyilvános pályázaton meghirdetett
ingatlan értékesítését Szilvásy
György
engedélyezte,
aki
1993-ban a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági helyettes államtitkára volt.
Répássy Róbert fideszes képviselő erre a bejelentésre hivatkozva csütörtöki közleményében
úgy fogalmazott, hogy Szilvásy
György
egykori
államtitkár
„nemcsak barátja és üzlettársa
Gyurcsány Ferencnek, de 2000.
december 29. és 2002. május 23.

között a miniszter tulajdonostársa is volt az ingatlant megszerző
cégben".
•

Jó lenne, ha Gyurcsány Ferenc
és Szilvásy György, a két jóbarát
és üzlettárs, végre eldöntenék,
hogy kettejük közül melyikük
adta és melyikük vette a balatonöszödi kormányvillát - közölte
az MTI-vel pénteken Répássy
Róbert (Fidesz).
A politikus közleményében arra kéri Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminisztert
és Szilvásy György kulturális minisztériumi közigazgatási államtitkárt, nem ártana, ha tisztáznák „egymásnak ellentmondó
nyilatkozatukat".
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Az új rektorhelyettesek: Lonovics, Mucsi, Rácz, Dékány, Pukánszkyés Badó

Szabó Gábor rektor átvette
az egyetem vezetését

Szabó Gábor és Mészáros Rezső az átadás-átvétel után. Előttem az utódom...
Folytatás az 1. oldalról

Az ünnepélyes átadás-átvételi ceremónia
után Szabó Gábor egy, a Dugonics téri központi egyetemi épületet ábrázoló, 1899-ben
készült metszetet ajándékozott Mészáros Rezsőnek.
Az ünnepség után megtartott sajtótájékoztatón a leköszönt rektor megismételte: utóda
egyik legfontosabb, legmeghatározóbb feladatának azt tartja, hogy folytassa a három éve
megkezdett egyetemi integrációt. Egyben kérte az egyetem tágabb és szűkebb vezetését,
hogy segítse Szabó Gábort munkájában. A kinevezett rektor, aki 2003. augusztus l-jétől
2006. június 30-áig irányítja majd a szegedi
egyetemet, hangsúlyozta: erős csapattal és jó

értelembe vett menedzserszemlélettel, ami
tőle nem áll távol, kezdik el a munkát.
Szabó a tájékoztatón bemutatta a rektorhelyetteseket. Az egyetem rektorának általános
helyettese lesz Lonovics János egyetemi tanár, a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum elnöke, valamint Mucsi Imre egyetemi tanár, a Dél-alföldi Agrártudományi Centrum elnöke. A stratégiai rektorhelyettesi posztot Rácz Béla fizikusprofesszor, a tudományos és nemzetközi
kapcsolatok rektorhelyettesi tisztséget Dékány Imre vegyészprofesszor, akadémikus,
az oktatási rektorhelyettesi posztot Pukánszky Béla egyetemi docens, a bölcsészettudományi kar dékánhelyettese, a hallgatói
és közkapcsolatok rektorhelyettesi tisztséget

Fotó: Schmidt Andrea

Badó Attila egyetemi docens, az állam- és
jogtudományi kar dékánhelyettese tölti be.
Megtudtuk: a Szabó Gábor által felkért helyettesek programját a szeptemberben ülésező egyetemi tanács véleményezi majd.
A tájékoztatón elhangzott, Tráser Ferenc
marad az SZTE gazdasági és műszaki főigazgatója. Az egyetemi főtitkári posztot Merényi
Mária tölti be a pályázat lezárultáig. A rektori
kabinetet Kocsis Eszter vezeti majd, aki eddig
a rektori hivatal pályázati irodájának főelőadója volt. A Szegedi Tudományegyetem sajtószóvivői tisztségét Keczer Gabriella egykori kollégánk, az élelmiszeripari főiskolai kar
élelmiszer-gazdasági és marketing tanszékének tudományos munkatársa látja el.

sz. c. sz.

Menedzselt

felsőoktatás
SULYOK ERZSEBET

Lesz mit tenni a tiszteletre méltó testületnek, az egyetem új akadémiai és gazdasági menedzsmentjének.
A hagyománytisztelő
és mi tagadás, némely egységében és dolgában avittasnak tetsző intézményről szólva még ennek a divatos kifejezésnek az alkalmazása sem bevett. Ám mert ezt használta, rendre, a választási
kampányában az új rektor - merjük utánozni. És merjünk álmodni, igen, mondjuk azt, hogy az autonóm egyetem a következő években egyszerre tűnik ki hagyománytiszteletével
és változásra való hajlandóságával.
A földön két lábbal álló realisták már régóta mondják, hogy
szép-szép ez a mennyiségi diadal, rendben, ez volt a cél, hogy elmaradásunkat behozva, többen szerezzenek diplomát, mint bármikor eddig, de... Ott tartunk, hogy az érintett korosztályok fele
egyetemi diplomás - de vajon hol fognak dolgozni ? Megengedhető-e az a luxus, hogy középfokú szaktudást igénylő foglalkozásokat legfelső fokon képzettek űzzenek ? Vagy ez a legfelső fok csak a
papíron az? A piac lejjebb valónak értékeli ? Meddig megy az, hogy
állástalan jogászok legyenek a gyerekekből, a burkoló szakmunkásokat meg lasszóval kelljen fogni?Miért jó, ha „kommunikációs szakemberek" diplomás hada özönlik ki az egyetemről, a véletlenül idetalált tőke pedig Szlovákiából hozza a mérnököt ?
Szaporíthatnánk a kérdéseket, a vége mindenhogyan az, hogy
változtatni kell. Legelőbb a képzés szerkezetén. Több fokozatot
kell szolgáltatni. Módot adva a mindenkori diákoknak, hogy személyes és környezeti adottságaik szerint választhassák - nemcsak a szakmát, hanem a szakmai tudás szintjeit is. Hiszen az
életen át tartó tanulás, a jelek szerint, nem egy felkapott divatos
kifejezés, hanem a valóság diktátuma. És ebben rejlik az egyetemek egyik fő fejlődési esélye is. A felnőttek szakmai át- és továbbképzésében vállalt szerep kiterjesztésében. Amiből
következik,
hogy a módszert is forradalmian át kell alakítani, hiszen az egyetem falai nem gumiból vannak. A távoktatás nem holmi fantasztikum, hanem szükségszerű napi gyakorlat lesz az igen közeli jövőben.
Fürge gazdasági társaságok persze könnyen megelőzhetik a
lomha intézményeket a szakoktatás sok terepén, de tudvalevő:
egyedül nem megy. Az is egyetemi fejlődési lehetőség tehát, hogy
a korábbinál sokkal több szállal-csáppal kell kötődni más intézményekhez, oktatási és gazdasági szereplőkhöz - az élethez.
A föntiek: csak egy kis részlet a dolgok hstájából. Számtalan feltétele van a megvalósításuknak. Ezeket kéne előteremteni - törvényhozói és államkincstári segédlettel - a menedzsmentnek.
Erre mondják pestiesen: nem semmi!

Az SZDSZ ragaszkodik az elfogadott adótáblához

Hivatalból cserélik a PVC-alapú személyiket

Ősszel dől el
a koalíció sorsa

Üj plasztiklap helyett még újabb

Az adócsökkentéssel együtt javulnia kell az adózási szigornak,
és szűkülni a kiváltságoknak, jelentette ki Kis Zoltán SZDSZ-es
képviselő szegedi sajtótájékoztatóján. A politikus elmondta
azt is, pártja ragaszkodik a már
elfogadott adótáblához.
- Az SZDSZ parlamenti frakciója végig fegyelmezetten szavazott,
együttműködött
az
MSZP-vel, amikor a kormányprogramot kellett megszavazni mondta Kis Zoltán, az SZDSZ
országgyűlési képviselője tegnap
szegedi sajtótájékoztatóján. Most azt várjuk el a kormánytól,
találjon megoldást arra, hogy érvényben maradjon a már megszavazott 2004-es adótábla. A
környezetvédelmi tárca politikai

államtitkára hozzátette: pártja ez
idáig rugalmas volt, de a 2004-es
adócsökkentéshez
ragaszkodnak. - A gazdaságélénkítő folyamatok indukálásához szükség
van a személyi jövedelemadó
csökkentésére. Nemcsak az emberek várják el ezt a kormánytól,
hanem a bérfeszültséget is oldaná az elfogadott adócsökkentés hangsúlyozta Kis Zoltán.
A képviselő szerint a csökkentéssel együtt javulnia kell az adózási szigornak és szűkülni a kiváltságoknak.
- Jelen esetben az is elképzelhető, hogy a szocialisták feláldozzák a koalíciót, de szerintünk
ez nem lenne kívánatos - jelentette ki a szabad demokrata politikus.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Magyar Orvosi Kamara a takarékosságról

A beteg érdeke
a legfőbb törvény
A Magyar Köztársaság alkotmánya nem engedi meg a gazdasági
korlátok közvetlen érvényesítését a beteggel szemben - olvasható a Magyar Orvosi Kamara közleményében, amit egy
kormányrendelet
tervezete
kapcsán adott ki.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Magyar Orvosi Kamara leghatározottabban visszautasítja az
„Egészségügyi rendszer korszerűsítésének feladatai" című kormány-elöterjesztés tervezetében
megtalálható elképzelést, miszerint „az orvos etikai kötelességévé válik az erőforrásokkal való
ésszerű gazdálkodás". A beteg ér-

deke a legfőbb törvény. Az orvos
legfontosabb kötelessége a beteg
érdekeinek figyelembe vétele. Az
orvos kötelessége arra törekedni,
hogy valamennyi betegét optimálisan ellássa az adott gazdasági feltételek között. Nem lehet
azonban etikai elvárás, hogy az
állam által korlátozott gazdasági
kényszereket saját felelősségére
érvényesítse. Az érdekvédelmi
szervezet nem fogadja el, hogy az
egészségügyi kiadások nemzeti
össztermékből való részesedésének aránya 2004-ben csökkenjen. Annak érdekében, hogy az
egészségügyi kiadások uniós átlaga elérhető cél maradjon, tartani kell a 2003-ban elért
GDP-aránynövekedés ütemét.

Kicserélik a 2000. január 1. és július 17. között kiadott, a régi
könyvecskéhez képest újnak számító személyi igazolványokat,
mert nem eléggé kopásálló a plasztiklap anyaga.
Csongrád megyében is elkezdődött a 2000. január 1. és július
17. között kiadott személyi igazolványok cseréje. Az akkor újnak számító plasztiklapos személyi okmányokat most azért
kell bevonni, mert bebizonyosodott, hogy a PVC nem eléggé kopásálló, repedezik, valamint a
fényképről hiányzik a hologram.
Az érintetteknek azonban nem

kell azonnal berohanniuk az okmányirodákba, az ügyfelek értesítést kapnak, mikor válik aktuálissá a „szig" cseréje. Mint ahogy
azt Kiss Zsuzsannától, a szegedi
polgármesteri hivatal okmányirodájának helyettes vezetőjétől
megtudtuk, az elkövetkezőkben
PC-alapú plasztiklapokra váltják
a korábbi okmányokat. A személyiket 2003. december 31 -éig kell
kicserélni, az érintettek értesíté-

sét az okmányiroda július 3-án
már elkezdte.
Eddig 630-an kaptak levelet, az
összes cserére szoruló, mintegy 4
ezer személyi okmány gazdáját
pedig az elkövetkezőkben folyamatosan értesítik azon lista
alapján, amelyet a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatalától kapnak.
A csere illetékmentes, továbbá
nem jár sorban állással, egyéb
procedúrával. A szegedi okmányiroda például ügyfélfogadási időn
kívül, csütörtökönként 8-15 óra

között várja az ügyfeleket. Az
érintetteket meghatalmazott is
képviselheti, az új okmány átvételét aláírással kell igazolni, valamint le kell adni a régit. Aki nem
tudja otthagyni az okmányt,
mert az megsemmisült, elveszett, kaphat újat, de a történtekről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az okmányiroda helyettes vezetője külön is felhívja a figyelmet arra, hogy csak azok jelentkezzenek az új személyikért,
akik már levélben értesítést kapuk.
EK.

Növelik a létszámot a vásárhelyi laktanyában

Erősítik a gépesített lövészeket
A gépesített lövészzászlóaljakat megerősítik, a harckocsikat és az önjáró tüzérséget
kivonják a vásárhelyi laktanyából. A Bercsényi dandárnál szolgálatot teljesítők létszáma jelentősen emelkedik majd. A haderőreform helyi részleteit a parancsnok helyettese ismertette.
Célszerű átcsoportosításokat h a j ú n a k végre
a vásárhelyi dandáron belül, a védelmi felülvizsgálati terv szerint.
- A vásárhelyi dandár összeolvad a debrecenivel, a parancsnokság ezt követően Debrecenben működik majd - tájékoztatott a részletekről Kovács fózsef ezredes, a vásárhelyi
Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár
parancsnokhelyettese. A vásárhelyi alakulat
az átszervezés után hatékonyabb szervezeti
felépítésben, a professzionális hadsereg követelményei szerint működik majd. A vásárhelyi gépesített lövészzászlóaljak a helyőrségben maradnak, s őket a tervek szerint megerősítik.
A jelentős fejlesztés alatt álló vásárhelyi
laktanya adottságainak kihasználása érdekében ide települ a szentesi műszaki dandár néhány alegysége.
- Az átszervezést azt is jelenti - fogalmazott a parancsnokhelyettes -, hogy a következő években jelentősen megemelkedik a Ber-

Vásárhelyről is kivonják a harckocsikat és az önjáró tüzérséget.
csényi dandárnál szolgálatot teljesítő katonák száma.
Csütörtökön, a parlament honvédelmi bizottsága táborfalvi ülésén elhangzott, hogy a
vásárhelyi laktanyából is kivonják a tervek

Fotó: Tésik Attila

szerint megszüntetendő önjáró tüzér- és
harckocsizó zászlóaljakat. Ezek kiszolgáló
személyzetét modernebb fegyvernemekre
képzik át.
B. K. A.
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KÖRKÉP
ALGYÓ. Hetedik alkalommal
rendezték meg a településen az
anyatej világnapját.
A rendezvény nem titkolt célja,
hogy az anyukákat ösztönözze az
anyatejes táplálásra. Algyőn
egyébként egyre több édesanya
szoptatja gyermekét. A
rendezvényen Nyitrai Ildikó
szülész-nőgyógyász és Sarungi
Emőke felnőtt- és
gyermekpszichiáter tartott
előadást, Gyurisné Török Éva
termékismertető pedig
ajándékkal kedveskedett a
megjelenteknek. A
rendezvényen 21 anyuka vett
részt kisgyermekével, valamint
megjelent a község
alpolgármestere, Molnárné Vida
Zsuzsanna is.
KISTELEK. Nemrégiben
kezdődött meg a kisteleki római
katolikus templom
bádogtetejének felújítása. A
munkálatok költségeihez a
püspökség 1 millió forinttal
járult hozzá. A településen élők
is részt vállalnak a kiadásokból,
a hívek 500 ezer forintot
gyűjtöttek össze erre a célra. Az
önkormányzat további 300
ezerrel egészítette ki a
korszerűsítésre szánt összeget.
MÓRAHALOM. Strandolimpiát
rendez a helyi ifjúsági
önkormányzat ma a mórahalmi
gyógyfürdő és strand területén.
Délután 2 órától több
versenyszámban is nevezhetnek
a sportolásra vágyók. Négyfős
csapatok küzdhetnek meg
egymással kispályás fociban és
strandröplabdában. A lubickolás
mellett tollaslabdában és
asztaliteniszben is bajnokságot
hirdetnek. Az erőpróbákon kívül
szépségversenyekre is lehet
jelentkezni. Keresik a
legformásabb férfiláb és a
legmutatósabb női hát
tulajdonosát. Este 9 órától a
közönség a Brian élete című
filmet nézheti meg a Barmos
György téren (az általános iskola
előtt) felállított kertmoziban. A
vetítés ingyenes.
ÖTTÖMÖS. Az öttömösi iskola 1
millió 350 ezer forint értékű
cseréputalványt nyert egy
pályázaton. A kiírásra 180
értékelhető pályamunka
érkezett, ezek közül a gyár
huszonnyolc közintézményét
jutalmazta. A támogatást az
öttömösiek a régi iskolaépület
födémszerkezetének felújítására
fordítják. A cserép felhelyezése
előtt azonban még - a tervek
szerint - kicserélik a tető
faszerkezetét és várhatóan belső
átalakításokat is elvégeznek. Az
elnyert cserép házhoz
szállításához, valamint a külső
és belső átépítéshez helybeli
munkavállalókat igyekeznek
bevonni.
MÁV ÉS A SZIGET 2003. A
Sziget-fesztiválra látogató
utasoknak augusztus 6-ig a
MÁV Rt. 50 százalékos alkalmi
menettérti kedvezményt
biztosít. A kedvezmény csak
másodosztályra érvényes, az
induláskor félárú alkalmi
menettérti jegyet kell váltani. A
visszaútra csak a rendezvény a

• A K T U Á L I S "

A Musical Színház öt éve

Magánszínházi Szupersztár
Molnár László boldog ember. A
Musical Színház művészeti vezetője és társtulajdonosa azzal
foglalkozik, amihez a legjobban
ért, amit a legjobban szeret - és
még meg is él belőle.
A balettintézetben végzett, táncosból színész lett, játszott Nyíregyházán, Békéscsabán, Debrecenben. 25 éves korában elkezdett énekelni tanulni, musicalek
főszereplője lett, Emerton-díjas.
Éppen a krisztusi korban volt,
amikor megrendezte a Jézus
Krisztus szupersztárt. De előtte
egy évvel, 32 esztendős korában
- Venyige Sándorral, akit most
Pilátus szerepében látnak a szegediek - alapított egy színházat.
Ez a Musical Színház. A Jézus
Krisztus szupersztár című produkciójuk mai, dómszínpadi első előadásának időpontjában ünnepelhetik a legelső bemutatójuk ötödik évfordulóját.
- Nyíregyházán játszottam, Verebes István volt az igazgatóm.
Rendezhettem egy gálaestet, sikere lett, Verebes megkérdezte,
miért nem csinálunk meg egy
teljes musicalt? Tényleg, miért
nem? - kérdeztem magamtól,
megbeszéltem a dolgot a barátaimmal, az Evitát választottuk,
augusztus l-jén volt a premier foglalja össze színháza születésének történetét Molnár László. Az
öt év alatt négy bemutatójuk
volt, az Evita és a Szupersztár

Papp György
tárlata
Tandi Lajos művészeti író nyitotta meg tegnap délután fél 5-kor a
Vár utcai Kass Galériában Papp
György grafikai és túzzománc-kiállítását. Közreműködött: Szurdi
Zsolt és Marosi Zoltán hegedűn
és népi hangszereken. A verniszázs résztvevői között kisorsolták a Szegedi boszorkányok című
linómetszetet. A tárlat szeptember 28-ig látogatható.

mellett a Jekyll és Hyde - ez
utóbbival a szegedi színházban is
szerepeltek - , valamint egy előadásszerú musicalshow. Pulától
Grazig, a Thália Színháztól a
Margitszigetig a siófoki szabadtéritől a szolnoki stadionig és a

tiszaújvárosi főtérig sok helyen
tartottak sikeres előadásokat.
Jól hangzik, nemde? Nyilván
sokat és sok helyTe is pályáznak,
pénzekért, mondom, hiszen nehezen képzelhető a mai Magyarországon, hogy megéljen egy szín-

ház támogatás nélkül. Még akkor
se, ha nincs állandó helye és társulata, s még akkor se, ha népszerű műfajban utazik. Igen, pályázunk - mosolyog Molnár László.
Csakhogy még sose nyertek. És
láss csodát, megélnek. Saját bevé-

Egyházkarnagyok Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Kardos Pál Alapítvány és a
Bartók Kórus hatodízben rendezte meg nemzetközi egyházkarnagyi szemináriumát ezen a
héten Szegeden. A kurzus magyar hallgatóin kívül számos országból, köztük Japánból, Romániából, Szerbia-Montenegróból és Szlovákiából érkeztek pályakezdő és gyakorló kórusveze-

tők, akik a Bartók Béla Művelődési Központban a délelőtti és
délutáni csoportos órákon tanultakat esténként a Bartók Kórus vezénylésével ültethették át
a gyakorlatba. A szeminárium
első napján Kozma József alpolgármester hivatalában köszöntötte a részvevőket és a szeminárium művészeti vezetőjét,
Rozgonyi Eva Liszt-díjas karnagyot.

A kórusvezetők egyhetes munkájának eredményét a ma esti
zárókoncerten ismerheti meg a
szegedi közönség. A felsővárosi
minorita templomban ma 19
órakor kezdődő hangversenyen a
Bartók Kórus énekel, közreműködik H. Bálint Zsuzsanna énekművész. A műsoron Bárdos,
Britten, Bruckner, Byrd, Halmos,
Kodály, Palestrina és Vodnansky
kórusmúvei szerepelnek.

Vivaép-SZKT: nem fenyegetnek, korrekt megállapodást szeretnének

Sztrájk lehet az alku végeredménye
A kollektív szerződés aláírásának elmaradása miatt a sztrájktól sem riadnak vissza a
Szegedi Közlekedési Társaság és a Vi vaép Rt.
dolgozói. A munkabeszüntetés azzal járhat,
hogy nem indulnak a villamosok és a trolik,
a város tömegközlekedése megbénulhat.
A közgyűlés szeptemberben dönthet az Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT), a Vivaép
Rt. és a Szepark Kft. összeolvadásáról. A fúzió félezernél több munkavállalót érint. Az
önkormányzat az SZKT-n keresztül szerzett
többségi tulajdont a Vivaépben és a Szeparkban, s a három cég egyesüléséről szóló előterjesztés elkészítése az SZKT igazgatójának,
Dózsa Gábornak a feladata.
Az érdekképviseleti vezetők szerint az egyesülés nem megfelelően kidolgozott, a munka-

vállalók létszámának változásáról, valamint a
fúzió után létrejövő cégben való alkalmazásuk
feltételeiről szóló kérdések nem tisztázottak.
Kiss Gábor, az SZKT Munkástanácsának elnöke elmondta, megkezdődött a cégek közötti
munkaerő-átcsoportosítás, ami szerinte a gyakorlatban azt jelenti: akad, akit elküldenek, s
akad, akit „átcsábítanak" az SZKT-hoz, úgy,
hogy a cégnél nincs érvényben lévő, például a
vivaépes dolgozók számára is megfelelő kollektív szerződés. Az említett szerződés hiánya
jelenleg 470 dolgozót érint, s tart bizonytalanságban. Kiss Gábor megjegyezte, törvényes
eszközökhöz nyúlnak, ha a közlekedési társaságvezetője a napokban nem látja el kézjegyével az elkészített kollektív megállapodást, akkor - a törvény szerint - maximum hétnapos
egyeztető eljárás, s az egyezség hiányában a

Sziget 2 0 0 3 f e l i r a t ú bélyegzővel

sztrájk következhet. Dózsa Gábor igazgató a
tervezett összevonással kapcsolatban korábban azt mondta lapunknak, hogy a cég a dolgozói érdekeket figyelembe véve dönt minden
kérdésben. Dózsa kijelentette, a cégek egyesítése valószínűleg a fizikai állományt nem
érinti.
Az SZKT-nál a dolgozói létszám folyamatosan változik, hol éppen csökken, hol az újabb
dolgozók átvétele miatt nő, jelenleg 320 főnyi.
A Vivaépnél az év elején 182-en dolgoztak, jelenleg 150 ember áll alkalmazásban, borúlátóbb jóslatok.szerint 50-70 embert is elbocsáthatnak. Kiss Gábor úgy vélte, ameddig a város
közgyűlése nem határoz, addig nem volna szabad bizonytalanságban hagyni az érintett cégek dolgozóit, s azok családjait.
Fodor Imre, a Munkástanácsok Csongrád
Megyei Szövetségének elnöke elmondta, július végén, Gila Ferenc önkormányzati képv i s e l ő n e k írt levélben s z o r g a l m a z t a , hogy a

ellátott jegyek érvényesek. A
bélyegzést naponta 9-19 óráig a
a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium sátrában, illetve a '
központi információs sátorban
lehet kérni.
SZEGED. Országos
kutyakiállításra látogathatnak cl
az ebbarátok vasárnap Szegeden.
A Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesülete az újszegcdi
Eko-park területén rendezi meg
a versenyt, melyen legkevesebb
hétszáz kutya részvételére
számítanak. Az ebek elbírálása
délelőtt 10 órakor kezdődik. Ezt
követően 14 órától magyar
kutyafajták bemutatóját
láthatják az érdeklődők. Délután
hirdetnek eredményt a
szervezők.
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A műhelyben egyre növekszik a bizonytalanság.

Fotó: Schmidt Andrea

teleikből. Igaz, a két színháztulajdonos lakásán és autóján többször
volt már jelzálog - egy musicalszínházi produkció anyagigényes,
invesztálni kell, mielőtt „dől a
pénz" belőle... És profikkal kell
dolgozni. Tordai Hajnal jelmez- és
Kis-Kovács Gergő díszlettervező
állandó munkatársuk, a kezdetektől ugyanazokkal a hangosító és
világítási szakemberekkel dolgoznak. A világítás egyébként Molnár
Lászlónak is hobbija. Meg a friss
tehetségek fölfedezése, útra indítása. Mindazonáltal maga is játszik, énekel, rendez. Ő Jekyll és
Hyde, az Evitában Che Guevara.
Nem sok ez egy kicsit?
- Rettentő energiáim vannak biztosít, s aztán rögtön bevallja:
szeret lustálkodni. - A legjobb
otthon pihengetni. Zsófi lányom
miatt is, három és fél éves... De
otthon még a tévét is szívesen
nézem. Sose lehet tudni, miből
tanul az ember olyasmit, amire
egyszer szüksége lesz.
Most először szerepel egy magánszínház a Dóm téren. Molnár
László élvezettel meséli, számukra az jelentett kihívást, hogyan lehet összesimítani a korhűséggel
megjelenített történetet a viszonylag modern zenével. Abban
biztosak voltak, hogy Jézus Krisztus története úgy is érdekes a mai
színpadon, ha a deszkákon nem
dübörögnek át minduntalan mondjuk szeb'd motorosok.
S. E.

Közműárkok
a 45-ösön
Két közüzemi vezeték cseréje is
folyik a 45-ös út vásárhelyi belterületén. A Deák Ferenc utca
torkolatában a vízvezeték javítása okoz torlódást, a gázvezetéket pedig fél kilométer
hosszan cserélik.
Megváltozott közlekedési rend,
leszűkített út, tülekedés és hoszszú autósorok. Ez jellemzi a 45-ös
főközlekedési út Vásárhely belterületén lévő mintegy fél kilométeres szakaszát. A Szántó Kovács János utcában folyó munkálatokat
két közüzemi szolgáltató végzi. A
legnehezebb a közlekedési helyzet
a Deák Ferenc utcai csomópontban, ahol a vízvezetékcsere miatt
ásott ároktól nem lehet jobbra kis
ívbe befordulni a 45-ösre. A munka azonban a végéhez közeledik,
már szárad a beton, amelyre hamarosan aszfaltozhatnak. Az arra
járó autósok addig is kénytelenek
a Szegfű utca első felére befordulni, hogy onnan a Mária Valéria utcán át forduljanak Szentes felé.
Akik ezt az utat választják, bizony olyan keskeny egyirányú utcán haladnak, melyet tovább szűkítenek az ott parkoló, esetenként
rosszul beálló gépkocsik. Aki nem
fordul be ide, azt a lámpánál sárgával felfestett terelőnyilak egyenesen küldik tovább. Az első utca,
ahol jobbra lehet kanyarodni,
hogy ismét feljussanak 45-re, a
szintén keskeny, nemrégiben
egyirányúsított Zsoldos utca.

három cég egyesítésről szóló tervet még az
önkormányzati előterjesztés előtt vitassák
meg, s kérték a képviselőt, mielőbb hívja
össze a Szegedi Érdekegyeztető Tanács
rendkívüli ülését. Jelenleg a várakozás ideje
van.
Schreier Vilmos, a Szegedi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Bizottságának titkára szerint sem egyértelmű, hogy a három
cég összevonása után hány dolgozót, s milyen
feltételekkel tart meg az SZKT, melynek jelenlegi magatartása etikai és jogi értelemben is finoman szólva több mint inkorrekt.
Az érdekképviseleti szakemberek hangsúlyozták, nem fenyegetésnek szánják a sztrájkot, az a végső, törvényes eszköz.
Amennyiben a Vivaépnél és az SZKT-nél
sztrájkba lép a dolgozói állomány, úgy nem
lesz kiadható és műszakilag ellenőrzött jármú, s „pihennek" majd a villamosok és a trolibuszok vezetői is.

A körülbelül ötszáz méter
hosszú szakaszon dolgozó gázosok is hamarosan, várhatóan két
héten belül befejezik a munkát.
- Teljes helyreállítást írt elő
számunkra a Állami Közútkezelő Kht. és a vásárhelyi önkormányzat. Ezt azt jelenti, hogy az
úttestet az eredeti állapotba kell
hozni, ez megfelelő tömörítést,
majd aszfaltozást jelent - mondta közölte Dániel Béla, a Dégáz
Rt. vásárhelyi kirendeltségének
műszaki ellenőre. Hozzátette: a
vezetékcserét soron kívül kellett
elvégezniük, mert a vas vezetékek az agresszív talaj miatt elkorrodálódtak, és nagyon sok helyen
szivárgott belőlük a gáz. A kiásott árkokba ezúttal műanyag
csöveket fektetnek.

O.K.K.

B. K A.

Százmillió forintért
vásárolt be a város
Folytatás az 1. oldalról

Az önkormányzat 22 millió forintért megvásárolta a VM Hungária Kft.-tői a Városkép Kft.-ben
szerzett 85 százalékos tulajdonrészt. A Városkép a közterületi
reklámfelületek értékesítésével
foglalkozó cég. Noha a tárgyi eszközöket a tranzakció után száz
százalékban városi tulajdonú Városkép Kft. vásárolja meg hitelből, 47 millió 400 ezer forint
plusz áfáért, Szentgyörgyi Pál
szerint ez vagyongyarapodást,
nem pedig kiadást jelent az önkormányzatnak. A gazdasági alpolgármester elmondta: a felmérések szerint tizenötezer (!) reklámfelület található jelenleg Szeged közigazgatási területén. Ebből az alpolgármester elmondása
szerint csupán hatszázra volt
szerződése a Nyúl Zsolt vezette
Városképnek, magyarán ennyi
után szedett be pénzt, holott ez
az üzletág ennél sokkal jövedelmezőbb.
A száz százalékban városi tulajdonú Szegedi Informatikai Kft. és
a 65 százalékban önkormányzati
tulajdonú Regionális Információtechnológiai (Ritek) Rt. összevonását az előbbi cég bonyolította.
A gazdasági alpolgármestertől
megtudtuk, hogy a Szegedi Informatikai Kft. összesen 6 millió
400 ezer forintért kivásárolta a
Ritek Rt. kisebbségi tulajdonosait a részvénytársaságból, így mára
az információtechnológiával foglalkozó cég is teljes egészében a
város tulajdonába került.
A száz százalékban önkormányzati cég, a Szegedi Közleke-
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dési Társaság azzal, hogy megvásárolta ötvenmillió forintért a
Vivaép Rt.-ben az Autorail Kft.
tulajdonrészét, három legyet
ütött egy csapásra. A város többségi tulajdont szerzett a járműjavítást és pályafenntartást végző Vivaépben, a szegedi parkolási rendszert működtető Szepark
Kft.-ben, valamint a városi ingatlan-beruházásokat bonyolító
Szegedi Beruházási és Ingatlanhasznosító
(Szebi)
Rt.-ben,
amelynek tagja az IKV Rt., a
Szepark Kft. és a Szegedi Vásár
és Piac Kft.
•
Az összevonások és visszavásárlások mellett új céget is alapított az önkormányzat, mivel
nem tudott megegyezni a Szeged
Televízió Kft. egyik magántulajdonosával. Ismeretes, már csak
aláírásra várt az a szerződés,
amely szerint a város 18 millió
forintot fizetett volna a Partiscum Kft.-nek a Szeged Televízióban lévő üzletrészéért, amikor a
Partiscumban is tulajdonos Profond Rt. új vezetője, Petykó Zoltán bejelentette: nem adja el pakettjét. Ekkor a közgyűlés jóváhagyásával, 23 millió forintos
törzstőkével, évi 56 millió forintos működési támogatással létrehozták a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Városi
Televízió Szeged Kht.-t. Ehhez
hozzátartozik, hogy a város január óta nem fizeti a Szeged Televíziónak a havi hatmillió forintos
támogatást. így csak a 23 millió
forintos törzstőke terhelte meg
az önkormányzati büdzsét.
SZABÓ C. SZILÁRD

Alsóvárosi vándorkereszt
Az alsóvárosi nagybúcsúra érkezik ma az a vándorkereszt, amelyet a
pápa a katolikus ifjúsági világtalálkozóknak szentelt. A kereszt legutóbb tavaly, Torontóban állt a fiatalok előtt, innen indult útjára. Horváth Achilles, az alsóvárosi plébánia vezetője elmondta: a keresztet
most Közép-Európa országaiban viszik körbe, hogy segítse a lelki szempontból elmaradott országok, köztük hazánk fiataljait is az Istennel és
egymással megvalósítandó kiengesztelődésre. A vándorkeresztet Magyarországon még hat helységben állítják fel, Alsóvároson ma délután,
illetve az éjszakai programok alatt tekinthető meg.

Százhúsz család él Szeged legmagasabb lakóépületében

Ház, ajándékpanorámával
Százhúsz család otthona az újszegedi 19 szintes ház. Szeged
legmagasabb
lakóépületében
békesség honol, a szomszédok
között ritkán fordul elő veszekedés, a legfelső szinten lakók
pedig elmondhatják magukról:
a város legszebb panorámáját
kapták ajándékba a 46 négyzetméteres bérlakáshoz.
- A sógorom német, és amikor
ellátogat
hozzám,
azonnal
mondja: na, ő ugyan itt egy percig se lakna a tériszonya miatt.
Én pedig állítom: ennél szebb helyen élni sem lehetne, a toronyház ajándéka, hogy Szeged legszebb panorámáját láthatom.
Gyönyörű ez a város, amikor leszáll az est, és kigyulladnak a
mind több díszkivilágítás fényei.
Egy gondom van csupán: a kamionok zaja még a 15. emeletre is
följut, márpedig kamionból átdübörög a Bertalan hídon annyi,
és olyan zajjal, hogy azt hinné az
ember, több szerelvény vonat vonul végig a városon. De akkor is
azt mondom: jól döntöttem,
amikor ide költöztem.
Morvái Mihály dicsérgette e
szavakkal saját otthonát a város
tetején, vagy hogy egészen pontosak legyünk - a Temesvári körút 36. szám alatt. Ez pedig nem
más ház, mint az újszegedi 18
emeletes, Szeged legmagasabb
lakóépülete.
Ami ma már történelem:
1977-ben költözhettek be ide az
első lakók. S mi most is tény: az
590 négyzetméter alapterületű,
19, ebből 15 lakószintes óriásház
(ami egyébként 58 méter magas)
120 lakásában élnek lakók. A
férfi szavaiból kiderült, nagyon
elégedett körülményeivel, s mint
mondta, egy elvált ember számára bőven elég az a másfél szobás
46 négyzetméter, amennyiért
egyébként egészen elviselhető rezsit kell csak fizetnie az IKV-nak.
Dicsérte a házban uralkodó állapotokat Farkasné Györgyi is, aki a
liftből kiszállva úgy fogalmazott:
nagyon jó emberek a szomszédai,
semmi oka a panaszra. A gondno-

A toronyház tövében békések a hétköznapok.

CSAK SZÓVÁLTÁS, PERPATVAR
Hebők Zoltán századosnak, a házban lévő újszegedi rendőrőrs parancsnokának véleménye:
- Én ugyan csak egy hónapja vezetem az itteni rendőrséget, de
eddig még egyetlen, e házban történt eset miatt sem kellett intézkednem. Toronyházügyben nálam tapasztaltabb rendőr kollégáim
is azt mondják: komolyabb bűncselekmény már régóta nem fordult elő ebben az épületben, legfeljebb családi perpatvar, szomszédok közötti szóváltás miatt kérik néha a rendőrség segítségét tudtuk meg Hebők Zoltántól.
ki szobában pedig már Soós Ferenccel, az IKV Rt. kezelési igazgatójával beszélgethettünk arról,
mégis, mennyi gondot, bosszúságot okoz a ház kezelőjének a város
legmagasabb lakóépülete.
- Azt nem mondhatom, hogy
semmi intéznivalónk nincs, de a
Temesvári körút 36. messze nem
olyan zűrös világ, mint mondjuk
a Székely sor 21. Ez utóbbiban
egyébként 300 garzon található,
s tapasztalataink szerint az ott
lakók sokkal gyorsabban össze-

Hatalmas dinnyék a vásárhelyi piacon
SZÍNHÁZ A SZIGETEN
A Szegedi Nemzeti Színház
társulata két produkcióval is
vendégszerepel a Szigeten: ma
este Rossini legnépszerűbb
vígoperáját, A sevillai borbélyt
mutatják be Kovalik Balázs
rendezésében, egyfelvonásosra
sűrített verzióban, hétfőn pedig
Egressy Zoltán komédiáját, a
Portugált játsszák.

A huszonkét kilósé a pálma

FOGAD A RENDŐRKAPITÁNY
Lakossági fogadóórát tart Kovács
Mihály rendőr alezredes, a
Szegedi Rendőrkapitányság
vezetője augusztus 4-én, hétfőn
13 és 16 óra között a
kapitányság Párizsi körút 16-22.
alatti épületében.
ASZFALT ÉS BUSZOK
Vasárnap reggel hat órától
aszfaltozási munkálatok miatt
lezárják a Szent Gellért utcát
Szegeden. Ezért a 70, 72, 72Y, 60
és 60Y jelzésű autóbuszok a
Mars téri üzletsor elől indulnak
majd. A többi megállóhely az
építkezés ideje alatt is
változatlan marad.
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
ADÓMBAN
Szamosi Szabolcs
orgonaművész, a pécsi bazilika
orgonistája ad jótékonysági
koncertet vasárnap este fél
nyolckor a szegedi dómban. A
műsor: Bach: D-dúr Prelúdium
és fúga, G-dúr Szonáta,
Buxtehude: Prelúdium és fúga
(e-moll), Dupré: Noéi Variation,
Bellini: Szonáta, Franck:
Andantino, Reger: Fantázia és
fúga (d-moll). A belépés
ingyenes.

A huszonkét kilós dinnye Bartucz Sándor vásárhelyi termelő
büszkesége.

Fotó: Tésik Attila

Óriási méretű dinnyékkel büszkélkedhet Bartucz Sándor vásárhelyi termelő. A hatalmas, csíkos
héjú, piros belű gyümölcsök közül a 22 kilogrammos nyomott a
legtöbbet, ám a súlymérési toplista következő példánya csak fél kilóval maradt alul, míg a harmadik
19 kilójával kellette magát a helyi
piacon. Bartucz Sándor tudomása
szerint itt még nem akadtak ilyen
méretes dinnyék. Hozzátette: tavaly egy országos versenyen egy
22 kilónál aüg néhány dekával
nehezebb példány vitte el a pálmát. A gazda 22 éve családi vállalkozásban, két és fél hektáron foglalkozik dinnyetermesztéssel. A
Fáraó fajtájú mézédes gyümölcsöket tökalanyra oltotta, azaz a gyökerük tök, a termés viszonyt
dinnye. Úgy vélte, ez is hozzájárult ahhoz, hogy hatalmas méretűre nőttek terményei.

A megyében nincs vérhiány
Nyáron nő a vérigény, ráadásul nehezebb a véradókat megtalálni, ennek ellenére nincs vérhiány
Csongrád megyében.
A nyári hónapokban vannak a legnehezebb helyzetben a véradó állomások. A szabadságolások miatt kevesebb a véradó, ugyanakkor több a baleset,
így nagyobb a vérigény. Noha Csongrád megyében
is érezhető a véradások számának szokásos nyári
visszaesése, nincs vérhiány - jelentette ki Szekeres
Veronika, a dél-magyarországi régió vérellátó központjának vezetője. - Előfordul, hogy 1-2 nappal el
kell halasztani előre tervezhető műtéteket, de az
azonnali operációt igénylő esetekhez minden alkalommal tudunk vért biztosítani. A nyár azért nehe-

zebb, mert sok állandó véradónk elutazik szabadságra, s nyáron a véradók nagy táborát jelentő egyetemisták is elhagyják a várost. A rendszeres véradók ideiglenes hiányát azzal igyekeznek pótolni,
hogy a véradó sátrakkal kitelepülnek a nagy tömegeket vonzó eseményekre.
A közelmúltban megrendezett kübekházi operettfesztiválon 31-en, a szegedi kamionos találkozón 60-an adtak vért. Várják a Tesco előtti közelgő
rendezvényen, illetve az augusztus 20-i Stefánia-rendezvényen is a vért adni szándékozókat.
A szegedi vérellátó állomás látja el vérkészítményekkel a szegedi, a vásárhelyi, a makói, a deszki
kórházat és a legnagyobb vérigényt mutató szegedi
egyetemi klinikákat.

szólalkoznak vélt vagy valós sérelmek miatt, mint a toronyházban élők. Ez talán köszönhető
annak, hogy a 18 emeletesben
idősebb korosztály él, higgadtabbak, nyugodtabbak a bérlők.
S hogy akkor miért kell biztonsági őrnek vigyázni a házra?
- A 120 lakás mégiscsak sok
embernek otthona, meg aztán
amíg nem volt itt 24 órás őrző-védő szolgálat, csábító célpont volt ez a rosszban sántikálóknak is. A gyakori lopások, la-

Fotó: Gyenes Kálmán

kásfeltörések miatt kellett biztonsági céghez fordulnunk évekkel ezelőtt, s azóta nincs is különösebb gond - kaptam választ
Soós Ferenctől. Az IKV igazgatója elmondta azt is, bár korántsem a leggazdagabb szegediek bérelnek itt lakásokat, nagy fizetési
hátralék nem gyűlik össze.
Egy-két
hónapos
lemaradás
ugyan előfordul, ám mindössze
16 olyan család él a házban,
amelyik ötvenezer forintnál több
közüzemi díjjal tartozik.
- Az elmúlt időszakban csupán
egyetlen bérlőnket kellett felszólítani arra, hogy hagyja el a házat, ő
már annyi lakbérrel tartozott,
hogy elfogyott a türelmünk. S
még egy problémás esetről tudok
beszámolni: a szomszédok panaszai nyomán az egyik lakót kellett
arra megkérni, hogy jobban figyeljen oda a macskáira. De mindent összevetve: a Temesvári körúti toronyház békés világ - összegezte tapasztalatait Soós Ferenc.
BÁTYI ZOLTÁN

Nincs ingyen jegy,
a barter viszont divat
Kíváncsiak voltunk arra, hogy
Szegeden, az önkormányzati
fenntartású
intézményekben
adnak-e valamilyen kedvezményt. Kiderült: tiszteletjegyek, ingyenbérletek a városi cégeknél ismeretlenek, a színházjegyért, a parkolásért, vagy éppen az uszodai belépőért, bérletért mindenkinek fizetni kell.
Szegeden az önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzetére való tekintettel ahol csak lehet, egy lyukkal
beljebb csatolták a nadrágszíjat.
Talán ebből adódik az is, hogy a
különböző cégek, intézmények
nem adnak senkinek sem ingyenes tiszteletjegyet, bérletet, vagy
egyéb kedvezményeket.
A különböző intézmények vezetőinek tudomása szerint jelenleg senkinek sincsenek jogos
vagy kevésbé jogos előnyei.
A városban a parkolásért felelős Szeparknál senkinek nem jár
kedvezmény. Senkinek nem osztanak éves bérleteket, parkolójegyeket. Kerepes Ferenc igazgató
azt megjegyezte, hogy kötöttek
barter-megállapodásokat, de az
nem azt jelenti, hogy ingyen parkolhatna bárki is. - A közgyűlés
által megszabott díjakkal dolgozunk - válaszolta Kerepes.
A sportcsarnokba sem lehet ingyenjegyekkel, bérletekkel bejárni. Legalábbis a felügyelő szerv, a
Szeged Városi Sportigazgatóság
nem részesít senkit sem ilyen
kedvezményben. Mint Bánáti
Antal sportigazgató elmondta,
ilyenre nem is nagyon volna lehe-

tőségük: - A sporteseményekre,
legyen az egy bajnoki mérkőzés,
vagy mondjuk Erdei Zsolt címmeccse, a sportcsarnokot mindig
kibérelik a szervezők. Mi a terembérleti díjat kapjuk meg minden
egyes esemény után. Ingyen senkit sem szoktunk beengedni. Ettől függetlenül a rendezvényt
szervező klub, vagy társaság adhat ingyen belépőt, de az rá tartozik, hogy kinek, miért és menynyit. Ebbe mi nem szólhatunk bele és nem is akarunk beleszólni válaszolta kérdésünkre a sportigazgató.
A Fürdővizek Szeged Kft. által
üzemeltett strandokba is csak fizetés ellenében lehet bejutni. Senki nem kap kedvezményt felelte Mészáros Gábor igazgató.
- Nyereményként szoktunk adni hosszabb-rövidebb ideig érvényes bérletet - mondta Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója. - Azt
hozzátenném, elképzelhető, hogy
a múltban volt erre példa, de amióta én vagyok az igazgató, nem
adtunk ki „tiszteletbérletet".
A Szegedi Nemzeti Színházban
sem kap senki tiszteletjegyet, barterben viszont sokan nézhetik az
előadásokat. A szabadtéri biztosításáért cserébe a színház nem fizet, hanem egy-egy előadás ingyenes megtekintésével honorálja a
rendőröknek munkájukat. A rendes évadban sem kap senki tiszteletjegyet, sőt a színház támogatói
egy-egy előadásra az eredeti ár
többszöröséért válthatnak jegyet,
ha élnek ezzel a lehetőséggel.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ
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Kopáncs: a régészeti föltárás folytatódik

Egy korosztály, mely hátrányos helyzetbe

Leletek a talajvízszint alól
Vásárhely - m o n d h a t j u k talán régészeti
nagyhatalom.
Az
utóbbi idők nagyberuházásai
kapcsán folyt megelőző, illetve
leletmentő ásatások különösen
sok tárgyi emlékkel járultak
hozzá régmúlt korok megismeréséhez. A tervásatást nem kísérik egyéb munkák.

Van rá példa: már elindult beruházási vagy egyéb munkák
közben kerülnek elő tárgyi emlékek - ekkor leletmentő ásatás indul. Évekkel ezelőtt a mártélyi
távközlési hálózat kiépítésekor
emberi csontokat találtak. Az ezt
követő leletmentés egy Árpád-kori sírt, egy szarmata kori
kemencét és egy késő középkori
edényégető kemencét hozott felszínre. S most ugorjunk az időben, ha régészeti szemmel nézve
nem is nagyot - Kopáncson jövőre is folytatódik az ásatás a 47-es
út szélesítése kapcsán, hisz még
mindig van mit keresni a föld
alatt.
- A m i t eddig Kopáncson föltártunk: egy középső rézkori, az
úgynevezett
bodrogkeresztúri
kultúrához tartozó telep, illetve
egy késő bronzkori, mely a halomsíros kultúrához tartozik.
Avar kori emlékekre is bukkantunk. A legizgalmasabb három
kút föltárása volt, közülük kettő

Munkaerőpiac
- negyvenöt év felett
A 45 éven felüli, állást kereső
munkanélkülit a halmozottan
hátrányos kategóriába is sorolhatják, annyira rosszak a kilátásai.
Egyik olvasónk, K. T. azt írta,
nem a rokkantnyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben a
mai magyar munkaerőpiacon,
hanem a 45 éven felüli munkanélküliek. Úgy véli, tapasztalatai alapján az állást kínáló hirdetők is diszkriminálják a m u n kavállalókat, gyakran kikötik,
hogy
rokkantnyugdíjasokat
előnyben részesítenek. Ennek
az az oka levélírónk szerint,
hogy az ő foglalkoztatásuk olcsóbb, m i n t a 45 éven felüli
egészséges embereké.

- Az utóbbi idők legnagyobb régészeti föltárásaira a 47-es út
szélesítésével, az elkerülő út építésével kapcsolatban került sor.
Ezek megelőző ásatások - mondja Tóth Katalin régész a Tornyai
(ános Múzeumban. Nagyberuházások nem is indulhatnak régészeti föltárás nélkül. A beruházónak a munkák elkezdése előtt
szakhatósági véleményt kell kérnie a kulturális örökségvédelmi
hivataltól, s a múzeum adattári
anyagok ismeretében, terepbejárás, próbaásatás
eredményei
alapján eldönti: érdemes-e föltárást végezni. Ilyen próbaásatásra
került sor például a Tbsco helyén,
illetve az Ipoly utcai kis lakótelep
területén.

Kedvezmény
a munkáltatónak

Ásatás Vásárhelyen. Nagyberuházás nem kezdődhet el, illetve nem folyhat régészeti k u t a t ó m u n k a
nélkül.

Fotó: Tésik Attila

avar kori, egy bronzkori. Tíz
edény került elő, jórészt darabokban, a bronzkori kút talajvíz alatti részéből - halljuk Tóth Katalintól. Tervásatásra is mond példát: ilyen Bokorné Nagy Katalin
székkutas-kápolnadűlői feltárása, itt sok száz sírós avar kori temető került elő. Bokorné Nagy

Családi események

Katalin monográfiát is ír erről, a
kötet föltehetőleg még az idén
megjelenik.
- A leletek felszínre hozásával
még messze nem fejeződött be a
munka - hívja föl a figyelmet
Tóth Katalin. A restaurátorok
összeállítják a darabokból, amit
össze lehet állítani, a hiányzó ré-

szeket pedig kiegészítik. Megtörténik a gyűjtött anyag tudományos feldolgozása is. Akár alátámasztják a leletek a régi korokról
vallott ismereteinket, akár megváltoztatják - mindenképpen közelebb hoznak minket az egykori
valóság ismeretéhez.
F.CS.

került

Az első olvasatra meghökkentő
elmélkedésről kiderült, olyanynyira valós problémát feszeget,
hogy a Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács már három évvel ezelőtt határozatot hozott arról,
hogy a 45 éven felüli korosztályt
hátrányos helyzetűnek kell tekinteni. Orvosné Bánvölgyi Éva,
a megyei munkaügyi központ
munkaerő-piaci eszközök osztályának vezetője hozzátette, valamennyi aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz - ide tartoznak azok
a támogatások, amelyek nem automatikusan járnak, hanem csak
adhatóak - kiemelten segíti a középkorúnak számító munkavállalókat.
Amennyiben például egy cég
bejelenti a munkaügyi központnak, hogy egy bizonyos számú
emberre van szüksége meghatározott szakmában, a döntés-előkészítési bizottság azt mondhatja: ha a munkáltató 45 év feletti
munkanélkülivel köt szerződést, akkor a maximális 12 hónapos időre maximális bértámogatást kaphat a munkaerő-piaci alaptól. Vagyis az új al-

kalmazott bérének 90 százalékát egy éven át kifizetik a munkáltató számára. Mindez a közhasznú foglalkoztatások esetében is járt út. A bértámogatás
lejártával különben a munkaügyi szakemberek nyomon követik kiközvetített emberük sorsát, hogy megmaradt-e az állásában, s a megyében általában
kedvezőek a visszajelzések.

Hétszáz megmentett
munkahely
Az életkoron nem lehet változtatni, n e m lehet szépíteni, mivel
az egy adottság - vallja a munkaügyi központ osztályvezetője, de
ezt a „hátrányt" enyhíteni kellene. Sajnos, sok munkanélküli
számít halmozottan hátrányos
helyzetűnek, mivel régóta él állás nélkül, alacsony iskolai végzettségű, s mindezek tetejében
még 45 éven felüli is. A megyében a júniusi adatok szerint a 15
ezer 158 regisztrált munkanélküliből 4 ezer 300-an átlépték a
bűvös 45 éves életkort. Az idén
elbocsátott munkanélküliek 40
százaléka pedig betöltötte a 4 5
évet.
Gyakoriak az olyan esetek,
hogy egy idősebb munkavállaló
elveszíthetné az állását, ha nem
szerez további szakképesítést.
Hogy ez ne következzen be, a
munkaügyi központ a képzési
költség egy bizonyos százalékát
átvállalja a munkáltatótól mondta Kószó Éva képzési osztályvezető. Ilyen esetekben a támogatásra a munkáltatónak kell
pályáznia, s ritka az olyan eset,
hogy ne adnák meg. Tavaly a megyében 700 ember munkahelyét
sikerült ilyen áron megtartani. A
leggyakoribb az, hogy a munkáltató számítógépes ismereteket ír
elő, avagy kereskedelmi vállalkozásnál a kereskedelmi végzettséget, de gyakori az is, hogy kapcsolt munkakörök betöltésére
kötelezik a dolgozókat.
FEKETE KLÁRA

A legöregebb, 93 éves jármű Berlinből érkezett

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Faragó László és Vaskó Szilvia,
)uhász Sándor és Lahó Zsuzsanna, Varga Pétér Kálmán és
Bőgi Veronika, Csiszár Norbert
Árpád és Horváth Mariann,
Doniján András és Jó Krisztina,
Nagy Gábor Ferenc és Török
Erika, Hunyi Róbert és Bánóczki Ildikó, Kovács József és Kalász Klára Emma, Lakó lános és
Rácz Irén Matild, Farkas-Csamangó László és Honti Anikó
Mónika, Terényi Zsolt és Kincses Dóra, dr. Kemenes László
Mátyás és dr. Kovács Magdolna
Éva, Dombi Miklós Gábor és
Csépai Petra, Szabó Dániel Tibor és Benedek Renáta, Tóth
Attila és Vincze Beáta, Horváth
Gábor Ádám és Sütő Kornélia
Anita, Papp László és Korom
Eszter, Sándor Csaba és Bajusz
Emese, Illés Attila és Kormányos Regina, Ónodi Attila és
Csécsi Katalin.
SZÜLETETT

linnak Ágnes és Tímea, Gergely Leventének és Nagy Tündének Zsolt, Árva Sándornak
és Márta Katalinnak Sándor,
Kozma Gábor Krisztiánnak és
dr. Farkas Ágotának Zétény
Gábor, Kozák Józsefnek és Koszó Gabriellának Réka Emma
nevű gyermeke.
MEGHALT

Csöke Lászlónak és N é m e t h
Erikának Donatella, Kozma
Istvánnak és Borbély Editnek
Márton, Vágó Józsefnek és
Tóth Erika T ü n d é n e k Gábor
Tibor, Kozák Péter Istvánnak és
Istók Gabriella Máriának Gergely Imre, Szabó Zoltán Sándornak és Lévai Editnek Tímea, Farkas Jánosnak és Kokovecz Anett Hildának János Zol 1
tán, Nagy Zoltánnak és Papp Ildikó Idának Liliána Ildikó, Riesing Józsefnek és Nagy Nóra
Z s u z s a n n á n a k Eszter, Ördögh
Gábornak és Kovács T í m e á n a k
Zsófia, Péter Zoltánnak és Vörös Erikának Dániel, Magyar
Gábornak és Pálfi Editnek Balázs Benedek, dr. Pálfi Péter Árpádnak és dr. Vidákovics Kata-

Barna János, K r a m m e r

Veteránautó-túra a megyében

Barna Julianna, Hódi Józsefné
Király Rozália, Nagy Ferenc,
Czene Ilona, Ballai Ferencné
Sebella Ilona, Bodó Pál, Dulicsek Ferencné Kelemen Erzsébet, Csányi László Péter, Szabó
Gábor, Szekeres István, Kószó
István, Márki András, Lékó Béláné Kiscsatári Mária, Putnik
Radoszlávné Beleszlin Angyalka, Dobó lánosné Kiss Gizella,
Molnár Lajos János, Török Imre Béla, Lajtos Istvánné Papp
Anna, Csizmadia Jenőné Fehér
Julianna, Barna Istvánné Mohai Piroska, Sztáncs Istvánné
Sztolyka Aranka, T ó t h Anna,

CSIMPE
UNfRUNl
t « I H B

Károly

Istvánné Szabó Etelka, Kiri István, Duljánszki Mihályné Csábi Teréz, Péter Vincéné Rácz
Anna Gizella, Albrecht Lajos,
Lehotkay Károly, Molnár Józsefné Nagy Gizella, Ramasz
Istvánné Szabó Erzsébet, Tóbiás Ernő, Stenclné Ballai Rozália Anna, Maróti Ferencné Zádori Ilona, Kispál Jánosné Kiss
Éva Ilona, Gajdacsi György,
Mácsai László János, Kenedi
Márton, Frittman Istvánné Zádori Matild, T ó t h János Károly,
Arany Zoltán, dr. Szolnoky
Győző Imréné dr. Ákos Jolán
Eleonóra, Gáspárovics László,
Szögi József László, G o m b á s
János, Darida Lászlóné Hürkecz Margit.

A veterán autók konvoja az Izabella hídnál.
Mintegy százhúsz jármű érkezett tegnap este Szegedre, a hétvégi negyedik nemzetközi
dél-alföldi veteránjármű-találkozóra.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Százharminc kilométeres versenytúrával
folytatódik ma a IV. nemzetközi dél-alföldi
veteránjármű-találkozó. A rendezvényre hazai versenyzők mellett Szerbia-Montenegróból, Németországból, Ausztriából és Hollandiából is érkeztek résztvevők. Andrási Csaba,
a Dél-alföldi Veteránjármű Egyesület ügyvi-

Fotó: Karnok Csaba

vője elmondta, a legöregebb jármű, egy
1910-ben készült autó, Berlinből gurult Szegedig.
A veterán autók pénteken a Dorozsmai úti
Napfény kempingben találkoztak, utána végigvonultak Szeged utcáin. A mai, reggel fél
nyolckor kezdődő 130 kilométeres versenytúra során a járművek áthaladnak a megye
több településén is. A mezőny a szegedi Napfény kempingnél rajtol, majd Zsombó felé
veszi az irányt. Szatymaz, Balástya és a kisteleki vásártér után a versenyzők komppal átkelnek a Tiszán. Mindszent, Mártély és Hód-

mezővásárhely érintésével érkeznek majd a
célba - várhatólag délután öt és hét között Szegeden, a Széchenyi téren.
Vasárnap 9-től 10-ig a „veteránok" újra átdübörögnek a városon, a Kossuth Lajos sugárút, Párizsi körút, Kálvária sugárút, Somogyi utca, Oskola utca, Victor Hugó utca, Kelemen utca, Aradi vértanúk tere, Tisza Lajos
körút, Tisza-part, Dózsa utca, Belvárosi híd,
Népkert sor, Temesvári körút, útvonalon érkeznek az újszegedi ligetbe, ahol a verseny
eredményhirdetése, valamint különdíjak átadása lesz.

" K A P C S O L A T O K "
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MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Szokott-e kerékpározni \

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.

ORALEOLVASAS
Szécsi Antal szentesi olvasónk
amiatt aggódik, hogy a Démász
nem olvassa le az óraállást, telefonon pedig napok óta nem tudja
elérni a szolgáltatót. Nem szeretné, ha az emelt áron számolnák el
villamosenergia-fogyasztását.

BALAN RITA,
gyeden lévő kismama:
- Sűrűn szoktam kerékpározni. A
város útjain nem igazán figyelnek
ránk, biciklisekre az autósok. Jó
lenne, ha egy kicsit óvatosabban
vezetnének néhányan, így a veszélyes helyzetek elkerülhetők
lennének. Valamint több olyan
hely kellene Szegeden, ahol a kerékpárokat le lehet zárni.

KARIKO PETER
közgazdász:
- Nem szoktam biciklizni, mert
nincs megfelelő járgányom. A
kerékpárutakat
is keveslem,
többre lenne szükség. A lopások
nagy száma is elriaszt attól, hogy
vegyek egy komolyabb bicajt. Pedig ez a legegyszerűbb közlekedési forma, főleg a reggeli és délutáni csúcsforgalom idején.

DRAGITY SZANDRA
tanuló:
- Nagyon szívesen kerékpározom, de most rossz a biciklim.
Egy újat kellene már beszereznem. Néztem a hirdetési újságokban az akciókat, de még nem találtam megfelelőt. A használt kétkerekűek között is nagyon sok a
jó állapotban levő, lehet, hogy egy
ilyen mellett döntök.

DIENES JANUCKY ILDIKÓ
banktisztviselő:
- Nagyon sokat szoktam tekerni.
Stuttgartban élek és ott a folyó
partján hétvégeken gyakran hoszszú órákat kerekezem. Ha nincs
időm kimenni a parkba, akkor otthon edzem. A hálószobában van
egy szobakerékpárom és azt hajtom. A csodálatos szegedi belvárost is körüljárnám biciklin.
Kommün ikác iós
partnerünk;

E-MAIL ÜZENETEK

A V-fon ötletgyárosai

HAJNAL KATALIN, SZEGED

H0R0SZK0P
KOS: A dolgokat több oldalról, több
[ / • I I szempontból is megvizsgálja és
igyekszik többféle szempontot, véleményt
összhangba hozni, de a béke érdekét szolgáló
engedékenysége sok hiba forrásává válhat.
BIKA: Ép testben ép lélek - mond- ™ J f t á k már a régi görögök is. Ön is tapasztalhatta, mennyi örömmel jár, ha meg
van elégedve külsejével. Mostanában nem
törődött ilyen szempontból egészségével.
IKREK: Minden olyan pénzügyi doami értékes célokkal van
összefüggésben, részt kell vennie, ehhez támogatást is kap szeretteitől. Növelje hatékonyságát. Divatos ruhákra is szánnia kell
bizonyos összeget.
RAK: Gondok adódhatnak kapcsolataiban, ha időben lokalizálja a
problémát, megoldódhatnak anyagi problémái. Ha képes környezetében rendet teremteni és tartani, arra is képes, hogy önmagában rendet tartson.

MÉRLEG: A mai napon folytatódhatnak tegnap elkezdődött kisebb
bosszúságai, és sokkal fontosabb dolgok
is veszélybe kerülhetnek. Ha becsületes
akar maradni, akkor felettesei kényszerítik
megoldásra.

M

Í

j SKORPIÓ: Keményen megdolgozik
lázért, hogy saját hibájától, amelyet
még magában sem hajlandó elismerni, elterelje a figyelmét. A tökéletességre való
igyekezete erősen kihat a magánéletére is.

J l s . NYILAS: A fontos kapcsolatok
megőrzése érdekében az önuralom
elengedhetetlen. Ez nem jelenti azt, hogy el
kell fojtania önmagát, hanem inkább azt,
hogy a napi kapcsolataiban felül kell kerekednie pillanatnyi hangulatán.
\ BAK: Engedje el magát! Az élet nem
habos torta, és ezt ön is egyre többször tapasztalja, még akkor is, ha nem mindig ismeri ezt be. Sokkal könnyebben tudná
élni az életét, ha nem aggódna annyit.

OROSZIÁN: Azért dühöng, mert
munkaadója felmérgesítette. Az a
gondolkodásmód, amellyel egy állásért valamilyen szolgáltatásokat vár, hihetetlenül
sekélyes.

j / f r VÍZÖNTŐ: Rengeteg ötletet gyárt,
S ü l Ide sajnos nem lehet mindet megvalósítani. Mivel mind nagyszabású, ezért
öntse ezeket formába. Ezáltal alaposabban
felkészülve indulhat el a választott irányba.

SZŰZ: Utazásra, továbbtanulásra,
külföldi tranzakciókra irányuló tervei szerencsések. Az elkövetkező időben
látványos előretörés kerekedhet ki valamelyik most meghozott döntéséből.

ft^

HALAK: A hó vége kedvez a pénzügyi tranzakcióknak, ebben az időben többet emlékezik. Problémái kezdenek
megoldódni, tárgyalásai sikeresek, emberi
kapcsolatai jól alakulnak.

I » " « «

PANNON GSM
Az é l v o n a l .

Szokott-e

kérdésünk:

ÖZVEGYI NYUGDÍJ
V. J.-né szerint sokan várják az
özvegyi nyugdíjak beígért emelését. Egyre nehezebb ugyanis számukra is a megélhetés. Miért hitegették őket?
TEHENESI HOLTÁG
Varga Sándor elkeserítőnek tartja, hogy a Tehenesi holtág tiszta
vize elszennyeződött, bűze nagyon kellemetlen.
CSAK A PÉNZ?
A 30/484-9574-es telefonról érkezett SMS szerint ma már minden a pénzről szól, a hit, a becsület lényegtelen!?) szempont.

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

BALOGH LORETTA

KŐVÁRI EVELIN PETRA

Július 30., 10 óra, 2300 g és

BÓNUS ADRIÁN

•

mtüm
IGEN

Július 31., 13 óra 10 perc, 1860 g. Sz.: Molnár Brigitta és Bónus Sándor (Gádoros).

KURUCZ KATICA
•

NEM

Az SMS számlázása normál tarifa szerint történik.

06-30/30-30-921
Szavazhat az i n t e r n e t e n

SZEGED
Július 31., 13 óra 28 perc, 2820 g. Sz.: Plavecz Ildikó és Kővári László (Békéscsaba).

Hisz-e
a bűnbocsánatban?

•

STRANDOK
Szeged szégyene, hogy lerobbantak, koszosak a strandjai. Végre
tenni kellene már valamit, olvastuk a 30/344-4777-es telefonról
érkezett SMS-ben.

MEGJÖTTÜNK

biciklizni?

Következő

VONAT
Szentesről utazott Szegedre Széki László. Olvasónk véleménye
szerint a veszélyeket rejtő autózás helyett célszerűbb lenne, ha
- hozzájuk hasonlóan - mások is
igénybe vennék a biztonságos és
kényelmes vonatot.
ÉTTERMEK
Több telefon és SMS érkezett,
amelyben olvasóink az éttermi

Mára kérdeztük:

Vajon mitől akció egy akció? Attól, hogy annak nevezik, vagy attól,
hogy valóban nyújt valami kedvezményt? Vajon ki dönti el, hogy az ő
számára mi a kedvezmény, a kedvezményezett vagy a szolgáltató? Vajon kedvezményes akció-e az, amit válogatás nélkül minden fogyasztó megkap, aztán ha le akarja mondani gombokat nyomkod, számok
tömkelegét üti be, végül nem is biztos, hogy sikerül neki? Vajon közölte-e a V-fon a felügyeleti szervével, hogy a 1767-es előhívószámot
nem kedvezmény igénybevételére, hanem nem kért szolgáltatás lemondásához kéri? Vajon nem fordult meg senkinek a fejében, hogy az
a szolgáltató, aki csak állami engedéllyel emelhet árat, ilyen kedvezménynek elnevezett akcióval durva áremelést hajt végre? Vajon jogállam-e az, ahol a felügyeleti szerv tiltó határozatára fittyet hányva tovább folyhat a fogyasztók megkárosítása?
Mivel telefonunkat többen is használjuk, akik külön családi elszámolásban vagyunk, gondosan regisztráljuk hétvégi hívásainkat is. A
V-fon akció nyomán az elmúlt hét végén 600, azt megelőzően 820
Ft-tal fizetünk többet, mint normál esetben. Mivel mi nem beszélünk sokat, mert nincs rá időnk, de arra sem, hogy minden egyes hívásnál különféle utasításokat hajtsunk végre ahhoz, hogy lemondjuk
a 45 Ft-os egységtarifát, alaposan meg lettünk rövidítve. Ha emelhetünk is panaszt, érdemes-e egyáltalán? Arányban áll-e az egyéni reklamáció és kétes kimenetelű bizonyítás azzal a haszonnal, amit egy
ilyen akcióval nyer a telefonos szolgáltató? Megéri-e az idő- és pénzráfordítás, vagy törődjünk bele, hogy a mamutcégek azt teszik velünk, ami nekik jólesik?
A jeges borzongás futott m a végig rajtam, amikor láttam a V-fon
óriásplakátját, melyen 45 Ft-os hétvégi akciójukat hirdetik, alá pedig
az van írva: vannak még ötleteink. Mit találnak még ki a V-fon ötletgyárosai a mi kárunkra? És miért kell ezt szótlanul tűrnünk? És valóban semmi eszköz nincs a piacon így viselkedő szolgáltató arroganciájának megfékezésére?

Westel

(•••lllil

Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mail címen is fogadjuk: kapcsolatok@delmagyar.hu

BAKTÓ
B. J.-né véleménye szerint n e m
csak a Hídverő utcában, hanem
mindenütt le kellene vágni a faágakat, ha azok zavarják a járdán
vagy az úttesten való közlekedést. A magánházak előtt a tulajdonosok tegyék ezt meg, csak
úgy mint a járdára hulló gyümölcsök eltakarítása is fontos lenne.

kiszolgálásokkal kapcsolatos pozitív és negatív tapasztalataikról
számoltak be. Sajnálatos, hogy
elég sokan az udvariatlan kiszolgálásra, a mennyiségileg vagy
minőségileg kifogásolható ételekre panaszkodtak. A szabadtéri
idején, a turistaszezonban ez
még inkább elfogadhatatlan.

is:

www.delmagyar.hu

Augusztus 1., 1 óra 15 perc, 3480 g. Sz.:
Bagi Szilvia és Kurucz Dávid (Szeged).

SZATHMÁRI SZABOLCS
NORMAN
Augusztus 1., 10 óra 27 perc, 4150 g. Sz.:
Nagy Erika és Szathmári Máté László (Szeged).

KÁLMÁN GERGŐ

POSTABONTAS

Augusztus 1., 2 óra 45 perc, 3920 g. Sz.:
Mihályi Noémi és Kálmán Péter (Szeged).

Gyorsjáratf?) és „állójegy"
A Volán felelős vezetői bizonyára családapák, s rendelkeznek autóval,
ezért nem szoktak busszal utazni, csak irányítják a céget. Azért gondolom ezt, mert nem tudom elképzelni, hogy jóérzésű családfőként beültetnék gyermekieket és feleségüket egy zsúfolt, levegőtlen autóbuszokba. Gyakran utazom a Dunántúlra busszal, mert nem mindig tudok autóval menni, és óriási a kettő között a különbség. Embertelen a beszállásnál a lökdösődés, sokszor nagy csomagokat nyomnak a hátamba, izzadt emberek szorítanak le, mindenki tülekszik a jobb helyekért. A modernebb buszokban is vagy fulladozunk, vagy pulóverben kell utazni
nyáron is, mert annyira megy a légkondi.
Fölháborítónak tartom, hogy a sofőr akkor is fölvesz utasokat, ha
tele a busz, és ugyanazt a jegyárat kell fizetni, mint az ülőhelyért.
Ilyenkor azonnal be kellene állítani egy másik buszt, az volna a civilizált megoldás. Ráadásul nevetségesen lassú az úgynevezett gyorsjárat
is, Baja pont száz kilométer, addig több mint két óra kell a busznak,
könnyű kiszámolni, hogy ez kevesebb, mint 50 km/h. Azaz lassabban
megy, mint a városban! Minek kell szinte minden kocsma előtt cigiszünetet tartani egy gyorsjáratnak? És miért nincs jogom a jegyért
cserébe a friss levegőhöz, a normális hőmérséklethez, az ülőhelyhez,
és elfogadható sebességhez. Miért n e m lehet naponta többször, rendszeresen, mondjuk minden páros órában egy igazi gyors járatot indítani olyan nagy városba, mint Pécs? Ha jó lenne a szolgáltatás, igénybe vennék, mert a magyar utakon vezetni nem nagy élvezet.
H. A.

Ha kell, segít a rendőrség
A „Csörög" rovatban július 29-én megjelent egy olvasói észrevétel,
amelyben a telefonáló kifogásolta a rendőrség reagálását a Zsitva soron hígítóval leöntött gépkocsi ügyében.
A Szegedi Rendőrkapitányság vezetője az eset körülményeit megvizsgálva az alábbiakat állapította meg: a gépkocsi tulajdonosa a hét
végén, az éjszakai órákban telefonált a rendőrségre, miszerint járművét nitrohígítóval leöntötték, a gépkocsiban sérülés n e m keletkezett,
és felvilágosítást kért, hogy mi ilyenkor a teendő. Kollégánk azt tanácsolta, hogy amennyiben a hígító letisztítása után károsodást észlel a
járművön, tegyen feljelentést. A mai napig erre vonatkozóan a Szegedi Rendőrkapitányságra feljelentés nem érkezett. Az eset arra enged
következtetni, hogy a gépkocsiban kár nem keletkezett, így rongálás
bűncselekmény megalapozott gyanúja sem valósult meg. Amennyiben a bejelentés során bűncselekmény megalapozott gyanúja merül
fel, a rendőrség minden esetben a szükséges intézkedést megteszi.
Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy az említett esetben a Csörögben megjelenő észrevételt nem a rendőrségre telefonáló gépjármű-tulajdonos tette.
DR. TUCZAKOV SZILVÁNA R. SZDS., SAJTÓREFERENS

BALOGH BORKA
Július 30., 10 óra 25 perc, 1650 g. Az ikrek
szülei: Gémes Anna és Balogh Csaba (Csanádpalota).

ANDRIKÓ NIKOLETTA
Július 30., 15 óra, 2200 g. Sz.: Szeles Erzsébet és Andrikó Ferenc Sándor (Csanádpalota).

PINDUR PATRIK RICHÁRD
Július 31., 9 óra 45 perc, 3800 g. Sz.: Pindur
Zsanett és Mezei Sándor (Csanádalberti).

SZENTES
VERES LARION
Július 30., 11 óra 47 perc, 4300 g. Sz.: Harmath Edit és Veres Attila (Fábiánsebestyén).

MAKÓ

DEÁK DORINA

HORVÁTH GÁBOR

Július 30., 17 óra 55 perc, 3080 g. Sz.: Puskás Szilvia és Deák Sándor (Csongrád).

Július 29., 19 óra 35 perc, 3300 g. Sz.: Erdélyi Irén és Horváth Gábor (Kiszombor).

Gratulálunk!

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

SZOMBATON
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel;
a 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.
VASÁRNAP
A balesetet szenvedett személyeket Szegeden az SZTE Traumatológiai Klinika (az új
klinikai tömbben, Semmelweis u. 6. szám)
veszi fel és látja el: a sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyeletet a II.
kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebészeti
osztályán történik.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged,

Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől) Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
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
A telefonszám 16-tól 02 óráig díjmentesen
hívható: 249-529.

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

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

VEZESSENEK ÓVATOSAN! Csongrád megyében az idén 201 könynyű, 163 súlyos és 17 halálos baleset történt. Háromszázharmincnégyen könnyű, száznyolcvannyolcan súlyos, tizenkilencen pedig halálos sérülést szenvedtek! Az elmúlt héten a megye útjain kilenc balesetben tizennyolcan könnyű, nyolc balesetben kilencen súlyos sérülést szenvedtek. Egy ember életét vesztette. Vezessenek óvatosan!
CSONGRÁD MEGYEI
BALESET-MEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS MELLÉKLET MINDEN SZOMBATON

Vasárnapi

SZIE

kívánságműsor
vasárnap

12.00-16.00
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A KIADÓS ESŐ ELLENÉRE NEM VÁLTOZTATTAK A FESZTIVÁL PROGRAMJÁN

írban dagonyáznak a szigetlakók

önfeledt áagonyázás

és romantika a sárban. Az eső ellenére jól érzik magukat a táborozók.

Mintegy negyvenezer ember érkezett a Sziget-fesztivál
első napján az óbudai Hajógyári-szigetre, ami a várakozásokhoz képest tíz-tizenötezerrel, de a tavalyinál is
kétezerrel kevesebb látogatót jelent. Az érdeklődők elmaradása bizonyára a kitartó esőnek is betudható, ami
sártengerré változtatta a rendezvény helyszínét. A
meg-megújuló felhőszakadások ellenére a szervezők nem
változtattak az eredeti programon.
A szigetlakók között voltak,
akik a legelőnyösebb sátorhely
megszerzéséért, esetleg a bemelegítés kedvéért már az úgynevezett nulladik napon, kedden megérkeztek a helyszínre.
A valódi kezdőnap délelőttjén
még mindig szinte folyamatosan áramlottak a fiatalok a biztonsági szolgálat szigorú tekintetű emberei előtt. Egy rugalmas, valószínűleg tapasztalt
„szigetelőnél" nem vizsgálódtak sokáig, ő ugyanis csak egy
felfújható kispárnával érkezett.
A szerda délelőtt sátorveréssel,
a hely feltérképezésével és a sörözőkben a hangulat megalapozásával telt el. A 16 óra körül
a hűrok közé csapó, ABBA-dalokat játszó Björn Again nevű
együttes koncertjén már lehetett látni a kiterjedt fekete fellegeket, s mindenki tudhatta, eső
nélkül már nemigen úszhatja
meg. A rendkívüli népszerűségére tekintettel a legkiemeltebb helyszínen, a nagyszínpadon fellépő Uhrin Benedek alig
ért Sziget-himnusz című szerzeményében a „Sok nemzetek
ifjúsága, nagy szeretetben élnek itt, egymás iránti megértés
jó..." kezdetű strófához, amikor egyórás folyamatos esőzés
következett.
A második napra már
egy-egy futó, ám annál kiadósabb felhőszakadás összefüg-

gő sártengerré változtatta a
szigetet. Egyes útszakaszokon
csak ügyes egyensúlyozással
sikerült esésmentesen átjutni.
A leleményes hölgyek párjuk
ölében, a kevésbé finnyás
fiatalok mezítláb tudtak átver-

gődni ezeken a részeken. Voltak azonban, akik kifejezetten
örültek a sárnak. A dagonyában birkózóknak elismerő
taps járt, ahogyan azoknak a
lányoknak is, akik nekifutásból ugrottak bele a méretes
pocsolya közepébe.
A meghirdetett programokban az eső ellenére nem történt lényeges változás. Sokak
sajnálatára egy időben tartotta
koncertjét szerdán az amerikai sztár, Shaggy és a 78 éves
kubai zenész, a Buena Vista
Social Club nyugdíjasa, Ibrahim Ferrer. Hasonló volt a
helyzet másnap a rocklegenda
Patti Smith és a jamaicai veteránegyüttes, a Skatalites eseté-
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ben is. Az önfeledten szórakozó tömegnek csak a fejek fölött
röpködő, sörrel teli műanyagpoharakkal kellett vigyáznia.
A nem zenei jellegű programok közül különösen sokan
jelentkeznek a Guinness-rekord kísérletre: a 390 négyzetméteres
fesztiválkörkép
megfestésére. Szinte közfelháborodást keltett azonban,
hogy az Alföldi Róbert rendezte Shopping and fucking
című botrányelőadásra csupán az érdeklődők harmadának sikerült bejutnia.
Régi közhely, hogy a fesztivál
„mindenki Szigete". A hosszú,
ősz hajú László 51 éves kora
ellenére eddig minden évben
kilátogatott a rendezvényre.
Azt mondja, a zenében mindenevő, de azért a mai „ugrálós" műfajok nála nem jönnek
be. Ő is, mint sokan mások, az
eltúlzott - főképpen a szolgáltatásokban megjelenő - sokszínűséget kifogásolja, „nagy
bevásárlóközpontnaknak" nevezve a Szigetet. Feri, a 17 éves
punk srác a Macskanadrág fellépését várja a leginkább. Tavaly még barátja belépőként
szolgáló karszalagját sikerült
„átoperálnia" saját csuklójára,
idén azonban több hónapig
kapált a hetijegyért
egy

Pohárnyi

felüdülés.

krumpliföldön. Sörre ugyan
már nem maradt pénze, de az
önzetlen szigetlakóktól mindig csurran-cseppen valami
sárga a fogmosó poharába.
A fesztivál részeként az úgynevezett Civil Szigeten mintegy száz szervezet és közintézmény mutatkozhatott be,
közöttük olyanok, mint a Magyar Tolkien Társaság, a Zabhegyező Gyermekanimátorok
Egyesülete, vagy a Magyar
Bridzs Szövetség. Az egyik leglátogatottabbnak a nőgyó-

Állva ünnepeltek

Volt, aki kedvenc háziállatával

érkezett,

FOTÓ: MTI/SÁNDOR KATALIN

Egyes becslések szerint legalább háromezer szigetlakót vonzott a
Szegedi Kortárs Balett Carmina Buranája. Juronics Tamás már nemzetközi karriert befutott koreográfiáját ezúttal élő zenei és kóruskísérettel, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság közreműködésével, Holerung Gábor
vezényletével mutatták be. A különleges előadás a Sziget önálló
produkciójaként a nyitónap egyik csúcsprogramja lett. A szemtanúk
szerint a produkció alatt egyre szaporodott az érdeklődők száma,
akik nem fértek a nézőtérre, a sátor mögötti dombra felkapaszkodva
hallgatták Orff zenéjét. A sodró erejű zene hatására valóságos extázisba kerültek, végül a nézősereg állva ünnepelte az előadókat.

FOTÓ: MTI

gyászati
problémákkal
és
sürgősségi fogamzásgátlással
foglalkozó sátor bizonyult, napi ötszáz érdeklődővel. A BBC
magyar nyelvű rádióadásával
kapcsolatos vetélkedő előtt
azonban a versenyzők összegyűjtéséhez majdnem erőszakot kellett alkalmazni.
A fesztivál első két napján
csak „szokásos", kisebb jelentőségű balesetek történtek mondta Szeles Géza, az egészségügyi bázis vezetője. A fesztivált ellenérzésekkel figyelőknek
a doktor úr azt üzeni: a drogfogyasztással kapcsolatos problémák száma évek óta minimális,
körülbelül tíz esetben kell beavatkozni.
Ez
arányaiban
messze alulmúlja több tucat
szórakozóhely statisztikáját.
A fesztiválon a hangulatot és
a rendezvények minőségét tehát csöppet sem befolyásolta
az esős időjárás. Az azonban
biztos, hogy a szigetlakóknak
hazatérve lesz mit kipihenniük és kimosniuk.
PATAKFALVI DÓRA
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A VILÁGHÍRŰ SZOPRÁN KISS B. ATTILÁVAL ÉS A SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKARRAL AD ÁRIAESTET

Montserrat Caballé a Dóm téren
sztárvendége a Magyar Állami
Operaházban.
Caballét elkerülték a magánéleti botrányok, férjével, Bernabe Marti
tenorénekessel
1964-ben házasodtak össze.
Bernabe fiuk 1966-ban, lányuk,
Montserrat
Marti
1971-ben született. Ó szintén
a zenei pályát választotta, így
anya és lánya számos alkalommal lép föl együtt, és közös CD-ket is kiadtak már. Caballé tízéves kihagyás után tavaly januárban Saint-Sáens
VIII. Henrik című operájában
Aragóniai Katalin szerepében
a barcelonai Gran Teatre del
Liceu közönsége előtt óriási
sikerrel tért vissza az operaszínpadra.

„Olyan asszony ő, akinek a színpadon rabja leszek Ha
vele énekelek, férfiként elvesztem, rögtön beleszeretek
Minden primadonnánál jobban képes az éppen életre
keltett szereplővel azonosulni" - nem kisebb sztár állítja
ezt Montserrat Cabáliéról, mint Jósé Carreras, a három
tenor egyike, aki pályafutása során több mint kétszázszor
lépett fel a napjainkra élő legendává lett katalán szopránnal. Igazi szenzáció, hogy Caballé jövő szombaton a
Dóm téren ad áriaestet.

A 20. század egyik legszebb
hangú szopránénekesnőjének
tartott Montserrat
Caballé
1933-ban Barcelonában született. Keresztnevét a híres spanyolországi
bűcsűjáróhely
után kapta, szülei ugyanis fogadalmat tettek: ha gyermekük
élve születik és egészséges lesz,
a montserrati hegyi kolostor
nevére keresztelik. A kis Montserrat gyönyörű hangját nagyon korán felfedezték. Hétévesen már Bach egyik kantátáját énekelte, egy évvel később, amikor pedig megkapta
ajándékba Puccini Pillangókisasszonyának
hangfelvételét,
kívülről megtanulta az egész
operát. Kilencévesen felvették
a barcelonai Conservatorio del
Liceóba, de tanulmányait hat
év után abba kellett hagynia,
hogy dolgozzon és pénzt keressen szívbeteg édesapja gyógyíttatására. Egyik gazdag rokona támogatta, hogy befejezhesse konzervatóriumi tanul-

mányait. 1956-ban a bázeli
opera tagja lett, ahol Puccini Bohéméletében Mimiként
mutatkozott be. Ezután a világ
legrangosabb operaszínpadaira kapott meghívást: 1958-ban
debütált a bécsi Staatsoperben, ahol a Salome-ban nyújtott alakításáért az évad legjobb Strauss-énekesének járó
aranyéremmel tüntették ki.
1960-ban Wagner Parsifaljában
énekelt először a Milánói Scalában, 1962-ben szülővárosában, Barcelonában Richárd
Strauss Arabellájában lépett
fel.
A hatvanas években tehetségére a tengerentúlon is felfigyeltek: 1964-ben Mexikóváros közönségét kápráztatta el
Massenet Manonjának címszerepében. A következő évben a megbetegedett Marilyn
Horné helyett Donizetti Lucrezia Borgia című operájának
hangverseny-előadásába ugrott be óriási sikerrel a New

Montserrat Caballénak világszerte óriási rajongótábora
York-i Carnegie Hallban. A
New York-i Metropolitan Operában először Gounod Faustjának Margitjaként nyerte el a
nézők és a kritika elismerését.
A hatvanas évek második felében eljátszotta Leonórát
Verdi A trubadúr című operájában, valamint Desdemonát az Otellóban, de hatalmas sikert aratott a Traviata
Violettájaként és az Aida címszerepében is.
Több mint kilencven operafőszerep és nyolcszáz dal sze-

van.

repel a repertoárján, koncertjein szívesen énekel spanyol
dalokat, zarzuelákat is. Maria
Callas visszavonulása után sokan őt tekintették a legendás
díva egyetlen méltó utódának.
Caballé meg is látogatta a párizsi lakásában magányosan élő
Callast, mert a hangfelvételeit
mindig csodálattal hallgatta.
Bár az 1990-es évek elején az
orvosok betegségei és műtétjei
után eltanácsolták a színpadtól, Caballé sohasem hagyta
abba az éneklést, szerepet

Nyaralás
minden szinten!

néhányszor legurfttattam a szálloda mellett magasodó homokhegyrői
is. Férjem, miután hazaértünk, és kiengedtem, némán ölelt másfél
órán keresztül, és azóta sem ivott sört."
„Tisztelt főszerkesztő úr, szerintem okos ember nem a családjával
menekül el nyaralni, mert kérem kicsodák azok, akik az év során az
Nyaralásnak nevezzük azt az emberi tevékenységet, amely a naptári embert legjobban elfárasztják, kikészítik, energiáit felemésztik, úgy
esztendő közben fölgyűlt fáradalmak kipihenését, lelki és anyagi lelkileg, mint anyagilag a tönk szélére sodorják? Drága családjának
nehézségek megoldását célozza, s amely tevékenység első napján úgy tagjai ezek az illetők, gyerekek, öregek, férfiak és nők! Kérem,
csattanunk össze életünk társával, hogy szegényt sírógörcsben minálunk borzalmasan rosszak a nyaralási szisztémák. A magyar
hurcolja el a mentő, amennyiben persze hölgy, vagy a tengerparton szociológusok, turisztikai szakemberek és utazásszervezők régen
leiünk rá öntudatlan, részeg állapotban, amennyiben férfi. A magyarok megbuktak, működésük a nullával egyenlő, sztornó, erről ennyit.
nyaralásával hosszú évek óta komoly gondok vannak. Ezt támasztja Tessék csak kifáradni egy éppen érkező charter repülőgép utasaihoz,
alá az a töméntelen mennyiségű olvasói levél, amely folyamatosan karikás szemek, reszkető végtagok, túlvilági didergés, bőröndheérkezik hozzánk, mióta megkezdődött a nyaralási szezon. Eme gyekben visszahozott szorongást lehet tapasztalni. Alternatíva márlevelekből szemelgetünk, mert a problémákat nem lehet a szőnyeg alá most van? Igen, akad egynéhány. Kérem, a bölcs emberek magányosan repülnek nyaralni! Elmentem nyaralni, a síromat itt és itt
söpörni.
találod,
Károly! Vagy például sokkal több boldogabb és har„Kedves feleségemmel úgy terveztük, hogy idei nyaralásunkat
titokban, titokzatos helyen, békében és nyugalomban töltjük, lévén monikusan működő családda! bírna Magyarország, ha férj a szeházasságunk huszonöt éve alatt mindig magunkkal kellett vinnünk retőjét, a feleség pedig a házassága előtti nagy gyermekkori szerelmét
szeretett nejem kedves édesanyját, másoknak Katika nénit, aki - Hufnágel István-effektus - is elvihetné magával a Feröer-szigetekre,
mondanom se kell, szerkesztő úr, másfél mázsájával és Gregor Izlandra vagy a napfényes Észak-Skóciába. Vallási, világnézeti árkok
Józsefet idéző szelíd, brummogós hangjával ideális anyós, ha és tűnnének el egy-két hét alatt, ha a kedves szalonnáci vagy
amennyiben alszik, netán a temetőben időzik egykor volt hites ura őskommunista szomszédunkkal botorkálnánk el a Balatonra, az
háromemeletes kriptájánál. Választásunk az egzotikus Közép-Algéria Őrségbe vagy a Záhonyi Nemzeti Parkba. Mert a nemzeti árkokat nem
Nincs tovább nevű oázisára esett, s az első két nap valóban gyönyörű a politikusok fogják betemetni, hanem az áldott nép, sátrakkal,
volt, feleségem megtanult hastáncolni, magam pedig a kiváló teveszar
pálinkával gyógyítottam lelki sebeimet. A harmadik nap reggelén
azonban „ó hát itt vannak, ó hát itt vannak, megtaláltam őket"
sikoltással megjelent nejem édesanyja, elefánt nagyságú dromedár
ringott alatta, sűrű szövésű oldaiszelében pedig a hírhedt ibn-Hitler
Musztafa lovagolt, akit eddig élve senki nem látott, a környék hadura
volt ő, terrorista, sakkmester és homokkereskedő. Mondanom se keli,
a következő tíz nap az anyósommal és Ibn-Hitler Musztafával telt.
Önök el tudják képzelni, hogyan? Nem. Önök ezt nem tudják
elképzelni. Ne is tegyenek kísérletet rá, haszontalanság. Legyen elég
annyi, hogy Ibn-Hitler Musztafa külön repülőgépe Bagdad érintésével
repített bennünket haza, és én Bagdadban csaknem megszöktem, ott
álltam a füstölgő város repterének betonján és azt gondoltam,
mindjárt azt kiáltom, én vagyok a Szaddám Húszéin, én vagyok a
Szaddám Húszéin, amikor az anyósom mögöttem nagy levegőt vett, és
visszalehelt a repülőgépbe."
„Kedves belpolitikai rovat! Harminc esztendeje vagyunk házasok a
férjemmel, de ilyen kellemesen, tartalmasan és boldogan nem
nyaraltunk még. Férjemnek az utazást megelőző éjjelen megígértem,
hogy a bolgár tengerparti szobánkban megteszem azt is. Hogy mit, azt
ne kérdezzék, mert ha az ember képzelődhet, felesleges kérdezősködni. Férjem az ígérettől felvillanyozódott. Azonban feltételül
szabtam, hogy bőröndben viszem át a határon. Férjem a kérésbe
beleegyezett, s még legott belebújt legnagyobb turistabőröndünkbe. A
bőrönd eztán felbontatlan állapotban állt bolgár szállodaszobénk
közepén üdülésünk egész tartama alatt, olykor levitettem a tengerpartra, megúsztattam, vagy a sztráda közepére vitettem. Később Montenegró.

ugyan nem vállalt, de folyamatosan koncertezett, lemezeket
készített. Az 1992. évi barcelonai olimpiai játékokra rajongójával, Freddie Mercuryval, a
Queen együttes azóta elhunyt
énekesével lemezre vette a
Barcelona című dalt, ami világsláger lett. Magyarországon
többször is fellépett, 1990-ben
emlékezetes koncertet adott a
Budapest Kongresszusi Központban, 1996-ban pedig ő
volt a rendszerváltás után először megrendezett operabál

Szegedi áriaestjén kedvenc
spanyol dalai mellett az Otellóból a Fűzfadalt és az Ave
Mariát, Adriana Lecouvreur
áriáját, valamint Massenet
Heródiás című operájának
egyik áriáját adja elő, és egy
Lehár-operettslágert is énekel.
Ez a hivatalos programja, de
mindig megörvendezteti valami meglepetéssel is a közönségét. A koncerten fellép a
kiváló magyar tenorista, Kiss
B. Attila is, aki nemrégiben
Radamest énekelte a szabadtérin, a szélesebb közönség
pedig a Bánk bán-film címszereplőjeként
ismerhette
meg. A közreműködő Szegedi
Szimfonikus Zenekart Gyiidi
Sándor dirigálja majd.
HOUÓSI ZSOLT

turistabuszokkal és néhány napos késéssel induló, de elinduló charter
járatokkal."
„Tisztelt sportrovat! Az asszony annyira vallásos, hogy kedvenc
temploma, az alsóvárosi templom miatt évek óta nem hajlandó
tízpercnyi nyaralásra sem. Se Tunézia, se Tirana, de még csak
Röjtökmuzsaj se! Holott néhány hete választhattunk volna izgalmas
bejrúti, jeruzsálemi és hongkongi all inclusive utazások közül is. Volt
last minute libériai jegyünk, az se érdekelte. Feleségem most azt
tervezi, hogy az alsóvárosi templom előtt terülő parkban bibliai sátrat
ver fel, mellé táblát tűz, „Mi, polgárok, itt nyaralunk!" felirattal, illetve
a sátor mellé gumikádat is helyez, strandlabdával, piros-fehér-zöld
műpálmával. Szerintem ennek az akciónak a nagy tiszteletű ferences
testvérek sem örülnének. Mit tegyek, illetve mit ne tegyek?"
„Kedves szerkesztőség! Szeretett feleségemmel és két kicsiny - nota
bene: ártatlan - gyermekemmel az Iszonyatosan Nagy Meglepetések
utazási irodát bíztuk meg nyári üdülésünk megszervezésével. Nem,
egyáltalán nem csalódtunk. A hatszázezer forintba kerülő két hét
fantasztikus élményeket produkált. Az egy napig tartó út után máris
meglepetéssel vettük tudomásul, hogy idegenvezetőnk a saját
panelházunk előtt állt meg farmotoros Ikaroszával, s mutatott
harmadik emeleti lakásunk ablakára, miszerint ez a szállásunk.
Ágyunk erotikus örömtanya, kádunk tenger, folyosónk népes sétálóutca, konyhánk pedig tengerparti étterem lett! Néhány nap
felhőtlen pihenés után idegenvezetőnk kirándulást szervezett Jenő
bácsinál, „Látogatás egy ősmagyarnál" címmel. Jenő bácsi bátor
borfogyasztó, illetve világnézetében békésen megférnek egymás
mellett a revizionista, a feminista és a nacionalista elméletek.
Megtekinthettük Jenő bácsi spájzát, molyvirágos ruhaszekrényét és
festői toalettjét. Másnap a harmadik emeleti Kovácsék lakásába
kirándultunk, ők arról nevezetesek, hogy a magyar szokásokkal
ellentétben az asszony szokta volt ütlegelni az embert. Ezúttal
szerencsénk volt. Kovácsné éppen a férjének hátán térdelve a férfi bal
karját igyekezett kitépni, mert Kovács nem dicsérte meg időben az
ebédet. Végül megelégedett azzal, hogy az ember fejét százhuszonötször verte a konyhakőbe, aztán beleejtette a szemétledobó
elmés szerkezetébe. Micsoda öröm volt, amikor láttunk csótányt is!
Másnap Weininger úrhoz, a házfelügyelőnkhöz kirándultunk, aki
kezdeti liberális tévelygés után népben, nemzetben és pénzben
kezdett gondolkodni, nagy utánajárások során szerzett besúgói
igazolást, s mert vasárnap volt, vele együtt hallgattuk meg a Vasárnapi
Újság tartalmas, cizellált gondolkodásra késztető műsorát. A nyaralás
utolsó napján tízemeletes panelházunk tetején bontottunk pezsgőt,
végül pedig a feleségem régi vágya, a bungee jumping is teljesült.
Idegenvezetőnk ígéretet tett, hogy jövőre már törzsutasoknak fogunk
számítani az irodánál, és addigra talán a feleségemet is megtalálják."
Kedves olvasóink, végezetül pedig egy hasznos tanács. Ha időjárási
problémájuk támad, kérjük, forduljanak kortársunkhoz, a nagy Putyin
elnökhöz. Nemrégen egy orosz ünnepséget kiváltképp zavartak a
makacs esőfelhők. Putyin elnök szólt a rakétásoknak, lőjék szét a
felhőket. És azok szétlőtték őket.
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idegen
szóval

Tempus

A július 26-án megjelent SZIESZTA-REJTVÉNY megfejtése:
Azért a személyzet előtt nem kellett volna emlegetni,
hogy parasztlány vagyok, láttam már lovat.

Klaszszlkus
hangszert

1 db 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely beváltható és átvehető
a DOMEX Szőnyegáruházban Szeged, Bakay N. u. 29.:

Női név
röviden

1. Nagy Vendel, Szeged, Retek u. 9/B

Költség

Tbvábbi nyerteseink egy-egy pólót kapnak, amelyet a lakóhelyükhöz
legközelebbi szerkesztőségben vehetnek át:

2. Kovács Pál Sándor, Székkutas, Béka u. 49.

Biztos

3. Paksi Anikó, Makó, Platán u. 23.

Személyes
névmás

4. Darabos Jánosné, Szentes, Pipacs u. 7.

Jelzett

A most megjelent rejtvény beküldési határideje: 2003. augusztus 8.. péntek
A megfejtéseket levelezőlapon kérjük postázni címünkre:
Délmagyaroiszág Szerkesztősége, 6740 Szeged, Stefánia 10.
A LEVELEZŐLAPRA ÍRJÁK RÁ SZIESZTA
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IV.

KERN ANDRÁS ÚJ FILMJÉRŐL, A VÍGSZÍNHÁZRÓL, SPENCER TRACYRŐL ÉS A HAMLET AKTUALITÁSÁRÓL

most a Balatonon pihen
Nem tölti ki teljesen az életét a színpad, mellette könyvet,
színdarabot, humoreszkeket ír, rendez, énekel, kabaréban
lép fel, filmet forgat. Az egyik legsokoldalúbb, legeredetibb humorú színészünk, Kern András nemrégiben két
produkcióval is vendégszerepelt a szegedi Mediterrán
Teraszon.

- Nagy sikerrel játszották
A
miniszter félrelép és a Balfácánt vacsorára című bohózatokat. Hogy érezte
magát
Szegeden?
- Az irtózatos autóforgalom
néha behallatszott a Mediterrán Terasz színpadára, ami kicsit zavarta a játékot, de szerencsére nagyszerű volt a közönség, ami mindig inspirálja
a színészt. A miniszter félrelép
már hét éve megy, kicsit kifutóban van, de mégsem tudjuk levenni a műsorról, akkora
siker.
- Egy veretes
Shakespearedrámákon
edződött
színész,
aki például III. Richárd szerepében is nagyszerű
volt,
nem kap csömört a sok bohózattól?
- Nem találok különbséget a
komoly és a vidám darabok
között, ha jó egy előadás, akkor szeretem játszani, mindegy, hogy tragédia vagy komédia. A színházaknak olyan
darabokat kell játszaniuk,
amelyek szembesítik az embereket önmagukkal. Ez lehet
akár bohózat is - a lényeg,
hogy jó legyen.
-A nyár a filmesek
számára
is főszezon, forgatott
mostanában?
- Nemrégiben játszottam egy
kisebb szerepet az Apám beájulna című filmben, ami Salinger Richárd slágerkönyvéből
készül. Csodás környezetben,
Krétán, egy tengerparti szállodában forgattunk. Egy alkoholista disszidenst kellett alakítanom, aki végül öngyilkos lesz:
kiugrik a szálloda erkélyéről a

sziklákra. Nagyon kellemes
munka volt, igazából nem is
nevezném annak, hiszen inkább nyaraltunk. Amikor rám
került a sor, kijöttem a vízből,
és ahogy végeztem a felvétellel,
máris ugrottam vissza. Azt hiszem, a tinédzserek körében
nagy siker lesz ez a film. Más
munkát nem vállaltam a nyárra, pihennem kell, mert sokat
dolgoztam az elmúlt évadban.
Nemcsak játszottam, hanem
írtam is egy könyvet és egy
színdarabot. Balatonszepezdi
házunkban szeretnék dögleni,
szükségem van néhány hét
semmittevésre.
- Színdarabja
a két legendás hollywoodi
színész,
az
öreg halászt is játszó
Spencer Tracy és a
nemrégiben
elhunyt Katharine
Hepburn
különös kapcsolatáról
szól.
- Egyszer azt mondta valaki:
hasonlít a szemöldököm íve
Spencer Tracyére. Gondoltam,
miért ne írhatnék magamnak
egy darabot róla. Tanulmányoztam az életét és kapcsolatát Katharine Hepburnnel,
amit érdekesnek találtam. Valójában azonban nem is róluk,
hanem rólunk szól: a mindenkori színészgondokról, szerelemről, barátságról, árulásról,
gyávaságról. Minden darab akkor jó, ha aktuálisan is hat. Az
én színművem a harmincas
évektől a hatvanasokig Amerikában játszódik, de igazából
haza akar beszélni. Egyelőre
csak előbemutatót tartottunk,
majd ősszel játsszuk sorozatban. Reménykedem benne,
hogy sikere lesz.

,A rengeteg munka után szükségem van néhány hét semmittevésre."
- Eszenyi Enikőtől
tudom,
hogy egy seregnyi nő mellett
főszerepet játszik majd a Varrónők című darabban, amit ő
rendez. Mi lesz az a szerep?
- A főnököt játszom, akié a
varroda. Nagyon szép darab,
Grumberg nevű francia szerző
műve. Nem ismertem, pedig a
hetvenes években íródott. AII.
világháború után játszódik:
varrónők ülnek és beszélgetnek. Felbukkan benne a zsidókérdés, a holokauszt és a
háború, de mindez finom humorral átitatva. Helyes, szép,
igazi embermeleg darab, decemberben tartjuk a bemutatóját a Pesti Színházban.
- Egyetért azokkal,
akik
hiányolják
a színházak
kí-

nálatából a kortárs
darabokat?
- Szerintem nincs olyan,
hogy kortárs darab. A Hamlet
a leginkább mai dráma, holott
négyszáz éve íródott. Emlékszem, amikor Gábor Miklós
játszotta a Madách Színházban, tizenháromszor láttam,
és olyan fokon ismertem önmagamra, a saját, napi gondjaimra, annyira szembesített önmagammal, ahogyan
egyetlen kortárs darab sem. A
Hamletnél aktuálisabbat el
sem tudok képzelni. A legnagyobb klasszikus drámákból is olyan előadásokat kellene csinálni, amelyek hozzánk szólnak. Ma kevés igazán
jó darab születik, ezért nem

ALSÓVÁROSIAK ÉS ZARÁNDOKOK ÜNNEPE

Havasboldogasszony
Jeles ünnepre gyülekeznek e
hét végén a Szeged alsóvárosi
hívők és a zarándokok: hagyományos Havasboldogaszszony búcsújuknak különleges
jelentőséget ad a ferencesek
ötszázéves jubileuma.

Az igen erős Mária-kultuszú
Szegeden a Szűzanya augusztus 5-i ünnepe, Havasboldogasszony napja évszázadok óta
messze vidékeken híres, tömegeket vonzó esemény. Az alsóvárosi templom búcsújára már
a XVII. századtól járt a zarándoksereg, a ferences rendház
História Domusában számtalanszor jegyezték be úgy a búcsújárókat, hogy „hatalmas sokadalom jött össze". A feljegyzések azt bizonyítják, hogy a
búcsúsok az 1870-es évekre
már 5-6 ezren is voltak, s a Mária-tisztelet felerősödését látva, a szegedi elöljáróság
1884-ben úgy határozott, hogy
a város védnökéül kéri a Szűzanyát, tiszteletét, ünnepét a

Körmenet az alsóvárosi ferences
havi búcsú napjára rendeli,
amit egyben a város fogadalmi
ünnepévé nyilvánít. Ennek
szellemében a város vezetői a
búcsú úgynevezett fényes mi-

templomnál.
séjén díszruhában és méltóságuk jelképeivel jelentek meg,
csakúgy, mint a különböző helyi testületek és egyesületek
képviselői.

FOTÓ: KARNOK CSABA

A főként alföldi és délvidéki
búcsúsok mellett a város szívesen látott volna másfelől érkezett zarándokokat is, ezért
tett arra is kísérletet, hogy a

FOTÓ: MTI/SÁNDOR KATALIN

lelkesedem különösebben értük.
- Egész pályáját a Vígszínházban töltötte, létezik még
ott az a szellemiség, amit a
legendás direktor,
Várkonyi
Zoltán nevéhez szoktak kötni?
- Azt hiszem, igen. Folyton
emlegetjük Várkonyit. Naponta megkérdezzük egymástól:
vagyunk olyan tehetségesek,
mint ő és korosztályos társai?
Nem tudom a választ. Manapság sok gagyit is játszanak a
színházak, a Vígszínház viszont próbál jó darabokat keresni. Majdnem olyan a műsorunk, mint egy nemzeti színházé. Repertoárunkon tartjuk
Dosztojevszkijt, Gorkijt, Cse-

hovot, játszunk operettet és
musicalt is. Igazi népszínház
vagyunk, amit szeretek. A mostani fiatal színészeinknek persze irtó nehéz olyan országos
népszerűségre szert tenniük,
mint régebben nekünk, mert
nem tudják megmutatni magukat a tévében.
- Ön gyakran feltűnik a Heti Hetesben
is, ami
most
ugyan
szabadságra
ment,
de szeptemberben
visszatér.
Hogy látja, nem gond, hogy a
kormányváltás
után kiesett a
műsor az odamondogató
ellenzéki
szerepkörből?
- Nem mondjuk ki, de tényleg nagy gond. Hétről hétre
olyan társaság ül együtt, amelyik korábban szívesen szidta
Orbánékat. Most nem ugyanolyan kedvvel szidjuk a Medgyessy-kormányt. Ez nyilván
árt a műsornak. De mit csináljunk?
- A jó humorista, mint az
újságíró, örök ellenzéki...
- Elméletben így van, de
nem olyan egyszerű megcsinálni a gyakorlatban. Nem
merünk olyan bátran és pofátlanul nekimenni a mostani
kormánynak, mert ezt jobban
szeretjük.
- Pedig lehet, hogy épp a
kritikával
segítenének...
- Próbálkozunk, mindenki
láthatja.
-A színház mellett sok mindent csinál: forgat,
énekel,
könyvet ír.
- Filmrendezőnek készültem, azután ott ragadtam a
színművészeti főiskola színész
szakán. Később sikerült néhány tévéjátékot és filmet rendeznem, így nem maradt hiányérzetem. Később beleszerettem a pop-rockba, megjelent néhány lemezem, néha
írogatok is, a személyi igazolványomba viszont ma is az
van írva: színész. Szerintem
nem árt, ha az ember sok mindennel foglalkozik.
HOLLÓSI ZSOLT

Szegeden
fővárosi Szent István-napi
esemény rangjához közelítsen, országos szervezéssel, a
népünnepély jelleg erősítésével. Ezek az erőfeszítések (melyeknek nyilvánvaló célja volt
az is, hogy a búcsú kapcsán az
ide látogatókkal a vásározást,
a helyi ipart és kereskedelmet
erősítse) azonban nem jártak
kellő sikerrel - augusztus 5.
még csak munkaszüneti nappá sem nyilváníttatott Szegeden sem. Az üzemek, iparosok
dolgoztak, s a kereskedők, a
kocsmárosok is munkával, azaz nyitva tartással várták a
főként egyházi szervezésben
Szegedre érkezőket. Akik egyre többen jöttek, gyalog, vonaton, hajón, fogaton: a XX.
század
első
évtizedeiben
egy-egy búcsún már 15-20 ezren voltak. A Mária-lobogók,
keresztek, templomi zászlók
alatt érkező hívők nagy többsége nő volt, s közülük sokan
virrasztottak, imádkoztak éjjel
is a kolostor kertjében, a
templom körül.
A jeles egyházi ünnepre
nemcsak a templomot és

környékét, de sok cdsóvárosi
házat és utcát is ünnepi díszbe öltöztettek, s a szertartások mellett világi vigadalomra is készült a nép. A szentmisék, körmenetek, zsolozsmák, szentségimádások, keresztutak és litániák mellett a
búcsúval összefért a vásározás a templom körül, a nagy
rokoni összejövetelek és lakmározások. A házibálak is általánosak voltak, mint Kovács János írta a Szeged és
népe című, 1901-ben kiadott
könyvében: „...délután minden 4-5-dik háznál tánczhely
van, este pedig népies búcsú-bálakat tartanak". A szertartások, illetve a szórakozások legkitartóbbjai az alsóvárosiak mellett a népies nevén
Havi Boldogasszony búcsún
a dorozsmaiak és a tápéiak
voltak. Az általuk kialakított
hagyományokban is gyökerezik az a Havasboldogasszony
Nagybúcsú, amit most augusztus 2-3-án a ferencesek
félezeréves szegedi jubileumaként is tartanak.
SZABÓ MAGDOLNA

V.

SZIESZTA

ERDELY1 BARANGOLÁSOK (5.)

A PIPÁZÁS MARA JELENTŐSEN VISSZASZORULT

A meteorológus
és az infarktus

A jó tömés élvezete
Pipázó embert látva azt hiszem, kicsit mindanynyian elcsodálkozunk, mert ma ez nem egy el-

Itthon is megesik, hogy nem
esik Újszegeden, amikor a
szegedi oldalt eső áztatja,
mert a Tiszának öröktől fogva árumegállító joga van.
Ahol hegyek és völgyek váltják egymást, az ördög is
gyakrabban veri a feleségét,
pásztákban esik. Az egyik
hegytetőn meteorológiai állomásra bukkanunk, a legtermészetesebb, hogy bekéredzkedünk ide is. Az állomásfőnök felesége jön elénk
- nála kedvesebb asszonyt
ritkán hordoznak hegyek - ,
és azt kéri, jönnénk vissza
inkább később, mert férjének most aludnia kell.
Kerültünk egyet-kettőt a hegyen. Nagyszerű kirándulóhely lehet, de szezon előtt vagyunk még, ritkán forog az idegen. A levegő itt is ingyen van,
pedig aranyat ér. Teli tüdővel
szívjuk, aztán csak visszatérünk az időjárások szentelt
műhelyéhez. Helyet és nevet
kellene most mondanunk, de
nem mondunk. Meg kell elégednünk azzal, hogy születési
hiba révén az egyetlen magyar
állomásfőnök itt van az egész
országban. Kedvessége, és általunk fölfogható szakértelme
figyelmet érdemel.
Kutya is, macska is szerepel
létszámfölöttiként a háztáji
munkatársak között. Aki elindul leolvasni a műszereket,
kettős kíséretet kap. Amikor a
macska még annyira kiscica
volt, hogy nem győzte az iramot, a melák nagy kutya a
szájába kapta, csak a farka
látszott ki, és úgy vitte. Szolgálat alatt ne kényeskedjen!
Szokatlan
nyugalomban,
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terjedt foglalatosság. Ám híres eleink közül sokan füstölték ily módon a dohányt, így például
többek közt Kossuth, Széchenyi és Deák is.
Maga a szokás már az ókori időkben is jelen
volt, Mezopotámiában, Kínában. Ebben az időben még másféle növényeket, pipafüveket vagy
akár - a Távol-Keleten például - kendert szívtak ily módon. Az indiánoknál már a dohány is
megjelent, a kalumetekben. Ennek birtokosa mint valami diplomata útlevéllel - ellenséges
földön is szabadon járhatót. Amerika felfedezését követően, a 16. században már Európában, így Magyarországon is terjedt a dohány. Népszerűségét növelte, hogy ellenszernek látták a pestissel, kolerával szemben. Hazánkban első prehibíciója is erre az időszakra
tehető. Apafi Mihály rendelte el tiltását, miután
már nikotinmérgezésig jutott használatával.
Nevesebb pipakészítő országok voltak: Hollandia, Németország és Anglia.

Napsugárzást

mérő készülék.

gyönyörű fenyvek árnyékában
halljuk, nyugdíjas meteorológust nehéz lenne találnunk.
Legtöbbjét az infarktus viszi el,
az pedig az állandó stressz
szinte kötelező hajtása. A legnyugodtabb állásnak gondoltuk. Senki nem írhatja elő,
mennyi esőt, mennyi szelet,
mennyi napsütést kell jelentenie. A központban, ahol az észleléseket gyűjtik, számítógépes
nyilvántartás van, ha tíz percet
késne a leolvasás, már nem
lenne érvényes. Ha kétszer
nem jelent, a harmadiknál már
itt vannak a kolozsvári kollégák, mert akkor már valami katasztrófának kellett történnie.
legalább ketten vannak
mindig a telepen, egyikük alszik, a másikuk mér. Ha két je-

FOTÓ: GYENES KÁLMÁN

lentés között háromszor ásná
föl a telepet, vagy körülfutná
mindig, talán edzettebb lenne
minden nyavalyákkal szemben, de az önkéntes embernyúzás nem szokott szerepelni a repertoárban. Az pedig,
hogy telenként a szoba melegéből óránként kirohangál a
hegyi zimankóba, aztán viszsza, a reumák legjobb ágya.
Illendőségből nem szólunk a
régi, ám praktikus műszerekről, de egy olyan piszkálódó
mondást ide írunk, ami föltétlenül a szakmában jártasok
száján teremhetett. Ha olyan
magas lennél, amilyen hülye
vagy, a hónod alól sütne a
nap.
(Folytatjuk)
HORVÁTH DEZSŐ

SZEMKÖZT

Modernizálás előtt a posta
Minden héten szerdán este látható a szegedi
Városi Televízió és a Délmagyarország közös
tévéműsora, a Szemközt, amelyben a meghívott stúdióvendéget egy tévériporter és egy
újságíró kérdezi aktuális témákról. Az e heti
adásban Tóth Lászlót, a dél-alföldi régió postaigazgatóságának vezetőjét faggatta Marok
Tamás és Nyilas Péter a Magyar Postánál várható változásokról és az áremelkedésekről.
A postai küldemények feldolgozásának módja
elavult, az erre szolgáló technikai eszközök nem
tudják biztosítani azt az átfutási időt, amit a
postától elvárnak. Az európai uniós normákhoz
igazodva a levelek nyolcvanöt százalékának
másnap el kellene jutni a címzetthez. Sokszor
ma is kézzel végeznek olyan munkákat, amit
gyorsabban dolgozó gépekre lehetne bízni - jellemezte tömören a posta jelenlegi állapotát
Tóth lAszló. Előrelépést jelent majd az MO-ás
autópálya mellé tervezett országos logisztikai
központ, ahol óránként 160-180 ezer levelet és
hétezer csomagot fognak gépekkel feldolgozni.
A posta jövőre a vasút helyett közúton szállítja majd a küldeményeket, mert a többi között
így kevesebbszer kell átrakodni a szállítmányt a
gépkocsikból a vagonokba és vissza, s ezzel a
posta költséget takarít meg. A hatszáz főnél kisebb lélekszámú települések postahivatalainak
szintén takarékossági okokból tervezett bezárásával kapcsolatban Tóth László elmondta:
Csongrád megyében ez az intézkedés hét települést érint, de nem feltétlenül fogják már az
idén a helyben lévő postákat megszüntetni.
- Ez nem azt jelenti, hogy megszűnik a postai
szolgáltatás, hanem más formában leszünk
jelen. 1971-ben éppen az Alföldön indultak el
elsőként a külterületeket járó gépkocsik. A

posta nem akar senkit kész tények elé állítani,
ezért lehetőség lesz arra, hogy a postai szolgáltatás önkormányzatokhoz, vagy a boltokba
települjön. Ahogyan például Görögországban
is tapasztaltam: egy olyan szupermarketben
volt a postai szolgáltatás, amely naponta 12-13
órán át nyitva volt. A mobilposták esetében a
postás nemcsak kézbesít, hanem lehetőség lesz
minden háznál küldemények feladására, utalványok befizetésére. A kézbesítés még bővül is,
mert jelenleg csak a városokban viszünk házhoz csomagot, az új rendszerben már az összes
címzetthez kiszállítjuk a küldeményeket nyugtatta a tévénézőket az igazgató.
Az elmúlt években négy kézbesítő és egy gépkocsivezető lett gyilkosság áldozata. A posta
igyekszik megoldásokat találni dolgozói biztonságának fokozására. Rövidesen olyan pénzfestó
patronokat fognak alkalmazni, amelyek felhasználhatatlanná teszik a rabló kezébe került bankókat. A szegedi postaigazgatóság három megyére kiterjedő területén több mint száz kézbesítő
kap ősz elején festékpatronnal felszerelt táskákat
- elsőként a nagyvárosokban. A postások elméleti biztonsági kiképzést is kapnak, a gépkocsikísérők és a többiek, akik fegyverrel látnak el szolgálatot, rendszeres lőgyakorlaton vesznek részt. Az
igazgató szerint ugyanakkor az újabb erőszakot
szülne, ha a kézbesítőket is fegyverrel látnák el.
Inkább technikai megoldásokkal kívánják növelni a biztonságot, például olyan műholdas helymeghatározó rendszerrel, amely jelzi, hogy a postás autó, vagy a kézbesítő éppen hol tartózkodik.
A műsorban elhangzott, hogy augusztustól
9,7 százalékkal drágítja szolgáltatásait a posta,
amit azzal indokolnak, hogy az elmúlt években
az inflációtól elmaradó mértékben emelkedtek
a tarifák, amelyek most egyharmadát teszik ki
az EU-tagországokra jellemző áraknak.
H.SZ.

Magyarország a tajtékpipákkal írta be magát
a pipatörténelembe. A XIX. században művészien kidolgozott tajtékpipák születtek Selmecbányán, Debrecenben. Ezekből ma a Nemzeti Múzeumban is megtekinthetünk példányokat. A romantika századában az ilyen gazdagon díszített pipákat nagy becsben tartották,
ajándékozták. A legszebbek kihelyezésére külön bútordarab, a pipatórium szolgált. Bár
napjaink rohanó világában a pipázás jelentősen visszaszorult - s kiszorította a papírba
sodort dohány-, a szokás fennmaradását egyesületek, pipaklubok hirdetik.
Az egyes pipákat megkülözböztethetjük forma és alapanyag alapján. Ugyan ma már leírhatatlan mennyiségű formában előfordul,
egyeseknek hagyományos elnevezése van. így
pédául a Biliárd az egyenes, henger alakú fejjel
ellátott, vagy az Apple a gömbölyded, ovális
fejű pipa. Ezek hajlított formái Bent Biliárd,

Bent Apple néven ismertek, s kevésbé terhelik
az állkapcsot. Alapanyag szerint a hangafa-,
tajték- és kerámiapipák gyakoriak. Találkozhatunk még pipázásra használhatatlan porcelánpipával, vízipipával, olcsó kukoricacsutka-pipával, vagy akár speciális lopótökpipával
is.
A pipa megtömése gondos odafigyelést igényel. A szorosra tömött pipát erősen kell szívni,
parazsa csak pislákol, kevés élvezetet nyújt. A
laza töméstől levegő éri, s elveszti zamatát.
Helyesen alulról felfelé egyre szorsabban tömjük a dohányt, rugalmasra és sosem egészen
telire. A dohány ízesítése akár vaníliás, cherrys,
whiskys is lehet. Áruk 300 és 1100, míg a pipáké
1000 és akár 70 ezer forint közt is változhat.
Egy átlagos méretű pipa elszívása nagyjából
egy óra. Pipaszívó versenyeken ez az idő többszörösére nőhet. A világrekord három óra és
tizennyolc perc, mindössze három gramm dohánnyal. Hazánk színeiben dr. Zsákai Zsolt
világbajnoki címet is nyert pipaszívásban.
VADOS ZOLTÁN

N A P I SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS
P R O G R A M - ÉS M Ű S O R A J Á N L Ó

PROGRAM

PONT
SZÍNHÁZ

SZEGED
SZABADTÉRI JÁTÉKOK
Ma és holnap este 9 óra: Andrew
Lkjyd Webber - Tim Rice: Jézus
Krisztus szupersztár rockopera, a
Musical Színház előadásában.
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Ma és holnap, 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 MOZI FILMTÉKA
Ma és holnap, du. negyed 5, fél 7
és este háromnegyed 9 óra:
Adaptáció. Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Ma és holnap, du. negyed 7 óra:
Intacto. Színes spanyol film; du. 4
és este fél 9 óra: Császárok klubja.
Színes amerikai film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált) ma és
holnap: 15, 17.45, 20.30 óra.

Halálosabb iramban, ma és
holnap: 15.15, 20 és ma 22.15
órakor is. A csillagkutya, ma és
holnap: 12 óra. X-men 2, ma és
holnap: 12.30 óra. Merülés a
mélységbe, ma és holnap: 15.30,
20. í 5 és ma 22.30 órakor is.
Azonosság, ma és holnap: 14, 16,
18, 20, és ma 22 órakor is.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt, ma és holnap: 20 és ma
22.30 órakor is. Ki nevel a
végén?, ma és holnap: 17.45 óra.
Szindbád, ma és holnap: 12, 14,
16, 18 óra. Hulk, ma és holnap:
11, 13.30, 16 óra. Malacka a hós,
ma és holnap: 11.45, 13.45 óra. A
vonzás szabályai, ma és holnap:
13.15, 18 óra. Charlie angyalai,
ma és holnap: 11.15, 13.30,
15.45, 18, 20.15 és ma 22.30
órakor is. Hajó vége, ma és
holnap: 12.15, 14.15, 16.15,

18.15, 20.15 és ma 22.15 órakor
is. Vitathatatlan, ma és holnap:
18.30, 20.30 és ma 22.30 órakor
is. A fülke, ma és holnap: 11.45,
13.45, 15.30, 17.30, 19.45 óra.
VÁSÁRHELY
Ma és holnap, du. háromnegyed 6 és
este 8 óra: Hulk Színes, m. b.
amerikai film.
MAKÓ
Ma és holnap, este 8 óra: Tökös csaj.
Színes amerikai film.
SZENTES
Ma és holnap, du. (él 6 óra:
Szakítópróba. Színes amerikai
romantikus vígjáték; este 8 óra: Egy
veszedelmes elme vallomásai.
Színes amerikai film; este 10 óra:
Amerikai pite 2. Színes, m. b.
amerikai vagjáték.
MINDSZENT
Ma du. 6 óra: Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt. Színes, m. b.
amerikai vígjáték.
RÚZSA
Holnap, du. 6 óra: Táxi 3. Színes, m.
b. francia film.
SÁNDORFALVA
Ma és holnap du. 6 óra: Beavatás.
Színes amerikai film.
SZEGVÁR
Holnap este 7 óra: Hogyan
veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt.
Színes, m. b. amerikai vígjáték.
ÜLLÉS
Holnap du. 6 óra: A dzsungel
könyve 2. Színes, m. b. amerikai
animációs film.
K O N C E R J
SZEGED

A felsővárosi minorita templomban
ma este 7 órakor
a Bartók kórus egyházzenei
hangversenye. Művészeti vezető
Rozgonyi Éva Liszt-díjas karnagy.
A dómban
holnap este fél 8 órakor.
Szamosi Szabolcs orgonaművész, a
pécsi hazilika orgonistájának
hangversenye.
KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A juhász Gyula Művelődési
Központban mcgnyill
Picin Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótclcp
záióldállitása. Megtekinthető
naponta 10-től 18 óráig.
A Móni Ferenc Múzeumban

megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686- 1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-tól 18
óráig hétfőn szünnap.
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-tól 13 óráig
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprikamúzeum (Fclsó Tisza part
10.) látogatható: keddtől péntekig
15-től 18, szombaton 13-tól 16
óráig hétfőn és vasárnap szünnap.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó
képet ad a hazai szobrászat, festészet
és grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig
hétfő kivételével naponta 10-tól 18
óráig.
VÁSÁRHELY

A Képtár Galérián (Bocskai u. 1.)
megnyílt
Radics Márk: Talált táigyak (12
fényienyomat) című kiállítása.
Megtekinthető augusztus 5-éig
kedden 9-től 12ésdu. 1-tól 5,
szerdán 9-tól 12 és du. 1-tól 6,
csütörtökön 8-tól 12, du. 1-töí 5,
pénteken 9-től 12, du. 1-től 6,
szombaton 9-tól 12 óráig hétfőn
szünnap.
SZENTES
A Koszta József Múzeumban
megnyílt
„Az ckklcsia tagjairól" Szentes
népélete a XIX. sz. első felében;
valamint néprajzi kiállítás Kis Bálint
halálának 150 évfordulója
tiszteletére. Megtekinthető
szeptember 30-áig naponta 10-tól
18 óráig hétfőn szünnap.
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Könyv készül
a festőóriásról
A Hódolat Vincent Van Goghnak
című, mintegy félszáz színes képet tartalmazó, reprezentatív kötet nyomdai előkészületei a minap zárultak le.
- Olyan Van Gogh-képek is
szerepelnek majd a kötetben,
amelyek Magyarországon jórészt
a szakma számára is ismeretlenek - mondja Lelkes István vásárhelyi művésztanár. Az album
formátumú kötet képei közt Van
Gogh-reprodukciók éppúgy szerepelnek, mint Szabó Ágnes felvételei Van Gogh életének legfontosabb színhelyeiről, például
Arles-ról, illetve Lelkes István
Van Gogh-parafrázisként készült
képei, rajzai. A szövegek: Van
Gogh-levélrészletek, illetve a
szerzőpáros munkái. Szabó Ág-

A természetfotózás titkai
Sas áll a ködben, lába tejfehér
homályba vész, körülötte a végtelen, téli puszta. Az egyedülálló fölvétel „megszervezése"
teljes hónapot vett igénybe. A
minapi szegedi diaporámafesztiválon b e m u t a t o t t természetképek előzménye - ha összeadjuk a létrehozásukkal eltöltött időt - sok-sok év.

nes novellái - többek között - arra keresik a magyarázatot, mi
„fogta meg", mi ösztönözte alkotásra Van Goghot Arles-ban, ahol
művészetileg kiteljesedett. Szabó
Ágnes egyébként tavaly teljes hónapot töltött ebben a városban, a
Van Gogh szellemiségét ért hatások után kutatva. Lelkes Istvántól, Van Gogh-i ihletésű szonettjein túlmenően, a Van Gogh nyomán - Festő az úton címet kapott novellája is bekerült a kötetbe.
Nyomdatechnikailag is kuriózum lesz a kötet: a Van Gogh-i és
a szerzőpáros által írt szövegek
más-más betűtípussal, más-más
színnel jelenítődnek meg. Lelkes
István fölhívja a figyelmet: a sokféle, egymást kiegészítő képzőművészeti és irodalmi műfaj egységes egésszé áll össze a könyvben, miközben mindegyik új, az
előzőtől eltérő fényben villantja
föl a festőóriás alakját.
F.CS.

Őszre elkészülhet a vásárhelyi Van Gogh-kötet.

Csodálatos élményben lehetett
részük mindazoknak, akik megtekintették a Magyar Madártani
Egyesület (MME) és a Csemete
fotós szakosztálya szervezésében
létrejött bemutatót. A vásárhelyen nevelkedett Baranyai Antal,
az alkotók és szervezők egyike
mondja: a fotózásnak talán
egyetlen ága sem hordoz magában annyi kiszámíthatatlan tényezőt, mint amikor a természet
titkainak megörökítése a cél.
Egyik legemlékezetesebb fotózásélménye: amikor belenézett a
keresőbe, csak nagy sötétséget látott, mást semmit. A sötétség
egy szarvastehén volt, mely három méterre megközelítette őt.
- Még a szuszogását is lehetett
hallani, a szagát is érezni. Meg
kellett várni, míg egy kicsit eltávolodik, hogy portrékat készíthessek róla - mondja a természetfotós, aki már jó évtizede készíti képeit.
Mi kell inkább a természetfotózáshoz, tudásanyag vagy technika?
- Tudásanyag és technika halljuk Baranyai Antaltól. Lehet
akármilyen jó technikával fölszerelkezve valaki, ha nem tudja,
hol kapható lencsevégre egy ritka
madár. Sőt: olykor azt is tudnia
kell, a madár a következő pillanatokban mit fog csinálni - csak
így sikerülhet „elkapni" a megfelelő pillanatot. Emellett egy jó teleobjektív ára egy jó autó árával
vetekszik.

Fotó: Tésik Attila

Elvárások: „E" kategóriás jogosítvány

VÁRUNK MINDEN VISZONTELADÓT

Belföldi/nemzetközi árufuvarozói igazolvány
PÁV II. igazolás
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Hungarocamion Rt.
1239 Budapest, XXIII. Nagykőrösi út 351.
tel: 421-6666/2615; 421-6666/2478 vagy 06/80-204-309-es ingyenes zöldszámon.

Általános menedzser
Idegenforgalmi ügyintéző
Idegenforgalmi menedzser
Idegenvezető
Marketing- és reklámügyintéző
Marketing- és reklámmenedzser
Sportszervező menedzser
Irodavezető
Iskolatitkár, óvodatitkár
Protokoll-ügyintéző
Gyógypedagógiai asszisztens
Mentálhigiénés ssszisztens
Pedagógiai asszisztens
Nevelőszülő
Környezetvédelmi szakelőadó
tl
Állatkerti állatgondozó
Biztonságszervező
Mozgóképgyártó
Oktatásinformatikus
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
Számítástechnikai programozó
Számitógéprendszer-programozó
Jelentkezni áa érdeklődni:
Szegedi Tudományegyetem JGVTFK
Szakképzési Intézetében
Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
III. sm. 304-305. Tat.: 62/544-740,
544-786, 546-054 (Ny. SZ.: 06-003-02)

éfllWWafftfr

olcsó vegyi, papír-,
műanyag termékek széles választékával!
nagykereskedés

Nyitva: H.-P.: 8-16. T.: 62/462-143

023875646

J

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

sgt. 51. sz. alatt épülő társasházakban lakások,

I

garázsok, parkolók eladók.

értékesítési
feladatok
ellátására

. .•;•

közösségben dolgozni jól tudó
munkatársakat
irodai munkavégzésre.

G^kWfcláiSé!

Részkén, a Rákóczi utcában épülő
'a^sos

sorházban lakások eladók.

Érdeklődni telefonon t ö r t é n ő

ELSŐ HÁZ KFT.

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

Sreged.Óv u 43.
15látott™!*

»«geai

+ moziműsor

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

m*

wL

www.delmagyar.hu

A .

Kőrösy József Közgazdasági és
Külkereskedelmi Szakközépiskola
6720 Szeged, Stefánia 14.
Tel.: 62/547-157
F a x : 62/547-158

E-mail: info@korosy.hu
Web: http://www.korosy.hu
Igazgató: dr. Kiricsi Imréné

A 2003/2004.tanévben
a 13-14. szakképző évfolyamon
az alábbi OKJ szerinti szakmákat oktatjuk:
• k ü l k e r e s k e d e l m i ü g y i n t é z ő (1 év, k ö z é p f o k ú )
• p é n z ü g y i - s z á m v i t e l i ü g y i n t é z ő (közgazdasági
érettségivel 1 év, érettségivel 1,5 év, k ö z é p f o k ú )
• i r o d a v e z e t ő (1 év, felsőfokú)

Érettségi b i z o n y í t v á n y m á s o l a t á t m e l l é k e l n i kell.
Leadási határidő: 2003. a u g u s z t u s 10.

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MOL Rt.
2003. augusztus 4-én, reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig

Algyő

Vivendi Telecom Hungary

települést érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító
rendszeren

Filmajánlók

gázszolgáltatási szünettel járó
karbantartási munkát végez.

Ha szívesen örökbe fogadna gazdátlan, oltási könyvvel rendelkező kutyát,
cicát, egyéb társállatot, akkor látogasson el vasárnap az Eko-parkba, mert
ott találkozhat olyan állatokkal, akik
szerető gazdit keresnek.

filmkritikák
filmhírek

|

FARKAS CSABA

1741

Déltnagyarorszáft

ON-LINE I

nyezetvédelem szakon végzett
Baranyai Antal legfontosabbnak
az ismeretterjesztő jelleget tartja. Mint mondja: azok a gyerekek, felnőttek, akik szemrevételezik ezeket a képeket, mindenképpen kedvet kapnak a természet megismeréséhez. S megértik, miért szükséges a természetet védeni.

Jelentkezési lapok az irodában 8 - 1 5 óra között
átvehetők.

időpont-egyeztetés alapján lehet.

Pályázatokat augusztus 13-ig
várjuk „Minőség 024483022"
jeligére a szerkesztőségbe.

mutató létrehozását, amit ezután évről évre megszerveznek.
A diaporáma
jellegzetessége:
ahogy halványul az egyik fotó,
úgy erősödik a másik, miközben
a két alkotásból pillanatokra egy
harmadik, a valóságban nem létező „virtuális kép" keletkezik.
Nagyon művészi az így keletkező, hanghatásokkal is kiegészíthető látvány, ám a biológia-kör-

OM-azonosító: 029783

a Kereskedő köz 4. szám alatt (volt Gulliver)!

részére felvételt hirdet.

az alábbi OKJ-s képzéseket
indítja októbertől

Baranyai Antal fotózott már a
finnországi Lappföldön is, és
másfél hónapot töltött Grönlandon. Az itt készült képekből melyek közül többet Vásárhelyen, a Tornyai-múzeumban
megrendezett természetfotó-kiállításon is látni lehetett - könyv
kiadását tervezi. A kiállítás
résztvevői egyébként ekkor határozták el a szegedi diaporámabe-

Új RAKTÁRÁRUHÁZ NYÍLT

nemzetközi gépjárművezetők

ÉLELMISZER-IPARI
VÁLLALAT KERES

A természetképek - ha sokan látják őket, m i n t például a diaporámafesztiválon - nagyban hozzájárulh a t n a k a környezetvédelmi szemlélet terjedéséhez.
Reprodukció: Tésik Attila

Kereskedők, figyelem!

A Hungarocamion - Volán Tefu cégcsoport
nemzetközi
árufuvarozói tevékenységének bővítéséhez

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárkápző .Főiskolai Kar
Szakképzési Intézete
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Sasok a ködben, egyhavi szervezéssel

Van Gogh nyomában, Arles-tól Vásárhelyig

Sokáig csak terv volt - most már
viszont készül a vásárhelyi Van
Gogh-kötet. A Szabó Ágnes-Lelkes István szerzőpáros könyve
igazi kuriózumnak ígérkezik.

T Ű K O R «

1

Válasszon f i l m e t !

LEHET, HOGY PONT ÖNT!

mmé^mmm

Kéljük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet megelőzése
és a zavartalan visszakapcsolás érdekében a fenti időszakban
a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést
szüneteltetni 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

»
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• H I R D E T É S *
Albérletet keres

Alléét keres

Alléét kinél
Autó
Bútor

• BABABOLT részmunkaidős érettségizett eladót
keres Jelentkezés: héttőn
9-10 óráig az üzletvezetőnél Baby Bel! Bababolt
Szeged, Tisza L. krt. 53.

yéb

Épltóanyg
Garázs
Gazdit keres
OípjímiuvíKto-kíp^s

Gep, szerszám
; Hagyaték
Haszonállat
| ^ _ H ó l g y e t keres
_ Kisállat

(24482563)

• BALATONI tv-gyakorlattal
rendelkező operatőrt
és
szerkesztőt keres. Érdeklődni: egész nap, 06-304411-241 (24481907)
• BETANÍTOTT kőművest
és betanított lakatost felveszünk. Érdeklődni: 06-303352-818. (24482759)

Könyv
KOzlemény
Magénház

Meiógaidaságl gép
Panellakás
Pénz, értékpapír
Régiségek
Szolgáltatás
Tanfolyam

lánya
Téglaépttésfl lakás
Utazás
Üdülés
Üdülő, hétvégi ház
Vállalkozás

Albérletet kfnál

• BELVÁROSI, reprezentatív lakás bútorozva igényesnek kiadó 62-317-767,
30-928-71-41,
Sze-ged
(24481928)

• FŐBÉRLŐ nélküli b e l városi magánház 2-3 nem
dohányzó diáklánynak kiadó 30-912-9033 (Szeg e d ) (24482906)

2

NONSTOP TELEFONOS HIRDETÉSFELVÉTEL: 6 2 / 5 6 7 - 8 3 5 ( ü i e n e t r S g z í t ő i s )

Állást keres

B ENERGETIKUS á l l á s t
változtatna. 06-20-945-4580. Szeged. (24482860)
3 I Állást kínál
a A SZEGEDI Alfa Hotel""
felvételt hirdet szobaasszonyi munkakör betöltésére
Alkalmazási
feltótelek:
maximum 35 éves életkor,
tiszta, munkájára igényes,
erkölcsileg
feddhetetlen,
megbízható
munkatárs
Fizetés megegyezés szerint
Jelentkezni lehet előzetes
időpont-egyeztetéssel
a
62-424-405
titkársági
teleionon (24482686)

• GIPSZKARTON szerelőkel keresünk nagy gyakorlattal, hosszú távra 06-30218-4517 (Szeged) (24381880)

• MŰSZAKI beállítottságú
munkatársat keresünk gépkezelő munkakörben. 62555-424. (24482521)
• SZENTESI faipari cég
felvételre keres 1 fő üzemvezetőt minimum technikusi
végzettséggel és 1 fő raktárost. Feltételek: számítástechnikai
ismeretek,
"B"
kategóriás jogosítvány. A
kézzel Irt fényképes önéletrajzokat "Junios 024482950"
jeligére (munkakör bejelöléssel) a Sajtóházba kérjük.
(24482950)

• GYÓGYSZERÉSZ munkatársat keres a felújított Kígyó Patika Tel.: 62-425252 (Szeged) (24482363)

(24482426)

• HENTESEKET keresünk,
sertóscsontozásra, fejcsonlozásra vidéki munkára.
Szállást biztosltunk. 06-30382-4840. Szeged. (24482142)
• JÓ BÉREZÉSSEL, megbízható
LAKATOSOKAT
keresek
06-30-349-5526
Sze-ged (24482808)
• MALOMIPARI cég keres
romániai pékségébe románul-magyarul beszélő sütőipari szakembereket határozatlan
időre!
Előzetes
egyeztetés: 20-9811 -500.
(24482094)

• SZEGEDI kft épületgépészeti kivitelezésben jártás
műszaki
vezetőt
keres.
Feltélelek: "B" kategóriás
jogosítvány, szakmai gyakorlat. Fizetés megegyezés
szerint. Érd: 62-540-365
H.-P.: 7-15.30-ig. (24482945)

A Délmagyarország Kiadó
személygépkocsival
végezhető rendszeres
éjszakai szállítási feladatra

KERES

E
• AUTÓÁTIRATÁS, biztosításkötés (Szegeden) Madách 24/B. "Körgyűrű" 62425-043. (24482059)

|

személygépkocsival
j
rendelkező, számlaképes

H BÉRAUTÓ Autóturmix 95'
Astra 4.000 Ft/nap, kilencszemélyes Sprinter Volkswagen 10.000 Ft/nap. Tel.:
62-552-888 (24280249)

FUVAROZÓT
Rúzsa, Ásotthalom esetleg
Mórahalom területéről.

• FIAT Brava 1999-es, 1,2
SX, első tulajdonostól, szervizkönyvvel. 75.000 km-rel
eladó
(elektromos
első
ablakok). Irányár: 1,85 M Ft.
Érd.: 62-475-481. 16 óra
után. Szeged. (24482298)

Érvényes útlevél szükséges.

Érdeklődni 62-567-861.

• SZÁMLAKÉPES bedolgozót keresek zakó- és
nadrág varráshoz 06-20912-12-40
(Szeged).

• HELYSZÍNI láng- és ívhegesztésben
gyakorlattal
rendelkező csőszerelőt keresünk szegedi munkahelyre. Fizetés megegyezés
szerint. Érd: 62-540-365
H-P.: 7-15.30-ig. (24482954)

(24482070)

• TARGONCÁZNI tudó raktárost keres építőipari kft.
Érd.: 30-9658-200, Szeged.
M VAGYONVÉDELMI cég
vállalkozói
igazolvánnyal
rendelkező személy- és
vagyonőröké! keres. 62554-870 (Szeged). (24482269)
• ZRÍNYI Ilona Általános
Iskola (Szeged. Mérey u. 3.)
rendszergazdát
4
órás
munkára és angol szakos
tanárt keres. Érdeklődni:
2003.
augusztus
13-án
délelőtt személyesen, vagy
62-547-020-as
telefonszámon. (24482500)

PISZE KUTATÁS

Pénzügyi-munkaügyi

• OPEL Astra Sedan 97es, 1,6-os, 16 szelepes
Ecotec motorral, metálzöld,
megkímélt sürgősen eladó.
06-30-905-4270 (Szeged)

csoportvezetS
állásra ketvs munkatársjt
faladatok: - gazdisági ügyek
intézése - logisztika
- munkaügyi feladatok.
faltételek: - gazdasági végzettség
/ lötty hasonló munkakörisen
szerzett gyakorlat
- angolnyelv-tudás.
I
Közalkalmazotti áltás.
.
Érdeklődni:
62/540-450 Kiss Enikő

(24482547)

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

• GILERA Runner "50",
piaci ár alatt sürgősen
eladó.
06-20-555-05-68.

Szegedi
gyógynövény szaküzletbe
szakképzett
alkalmazottat keresünk.

(24482786)

„Szeptember
24482358" jeligére |
a Sajtóházba.
1

U OPEL Astra 1,41 kivételesen megkímélt állapotban, kevés km-rel eladó.
Hitelre is! 06-30-281-4000

az alábbi munkakörökbe:
- SZAKÁCS
Elvárás: szakirányú
végzettség, önálló
munkavégzés
- KONYHAI KISEGÍTŐ
Elyálás: önálló munkavégzés,
konyhai gyakorlat
- FELSZOLGÁLÓ
Elvárás: szakirányú
végzettség, jó kommunikációs
készség, fiatalos megnyerő
természet.
Ajánlatunk:
hosszú távú munkalehetőség,
több műszakos munkarend
- RAKTÁROSÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ
Élelmiszerkereskedelmi f
gyakorlat előnyt jelent. 8
Szegedi lakhely előny jelent.
Pályakezdők jelentkezését is
várjuk!
Rövid, fényképes, szakmai
önéletrajzát az alábbi cfmre
szíveskedjenek elküldeni:
Maus Kft. 6725 Szeged,
Kálvária sgt 87.

• OPEL Corsa 1,2i, ötajtós,
kevés
km-rel,
igényes
vevőnek eladó. Hitelre is!
63-316-543,
06-30-856-

SZARVASI
GYÓGYSZERTÁRBA

1660 (24482831)

teljes munkaidőre

gyógyszerészt

• TOYOTA Yaris (1999.),
kevés km-rel, kitűnő állapotban eladó. Szeged,
06-20-391-6865. (24482727)

keresünk.
Fizetés bruttó 200 E Ft,
albérletet vagy szolgálati
gépkocsit biztosítjuk.

• VW Passat 1.6 benzines
kombi 82-es,- megkímélt
állapotban eladó. Tel: 0620-347-9831,
Kistelek.

Asszisztens

(24482623)

munkatársat is keresünk
bruttó 150 E Ft-os s
fizetéssel.
I

AUTOKLIMA
O r c s i k Műhely K f t .

Érd : 0 6 - 3 0 9 - 3 5 9 - 1 7 9 .

Szeged, Ősz u. 51.
Tel.:62-543-777

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKINz
MÁRVÁNY Kft.
Temető m 1. 62/259-058.

SUZUKI MARUTI
AUTÓSBOLT
Karosszéria¿3
javitóelemek
keleti és nyugati
autótípusokhoz

Teljes körit alkatrészkínálat
Clm: Szeged, Londoni krt. 9.
Tel.: 62/324-335
Nyitva: h.-p.: 8-16 óráig

5

Gratulálunk Kiszomborra.
Nagyon sok szeretettel
köszöntjük
HALÁSZ GÁBORT
és nejét M E Z E I A N I T Á T
1. házassági évfordulójuk
alkalmából.
Apa, Anya, Öcsi, Laci
és a kis Krisztofer.

MUCSI KEVIN
1 éves lett.

4 9 0 - 7 9 0 . (24482742)

• SZEKRÉNYSOR 1 és fél
elemes, barna 470 cmx270
cm-es
jó
állapotban,
sürgősen eladó. Ár: 36.000
Ft. Érd: 06-30-855-2169.
este 8 után: 62-499-109.
Szeged. (24482313)

Ebből az alkalomból kíván
gyermekkort:

Dédimama,
Déditata,
Ukmama.

Sok szeretettel
köszöntjük,

MÁRTON MIHÁLYT
és MOLNÁR ILONÁT
40. házassági évfordulójuk
alkalmából!
Kószó komád, komaasszonyod
és keresztisaládaid

Születésnapét
Minden barátod köszönt
megérkezésed 25.
évfordulóján.
Szeretettel ölel:
Kriszta
N I í

Bútor

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

CiRAtuLALunk

Legyetek derűsek, boldogok és vidámak,
akik szeretnek azok jót kívánnak. Tápéra,
MÁRTON MIHÁLYNAK
és feleségének NÉMETH ILONÁNAK
házassági évfordulójukra, sok-sok boldogságot kívánnak
Nyári komáék.

I J . I I U J J . M

HIRDETÉSFELVÉTEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

B/Ny 1507150ablak: ! M R
B/Ny N/19 ablak: O M R
B/Ny 12M»ablak: 'SNR
Nyíló M/710 erkélyajtó:
SSNlR

+ áfa
+ áfa
+ áfa
+ áfa

SCHINDI.KK fa és műanyag letfkén
ablakok és árnyékolók forgalmazása
6725 Szeged, Moszkvai k r t 19.
Tel 62-445-080. Fax: 62-458-510
Nyitva tartás: h.-p. 8-17, szo.: 8-12

• ALLERGIÁRA, asztmára
van megoldás: 62-421-274
(Szeged). (24482825)

• HORDOZHATÓ és b e építhető
cserépkályhák
kompletten, beépítéssel eladók.
Hódmezővásárhely,
Gyöngy u. 11. 62-232-039
(24381154)

M BELVÁROSI zárt udvari
garázs és Kishomokon 1978
nm kert vízzel, villannyal
eladó.
06-70-2933-612.
(24482767)

• SZEGED, Siha közi (OBI
mellett) és Körtöltés utcai
(Tesco mellett) nagyméretű
fűtött garázsok 1.900.000 Ft/
db
eladó
62-^189-221.
(24482656)

¡üjfrJ*

SM
§62/541-770

• ZSEMLESZÍNŰ 10 hetes
kan kiskutyát ajándékoznék
szerető embereknek, kertbe.
06-20-213-58-81. (24482781)

• J j T a p p ^

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falabt!
Postabank Rt
11998006-06289010-10000001
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Könyv

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAG Y A T É K O K , MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút Antikvárium Szeged. 62-3153 2 2 . (24482366)

M É R E T R E V Á G V A IS !

A R A I V Y ÉS
l /.l NI É k S Z U I
- értékesítés
- hozott aranyból készítés
- javítás
- tört arany felvásárlás,
1400 Ft/g
Kónya és Társa Bt.
Szeged. Kereszttöltés u. 33.
(Csillag tér)
H.-P.: 10-13.14.30-18.00

Aroyékoluak
b ^ h ö t ü N k
8

Építőanyag

M BÉKÉSCSABAI kétfalcos
bontott cserép (150 db)
eladó.
kisebb
mázsát
vásárolnék. Érd.: 62-495-

1 1

Gépjárrnüvezetó-képzés

• AZ AUTÓKLUB autósiskolája
személygépkocsivezetői tanfolyamot indít
augusztus 6-án, 16.00-kor
Szeged, Kossuth L. sgt.
112.
(Plaza
mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény, 62-550-390,
06-20-483-16-39, (24381314)
• KORMÁNYOS A u t ó s iskola. Szeged, Tisza L. krt.
14
Tel:
62-471-921.
(24280086)

12

Gép, s z e r s z á m

• KOMPRESSZOR SBK/3
2,2 kW 2. hengeres 5-10
BAR. Tartály: 50 I. 2 év
garanciával,
69.900
Ft.
Csonka
László
műszaki
kereskedő. Cserepes sori
piac B sor 9. pavilon. 0630-345-5018. (24482669)
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205. (24482702)

TAKÁCS IMRE
20. születésnapja alkalmából!
„Szívem szeret, ezt ne feledd!
Legtöbb, ntít adhatok az anyai szeretet.
Bár az élet néha mostoha, egymást
szeretve nem történhet baj soha.
Nyíló virág legyen életed faja,
boldogság és mosoly a legszebb ága.
Szívedben a bánat sose üssön sebet,
szerető szívemből kívánom ezt Neked.'
Szerető Édesanyád, Édesapád

$va¿¡u/á¿unA

vidám, boldog

Nyílászáró KfL
három és öt léglcamrás profilból

(24482885)

A Maus Kft. állást hirdet

Gratulálunk
„Múltad a gyermekálom,
tavaszod a jelen,
Kívánjuk, hogy a jövőd
boldogság legyen,
Szívünk szeret, ezt ne feledd!
Legtöbb, mit adhatunk,
az a szülői szeretet."
J U H Á S Z HAJNALKÁNAK
boldog születésnapot
kívánunk:
Édesanyád,
Édesapád,
Húgod: Szilvi

T I S Z A P L A S T 2002

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

• GVÓGVÁSZATI segédeszköz
forgalmazásában
jártas, esetleg egészségügyi
végzettségű,
érettségizeti
munkatársakat
keresünk.
"Szegedi
munkahelyre
024381798' jeligére a Sajtóházba. (24381798)

• GÉPÍRÓ ADMINISZTRÁ
TOR munkakör betöltéséhez
gyakorlattal
rendelkező
személyt keres Kübekháza
Polgármesteri Hivatala. Tel.:
254-511. (24482859)

ÜL.

Apró börze

(24381310)

Egészségügy

1

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

SZOMBAT, 2003. AUGUSZTUS 2.

• FELVASARLUNK bodzabogyót a legmagasabb napi
áron. Nagyobb tétel esetén
kiemelt ár. Szeged, Veres
ács
u.
41.
443-280.
(24482663)

M BONTÁSRA házat vásárolnék készpénzzel, rövid
határidővel, törmelék eltakarítással. Géppel és autóval rendelkezem
06-30559-5330 (24482217)
• HÁZ eladó Hódmezővásárhely,
Martinovics 23.
Érdeklődni: délután 4 órától.
(24482188)

M MÓRAHALMON, Szegedi
út 24. alatti kertes ház, 400
n-öl eladó. 62-281-066.
(24482571)

M SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012 (24482234)
M ÚJSZEGEDEN magánház
eladó. Érd.: 06-30-9-451-

Hagyaték

0 5 3 . (24482789)

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

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért
Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeg e d . (24482368)

• HULLÁMPALA (azbesztmentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, cement,
homok.
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap. ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. (62)476-876. (24482743)
• HULLÁMPALA t á b l á k
170x110-es, jó állapotban
lévő 500 Ft/db áron eladók.
Nagyobb léteiben kedvezmény! Szeged 06-30-5557309. (24482876)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

TERRAKOTTA

Csempecentrum

Mezőgazd. gép

M FÜGGESZTETT szárzúzó,
keveset használt, kedvező
áron eladó. 06-30-2336129(24482828)

14

Haszonállat

• TYÚKVÁSÁR! Bordányi
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

Hölgyet keres

• 44/170/50, józan életű,
nyitott, rendszerető, nem
beteges, elvált férfi, jó
anyagiakkal (másodlagos),
átlagos külsővel, messze
átlagon felüli jellemzőkkel,
komoly de könnyed kapcsolat reményében várja
szegedi füstmentes, független hölgy levelét. "Sárgarózsa 024482626" jeligére
a Sajtóházba. (24482626)

Szeged, Bérkert u. 129.

Tel 62-439-025

20

16

Kisállat

21

Panellakás

• CSONGRÁDI s g t - i 3
szobás, erkélyes, járólapos,
leslett falú lakás eladó 0630-547-4440,
Szeged
(24482818)

• PENTELEI soron I. emeleti 52 m'-es, erkélyes lakás
felújítva, üresen, sürgősen
6.300.000-ért eladó. 06-309-583-180, Szeged (24381181)
• SZEGED, Hajlat utcai, III.
emeleti, 72 nm-es, vizórás,
hömennylségmérös
lakás,
csendes helyen 7.800.000ért eladó. 06-20-9462-817.
(24482660)

• SZEGED, Puskás u.-i, 49
nm-es, III. emeleti, 2 különálló szobás lakás Tescóhoz
közel, jól megközelíthető
csendes utcában, cseréptetös panelházban eladó.
Irányár.: 7 millió Ft. Érd.:
06-20-416-69-69, Szeged.
(24482732)

ÉPÍTKEZŐK. KIVITELEZŐK
FIGYELEM!!
CEMENTERTEKESITES
1800 Ft/q b r u t t ó

áron

TRANSZPORTBETON

a Pematbeton Kft. telephelyén

Algyo, MOL Ipartelep
Telefon: Oó-20-414-61-71

• 10 hetes fekete és 11
hetes zsemleszínű, fajtatiszta puli kölykök eladók 62263-106,06-30-525-04-73.
(24482887)

• SZÁLKÁS SZÖRÜ tacskó
kölykök vadászó szülőktől
eladók. Érd.: 06-63-453171,
06-30-850-2602
(24482304)

• SZEGED, Tápai utcai. 72
nm-es, 1+3 szobás, étkezős, erkélyes. IV. emeleti,
lakás kocka panelházban
eladó. Érd.: 70-312-7573.
(24482731)

M SZEGED RÓKUSI, 68
nm-es, 2,5 szobás, I
emeleti panellakás eladó,
06-30-347-0500. (24381848)

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

A részleteket keresd
a Délmagyarország Vasárnap Reggelben!
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rSfjf® • Szeged, Tesco Áruház
, H
• Szeged Nagyáruház
• Makó, Széchenyi tér 10.

SZOMBAT, 2003. AUGUSZTUS 2.
• FELFÚJÁSSAL és a l u mínium-technológiával készült
kéményók
béléscsövezését vállalom. Hőszigetelt.
szerelt
KÉMÉHYEK KIVITELEZÉSE és
értékesítése. Tel.: 06-303352-818, 06-62-493-702
(Szeged
és
Csongrád
megye). (24280301)

• KÁRPÓTLÁSI jegyet
(szegedit)
magas
áron
vásárolok
06-20-9-712749, 52-418-434, Debrec e n . (24381818)

2 3

Régiségek

• RÉGISÉGKERESKEDÉS.
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged. Dugonics tér 11 Tel.:

• FÉNYVÉDŐ FÓLIÁK!
Felszerelése 1 NAPOS határidővel! S Z I L Á N K * Szeged,
Teréz u. 42. Tel.: 425-555.
(24381782)

6 2 - 4 2 2 - 5 4 7 . (24482874)

• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269, 30-375-5419.

• AZ AGROKÉMIAI Laboratórium (akkreditált vizs
gálólaboratórium)
kedvezi
áron és határidővel vállaljc
élelmiszerek
(HACCF
szerint) - takarmányok gabonafélék, lisztek - talajok - öntözővizek - növények vizsgálatát Felvilágosításért hívja a (62) 534-80Í
telefonszámon Győrfi Zsol
laboratóriumvezetőt, ¡II. dr
Rácz
Enikő
helyettest
Postacím:
6800
Hódmezővásárhely, Serháztér u
2.
agrolabor@vnet.ht
(24482658)

7 0 - 5 0 5 - 9 0 4 0 . (24381675)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel. 06
30 9457 577 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999 SZÁSZ PÉTER (24279948)

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szervizügyelete
folyamatosan!
Hibabejelentés: 06-20-3356-114, Szeged. (24078009)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
• MOBIL W C - K Ö L C S Ö N ZÉS.
Tel.:
62-267-567.
(24078152)
• VILLANYSZERELÉS:
házak, lakások szerelése.
06-30-345-0520. (Szeged).
(24280684)

M

M6üSoi

2 5 Tanfolyam

• MOTORCSÓNAK TANFO
LYAMOT indít az M-Mariner
Bt Jelentkezni a 0 6 - 3 0 - 2 493-243-as telefonszámon
lehet. (24482744)

KÓHNYbZfclVEUfcLMI KEI.
Szeged, Moszkvai krt. 8/B.

ELKÖLTÖZTÜNK!

26

Tanya

• KÖRNYEZETBARÁT,
független középfokú férfi tanyát bérelne hosszú távra.
Érd.:
70-208-99-74.
(24482955)

Új címünk!
Szeged. Moszkvai krt. 8/B.
Telefon: 62/450-991
ESSO MÁRKABOLT

• SZENTESHEZ közel összkomfortos tanya, jó helyer
eladó. 63-440-028 (24482605)

VESZÉLYESHULLADÉK- S
SZÁLLÍTÁS.

Hely: 6763 Szatymaz, zártkert 1338.
Idő: 2003. augusztus 7. napja, 9.00 óra
Becsérték
(Ft)

250 000 Ft
A Szegedi Körzeti Földhivatal
íngadan-nyilván tartásában
1338. hrsz.-on nyilvántartott,
a valóságban Szatymaz,6l-es
szektorszám, 144-es térképszelvényen
nyilvántartott ingadan
1/2 tulajdoni hányada

27

H A KISOSZ szeptember hé
folyamán az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető, vendéglátó-üzletvezető,
ABC
eladó
Gyorsétkeztetési-eladó.
Munkanélküliek,
gyeser
lévők támogatást igényelhetnek. Jelentkezni: Szeged
Debreceni u. 24/b., 62485-610. OKÉV: 06-001302. (24482092)

INGATLAN-ÁRVERÉSI H I R D E T M É N Y

Tárgy

15

• MEGYEI TŰKOR«

25 000 Ft

EGY
ÉK

SZEGEDEN,
A

• SZEGEDEN, a Franclahögy városrészen a Makkoserdö soron, ¡II. a Slk
Sándor utcában
14-15,7
nm-es
udvari
garázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 62-555-821, 70-3121914. (24381630)

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Elvárás:
- agrár- vagy kertészmérnök végzettség
Előny:
- növényvédelmi szakmérnöki végzettség
- jó kommunikációs készség
- kereskedelmi ismeretek

135-205 EFt/m 2 áron!
Fizetés: 2 0 1 ügyvédi letétbe,

• SZEGEDEN, a K ö l c s e y
utcában a Korzónál 20 m-re
a jogi egyetemektől, felújított
polgári házban 77 nm-es
lakás eladó. Irányár: 12,9 M.
06-30-9639-404. (24482290)

a teljes vételár beköltözéskor.
Teljes korú' támogatás,
ügyintézés.

Felvilágosítás:
Reat Hungary Kft.
Szeged. Pacsirta u t c a i .

• KÁLVÁRIA térnél ( R e mény u. 3.) társasház
lakások 2004-es építéssé
leköthetők.
62-461-954,
06-20-980-54-41.
(Szeged) (24482847)

Telefon: 0 6 - 7 0 - 3 1 2 - 1 9 U .
555-021.06-30-904-70-45
www.realhungary.hu

Tárgy

Becsérték (Ft)

Szegedi
autókereskedés
felvételt hirdet
az alábbi
munkakörökbe:

AUTÓSZERELŐ,
valamint

KAROSSZÉRIÁS
MUNKAFELVEVŐ,
GÉPKOCSIÉRTÉKESÍTŐ,
RAKTÁROS,
ADMINISZTRÁTOR,
AUTÓSZERELŐ,
LAKATOS.
FESTŐ,
AUTÓMOSÓ,
ÉS U D V A R O S .
Szakmai önéletrajzot
fizetésmegjelöléssel kérjük
a kiadóba
.Márkakereskedés 024482512"
jeligére megküldeni

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYES
UTAK MONTENEGRÓBA
ÉS HORVÁTORSZÁGBA!
LAST MINUTE UTAK
SZENZÁCIÓS ÁRON!
TUNÉZIA, EGYIPTOM,
JORDÁNIA, GÖRÖGORSZÁG,
SPANYOLORSZÁG

Adria Tours Kft.
Szeged, Kárász u. 9. (Átrium)
Tel /fax: 62/540-044, 540-054
www.tiszanet.hu/adriatours
e-mail: adriatours@tiszanet.hu
Nyitva: h.-p. 9-18, szo. 9-13-ig

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

VASVÁZAS
CSARNOKOK
Újak és bontottak
-többféle méretben.
- kedvező árakon %
ELADÓK.

Tel: 06-30-9356-272.

Tárgy

Becsérték

I

3.

1

Hely: 6728 Szeged, Bajmóci u. 5. Idő: 2003. augusztus 11. napja, 9.00 óra
1.

1

CC>2 védőgázas hegesztő, W 160 npusú, palackkal

2.

t

Lánghegesztő (dissou-oxigén) apparát, 30 kg oxigénpalackkal és 2 kg dissou-palackkal + reduktor
+ tömlő + markolat
30 kg-os oxigénpalack

1

150 000 Ft

80 000 Ft
25 000 Ft

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

1
1
1
1
1
1
1
4 '

8 000 Ft
8 000 Ft

1

4 000 Ft
30 000
200 000
400 000
80 000
30 000
15 000
50 0(H)
40 000

Légkompresszor, ABAC Hl* 1,5, gy. sz.: 160670, olasz, használt
Glaser bilincsgyártó készülék, GBB 41, kék, új
Hajlítógép 10 mm vastagságig, Glaser GSB7,5 sablonnal
Gyorsdaraboló, 3,2 KW, magyar, állvánnyal együtt
Euromaster hegesztőtrafó, Einhel C E N 160 EC
Black and Decker nagy flex, 1200 W, azonosító nélkül
FA 15 típusú állványos fúrógép, magyar gyártmány
Különböző mintájú femtekerő-hajlító sablonok

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Hely: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 92/A fszt. 3.
Idő: 2003. augusztus 12. napja, 9.00 óra
1.

1

2.

1
1
1
1
1
1
70 q
200
6
1
1

Grundig színes tv, 72 cm, kb. 6 éves, gy. sz.: 502568,
használt
Moulinex 32 literes mikrohullámú sütő.
gy. száma: 4842750, használt
Zanussi 300 literes hűtőláda, 3 éves, sz. nélk., használt
ESMACH sütőipari kemence (474391-03), gázos
ESMACH dagasztógép
ESMACH kiflisodró gép
ESMACH zsemle osztó-formázó gép
BL-80 kenyérliszt
Kenyeresláda
16 tálcás sütőkocsi (tálcával)
B1ZERBA digitális mérleg
Kenyerespult

1.
2.
3.
4.
5.

100 000 Ft
40 000 Ft
60 0(H) Ft
13 000
1 500
400
400
400
100
3(H)
50
50

1
1

Minibár 3 székkel, kb. 20 éves (tölgyszínú)
Italpult mosogatóval, szürke tetővel + 3,2 m
pohártartó polcrendszer
1
Lehel hűtőszekrény, 170 literes, 2 csillagos
1 gt, 1 db fenyőfa asztal (2,2 m x 0,5 m),
2 db fenyőpad (2,2 m x 0,5 m)

1
1
2
1
1

1.

1

000
000
000
000
000
000
000
0(H)
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1

Fehér színű Galanz mikrosütő
Samsung Music Center hangfallal, távirányítóval (3 CD-s)
Barna akasztós szekrény
Polcos barna szekrény
Polcos, fiókos barna szekrény
Esztergapad, 1000 mm-es, típ.: E400-1000.
Gyári száma: 61500. Használt állapotban lévő

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Step XT lépcsőzőgép
Philips minitorony, FX548C, 2x50 hangfallal
Teremkerékpár, ülő, Recline
Hátizom-erősítő gép
Aductor Machine combgép, 200 000 Ft/db
Fékpad súlyokkal
Állítható támaszgép
Mellgép 100.kg súllyal
Hasprés
TG-M015 típusú ülő vádligép
Twister-gép
Finn szauna, szétszerelhető, 4 személyes
Sunvision 28x3 csöves szolárium, 1 éves

t
8.

1

9.

1

10. 1
1.
2.
3.
4.

225 000 Ft
100.000 Ft

200 literes Gorenje típusú kombinált hűtőszekrény,
fehér színű, 3 éves. használt
'
60 OOO Ft
Samsung típusú, fehér színű mikrosütő, 4 éves, használt
20 000 Ft
AMD 1200 MHz-es személyi számítógép, klaviatúrával, egérrel,
512 MB-os memória, 60 GB-os winchester, gyári száma nincs,
használt. Hangkártya, faxmodem, C D - R O M , CD-író (24-es)
tartozékokkal
200 000 Ft
Samsung Syncmaster 750 S típusú, 17 colos színes
monitor, használt, 2 éves
60 000 Ft
Kenwood K R F - A4030 típusú rádióerősítő, fekete
színű, használt, 2 éves
40 OOO Ft
Kenwood DPF-1030 típusú CD-lejátszó, fekete színű,
használt. 2 éves
60 000 Ft
Dudget BKS-401 típusú láncfűrész, szürke-piros,
használt, másfél éves
26 000 Ft
HP DJ 710 C típusú tintasugaras nyomtató, használt, 2 éves
24 000 Ft
N o k i a 3 2 1 0 típusú m o b i l t e l e f o n , királykék, töltővel, használt
16 0007t
Nokia 5110 típusú mobiltelefon, töltővel, használt
12 000 Ft

1
1
1
1

Daewoo típusú mikrohullámú sütő, teher színű, 2 éves
Soddo típusú. 100 literes fagyasztóláda, fehér színű, használt
Samsung típusú, kétfejes videorvkorder, 2 éves, használt
Samsung típusú, középképernyős színes televízió,
TXT-s, 2 éves. használt

16 OOP Ft
24 000 Ft
20 OOO Ft
44 000 Ft

Hely: 6635 Szegvár, Külterület 12/a. Idö: 2003. augusztus 25. napja, 10.00 óra
1.

t

GA-100 típusú pneumatikus faragasztó gép, teljesítménye 25 kW,
gyári száma: 2005 (színe: kék-sárga), használt állapotú

9 000 OOO Ft

Hely: 6931 Apátfalva, Rákóczi u. 5. Idö: 2003. augusztus 25. napja, 11.00 óra
1.

1

2.

1

3.

1

AHD-415 forgalmi rendszámú, 1300 cm'-es, benzines LADA
2104 típueú személygépkocsi,fehérszínű, 13 éves.hasaiáit
Zanussi Lehel típusú, 220 literes fagyasztóláda,
fehér színű, 4 éves, használt
_
PHILIPS típusú, középképernyős, színes televízió,
használt, 2 éves

500 OOO Ft
36 000 Ft
36 000 Ft

Hely: 6931 Apátfalva, Dózsa Gy. u. 6. Idő: 2003. augusztus 25. napja, 12.30 óra
1.

240 000 Ft
8 OOO Ft

150 000 Ft

Hely: 6791 Szeged, Vándor u. 35. Idő: 2003. augusztus 25. napja, 9.00 óra

1

100 0(H) Ft
2.

1

3.
4.

1
1

XIW-630 forgalmi rendszámú, 350 kg-os, kék színű,
l a p r u g ó s u t á n f u t ó , h a s z n á l t , 6 é v e s . iiuíszakl s i / s g a n é l k ü l

56 000 Ft

Lehel típusú, 200 literes kombinált hűtőszekrény,
fehér színű, használt
Panasonic NV-SI )3 típusú, 3 fejes vtdeorekorder, használt
4 részes, meggyszínű, használt szekrénysor, 1 db vitrines,

30 000 Ft
2(1 (MX) Ft

2 d h p o l c o s (alul z á r t a j t ó s ) , 1 d h p o l c o s r é s z e k h ű l áll

20 000 Ft

KM) OOO Ft

Hely: í9St Domaszék, 2 2 7 - « tanya. Idő: 2003. augusztus 25. napja, 14.30 óra
15
50
40
15
20

000
000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

000
(HH)
000
000
000
0(H)
(XX)
000
000
000
000
000
000

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

551 000 Ft

300
30
280
250
400
100
180
200
150
100
50
250
400

1.

Lánghegesztő készlet (1 db oxigénpalack, 1 db dissou palack.
pisztolykészlet), használt
50 000 Ft
500 mm-es gyorsvágó — daraboló /szögben állítható, 4 ékszíjas,
asztal - állvány házi készítésű, használt
30 000 Ft
Köszörűgép, 300 mm-es, állványos
50 000 Ft
Állványos f ú r ó g é p (állítható asztalmagasság, 3 sebességi fokozat).

használt

Hely: 6722 Szeged, Jósika u. 34. (bejárat a Kálvária sgt. felől - Fitnesz)
Idő: 2003. augusztus 15. napja, 9.00 óra
1.
2.
3.
4.
5.
.6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1

10 000 Ft

Hely: Szeged, Eko-park Idő: 2003. augusztus 11. napja, 13.00 óra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IFA W-50 KCR 3000 thg.,alvázszám: 8615231, motorszám: 2798236 86 16092, frsz.: AAD-667
(használt, üzemképes)
IFA W-50 L KCR 6000 thg., alvázszám: L 503550. motorszám: 27999007001, frsz.: FBR-380 (használt, karambolos)
BARKAS B-1OOO thg.,alvázszám: 191176, motorszám: 22172576, frsz.: DMW-538 (használt, üzemképes)

Hely: 6728 Szeged, Rengey u. 12/b. Idő: 2003. augusztus 21. napja. 14.00 óra
1.

Azonosító nélküli számítógép + színes monitor + klaviatúra
+ egér (kb. 10 éves, használt, kipróbált állapotban)
120/050 számú számítógép + TATUNG monitor +
klaviatúra + egér (kb. 15 éves, használt, kipróbált állapotban)
913024 számú számítógép + fekete-fehér monitor +
klaviatúra + egér (kb. 15 éves, használt, kipróbált állapotban)
EPSON-EF1X 1050 nyomtató, leporcllós,
91200123T0013430, kipróbált állapotban

Hely: 6753 Szeged, Honfoglalás u. 65. Idő: 2003. augusztus 14. napja, 9.00 ára

7 VAGY 10 ÉJSZAKÁS
TURNUSOKBAN IS!
HOTEL PANORAMA" *
76 500 FT HELYETT
57 000 Ft/fő/hét félpanzióval
TTVATI APARTMANOK
19 000 Ft/fő/hét
LAKÓKOCSIS KEMPING
4 fős 44 800 Ft/lakókocsi/hét

• BÜKKFÜRDŐN szobák,
apartmanok
vendégházak
kiadók
szeptembertől.
1500-2000 Ft/fő/éj 06-309699-179. (24482192)

Vállalkozás
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M SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem.
Érdeklődni
a
következő telefonon: 0 6 - 1 302-42-77.
Budapest
(24280518)

2.

Habbeton-előállító szerkezet, azonosító nélküli,

Hely: 6900 Makó, Megyeház u. 1., belső udvar, volt asztalosmühely
Idő: 2003. augusztus 13. napja, 13.00 óra

AKCIÓ!
MONTENEGRÓI
AKCIÓ!

Üdülés

1

3.
4.

/

Ssz. D b

3 «00 000 Ft

1.
2.

Nagy Gábor régióigazgató

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi üt 69.
jelentkezési határidő: 2003. augusztus 11.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A beérkezett pályázatokat teljes diszkrécióval kezeljük.
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1.

1

Hely: 6771 Szeged, Makai út 37. Idő: 2003. augusztus 12. napja, 11.00 óra

C í m : Klte Rt. Alközpont

új. négycsillagos Samadáre Házban
már 16 200 Ft-tól.
T.: 83-341-884, 06-30-850-74-92.
www.samadare.com.
samadare@a«elero.hu

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

munkakörbe.

B A L A T O N
M E L L E T T

környezetben kulcsrakész,
társasházi lakások leköthetők

Hely: 6192 Zsombó, Móricz Zs. u. 23. Idö: 2003. augusztus 12. napja, 10.00 óra

üzletkötő-szaktanácsadó

II I I A
HÉVÍZ

M T I S Z A V I R Á G ÜDÜLŐ
TELEPEN, közvetlen vízparton, 30 nm-es, összkomfortos nyaraló hangulatos,
egyedi
megoldásokkal, magántulajdonú telken eladó. Irányár: 4,2 M Ft.
Tel.:
06-20-912-1240.
(24482130)

Hely: 6782 Mórahalom, VI. kerület, tanya 183. Idö: 2003. augusztus tS. napja, 9.00 óra

3.

Munkatársat keresünk

Utazás

lakópark jellegűen kialakított

Hely: 6725 Szeged, Alföldi u. 25. Idö: 2003. augusztus 11. napja, 9.30 óra

\

Üdülő, hétvégi ház

3 0
2 8

Hely: 6723 Szeged, Olajbányász tér 1. Idő: 2003. augusztus 7. napja, 8.30 óra

3.

Az ingatlant a fenti napon 8.30-9.00 óra között lehet megtekinteni
a helyszínen.
Az árverés részletes feltételeit és az ingatlan jellemző tulajdonságait
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Csongrád Megyei
Igazgatósága ügyfelszolgálatának (Szeged, Bocskai u. 14. fszt.)
hirdetőtábláján kifüggesztett ingadan-árverési hirdetmény
tartalmazza.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Csongrád Megyei Igazgatósága

KITE

• BELVÁROS, Victor Hugó
utcában II. emeleti, 2 szobás, felújított, önkormányzati, 74 nm-es lakás, udvari
kocsibeállással,
automata
kapuval 9,8 M Ft-ért eladó.
Érd.:
06-30-9430-420.
(24482320)

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

INGOARVERESI HIRDETMENY
Ssz. D b

Árverési
előleg (Ft)

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

Téglaépítésü lakás

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1

M e t r a 2 0 0 t í p u s ú (3811V) h e g e s z t ő t r a f ó , h a s z n á l t

(>.

1

Á l l v á n y o s k ö s z ö r ű g é p + k ö s z ö r ú k o r o n g , 5011 i l l i l l - e s , h a s z n á l t

7.
8.
9.

1
t
1

Victoria 200x12 idomvágó olló, használt
2 ajtós páncélszekrény (sárgáskék)
Eltra 150/90 típusú hegesztótrafó (220 V/38 V), használt

10.

I

B e t o n k e v e r ő (házi készítésű, 381IV)

100 000 Ft
50 000 Ft
611 (100 Ft

150 000 Ft
200 000 Ft
20 000 Ft
10 0 0 0 F t

Hely: 6625 Fáhiánsebeslyén, Arany J. u. 18/4.
Idő: 2003. augusztus 26. napja, 10.00 óra
t.

t

Nevada tálalószekrény, barna színű, fából készült, 3 részes,
fiókos-polcos, valamint teleajtós kivitellel, használt

52 OOO Ft

Hely: 6600 Szentet, Móricz Zs. u. 5. Idő: 2003. augusztus 28. napja, 10.00 Ara
1.

t

2.

t

3.

t

Sütőipari dagasztócsésze, 300 l-es, vasból készült, 380 V-os
meghajtású dagasztógéppel, azonosítószám nélküli, használt
400 000 Ft
Sütőipari kiflisodró gép, 380 V-os meghajtással, azonosítószám
nélküli, használt
500 000 Ft
Sütőipari osztógép (kifli-zsemle), kézi vasöntvény, azonosítószám nélküli, használt
150 000 Ft

Az ingóságokat a fenti helyeken és napokon az első tétel vonatkozásában 8.00—8.30 óra, a második tétel vonatkozásában 8.00-9.00 óra, a harmadik tétel vonatkozásában 9.00-9.30 óra, a negyedik tétel vonatkozásában 12.30-13.00 óra, az ötödik tétel vonatkozásában 8.45-9.00 óra, a hatodik tétel vonatkozásában
9.00-10.00 óra, a hetedik tétel vonatkozásában 10.45-11.00 óra, a nyolcadik tétel vonatkozásában 12.30-13.00 óra, a kilencedik tétel vonatkozásában 8.30-9.00
óra, a tizedik tétel vonatkozásában 8.30-9.00 óra, a tizenegyedik tétel vonatkozásában 8.00-9.00 óra, a tizenkettedik tétel vonatkozásában 13.30-14,00 óra, a
tizenharmadik tétel vonatkozásában 8.30-9.00 óra, a tizennegyedik tétel vonatkozásában 9.00-10.00 óra, a tizenötödik tétel vonatkozásában 10.30-11.00 óra, a
tizenhatodik tétel vonatkozásában 12.00-12.30 óra, a tizenhetedik tétel vonatkozásában 14.00-14.30 óra, a tizennyolcadik tétel és a tizenkilencedik tétel
vonatkozásában pedig 9.00—10.00 óra között lehet megtekinteni.
Az árverések részletes feltételeit és az ingóságok jellemző tulajdonságait az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Csongrád Megyei Igazgatósága ügyfelszolgálatának (Szeged, Bocskai u. 14. fezt.) hirdetőtábláján kifüggesztett ingóárverési hirdetmények tartalmazzák.
024482797
A d ó - és P é n z ü g y i E l l e n ő r z é s i H i v a t a l C s o n g r á d M e g y e i I g a z g a t ó s á g a
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—

Gyászközlemények

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik szeretett
halottunk,

SZEGED

„Ha az clctbcn boldog akarsz lenni,
Tanulj meg tűrni és szenvedni."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
Édesanya, nagymama, dédmama,

ORSZÁG JÓZSEFNÉ
LAVNER ERZSÉBET

95 éves korában békében elhunyt. Búcsúztatása 2003. augusztus 5-én, de. 10 órakor
lesz a Szóregi temetőben.
Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy

KISISTÓK ANDRÁSNÉ
BEZNÓCZKY ILONA
1924-2003
elhunyt. Hamvait kívánságára
otthonában elhelyeztük.
mm»
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

SZABÓ MIHÁLYNÉ
BARTUS PIROSKA

életének 81. évében elhunyt. Tfcmetésc augusztus 5-én, 11 órakor
az Algyői temetőben lesz.
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk,

KOROM JÁNOS

életének 87. évében elhunyt. Tfcmetésc augusztus 6-án, 14 órakor lesz a Balástyai temetőben.
Gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy szerettünk,

BARTUS MIHÁLY

hosszan tartó betegség után elhunyt. Tfcmctcse augusztus 5-én,
14 órakor lesz a Tápéi temetőben.
,»4^«™
Gyászoló család
Szomonian tudatjuk, hogy szerettünk,

MULATI MIHÁLY

életének 91. evében elhunyt. Tfcmetése augusztus 4-én, 16 órakor
lesz a Röszkci temetőben. Előtte
gyászmise 15 órakor,
„j,,,,,,.
Gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra Te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett feleség, Édesanya, nagymama, anyós, testvér; rokon és ismerős,

BARTOLF LAJOSNÉ

életének 91. évében elhunyt. Tfemetése 2003. augusztus 6-án, 12
órakor lesz a Belvárosi temetőben.
„244,29.1,
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk,

temetésén megjelentek, utolsó
útjára elkísérték.
Gyászoló család

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismertékés szerették, hogy

BÓKA JÓZSEF

46 éves korában elhunyt. Temetése 2003. augusztus 4-én, 14
órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Elótte 13 órakor gyászmise.
•Mám*
Gyászoló család
Tudatjuk, hogy drága szerettünk,

CS. NAGY JENŐ

elhunyt. Temetése 2003. augusztus 5-én, 13 órakor az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

IRI44M2V.LT

'

BITE LÁSZLÓ

33 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése augusztus 5-én,
11 órakor lesz a Mórahalmi temetőben.
Gyászoló család
IV)44M.UXtd

Temetkezési Iroda Szeged
Mikszáth K . - T ö r ö k u. sarok.
Tel.: 62/425-847. H.-Cs.: 8-16-ig.
P.: 8—15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON.
OTP HITELLEHETŐSÉG.
Költségkalkulációért keresse fel irodánkat!
Ilaloltszállílási ügyelet: irádiótelefoni

06-30/9557-556: 0-24-ig

GYÁSZHÍR

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a deszki szanatórium orvosainak és ápolóinak
fáradozásukért.
Gyászoló család

„A hosszú szenvedés immár véget ért, fáradt tested örök nyugovóra tért. Hull a könnyünk érted,
nehéz lesz nélküled, de szívünkben élni fogsz, míg élünk, szüntelen."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, dédike, testvér és rokon,

'

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PAPP IMRÉNÉT

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

utolsó útjára elkísérték.
024482748
Gyászoló család

ÖZV KALMÁR
DEZSŐNÉT

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
i

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk azoknak a
rokonoknak, ismerősöknek, akik
Édesanyánkat,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték. Külön
köszönet a deszki tüdőgyógyászat
orvos igazgatójának és dolgozóinak áldozatos munkájukért.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,

—

-

-

-

—

i

BUBORI PÉTERNE
BADÁR JULIANNA

KONDOR GYULÁNÉT

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, s ezzel gyászunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet az ápolási osztály és a közreműködő temetkezés dolgozóinak.
Gyászoló család,
028882780
Szentes

RÉVÉSZ MIHÁLYNÉT

ÚJVÁRI ZOLTÁNT

utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló
család
1

(17448.8110

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó
szomszédoknak és mindazoknak, akik

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
GYÁSZHÍR

BERÉNYI ISTVÁN

temetésén megjelentek, részvétükkel és a kegyelet virága
ival fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család, Szentes

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet, emlékezzetek rám, mert
én a szívetekben élek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapám,

ID. SZENTI SÁNDOR

(a Hódiköt volt dolgozója), Hódmezővásárhely, Szántó Kovács
János u. 70. szám alatti lakos 71
éves korában, váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. augusztus
7-én, 9 órakor lesz a katolikus temetőben.
024482692
Gyászoló család

KENÉZ MIKLÓS,
Hódmezővásárhely, Szivárvány
utca 1. szám alatti lakos életének 65. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. augusztus 6án, 11 órakor lesz a Kincses temetőben.

„Te, aki annyi szeretet adtál,
Tfe, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sohasem kértél,
csak adtál, a szívünk szakad
meg, hogy örökre itthagytál."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

NAGY JÁNOS,

nagymágocsi lakos temetésén
megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek.
Gyászoló családja

»uii.im.uiitim.i.in.i.uimi

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
szerettünk,

ID. SZABÓ LAJOS,
Szegvár, Iskola u. 21. alatti
lakost utolsó útjára elkísérték,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

MAKÓ
MEGEMLÉKEZÉS

Gyászoló leánya

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk hirtelen, de gondolatunkban és szívünkben örökké velünk maradsz."
Fájó szívvel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

ID. SZEPESI ISTVÁN

KISS PÉTER PÁLNÉ
SETÉNYI SÁRA

ÖZV. SZABÓ
SÁNDORNÉ
SZŰCS KATALIN

(zenész)

78 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 5-én, 10 órakor a Székkutasi temetőben lesz.
Gyászoló gyermekei
és élettársa

halálának 3. évfordulóján.
Szerető családja, Makó

temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

024482998

' '

niaamoit

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSONGRÁD

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CZAVALINGA
LÁSZLÓ

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni
igyekeztek. Köszönjük a küldött
koszorúkat, csokrokat.
Gyászoló család
024888089

KECSKÉS LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.
Gyászoló családja
024882M8

Tisztáit H i r d e t ő i n k !
G y á s z k ö z l e m é n y e k e t a megjelenés előtti munkanapon
9 ó r á i g tudunk e l f o g a d n i .

Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi i g a z o l v á n y bemutatását! Köszönjük!

n 1 v\ vi'E EE, V A S Á R / W ÍS EE KET
HATÉKONYAN HIRDETN 11 62/567-830
P

O

-

köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk.

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/2773 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kfi, 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa,
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6 6 4 0 Csongrád, Fő u.
17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, Megyeház
u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás,
6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó, Kórház
u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605,62-248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . Tel./fax:
63/400-889.

aí

Szentes, Bercsényi u. 19. szám
alatti lakos 56 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 7-én,
csütörtökön, 10 órakar lesz a Kálvária temető ravatalozójából.
o,.888,.77L
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:

C/5

BÁBA GYÖRGY,

Derekegyház, Munkácsy u. 4. sz.
alatti lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 2-án,
szombaton, 14 óra 30 perckor
lesz a Derekegyházi temetőben.
(„mm.,«,
Gyászoló család

utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak.
0244«mj
Gyászoló családjai

temetésén megjelentek, Őt utolsó útjára elkísérték.
0244A2240
Gyászoló család

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Aki szeretett, soha
nem feled, mert Te túléled az
őszt és a telet. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élsz,
mint a csillagok."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

MAGYAR ISTVÁN,

KUBATOVICS LAJOST

ÖZV GYÉMÁNT
JÁNOSNÉ
VASS JULIANNA

h Zsa
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

014401146

VÁGÓNÉ
KIRÁLY ROZÁLIA

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2003. augusztus 5-én,
12 órakor a Belvárosi temető
ravatalozójából lesz.
mm«
Gyászoló testvérei

SZENTES
BERKÓ SZILVESZTER

MATULA ISTVÁN
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5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó - válogatás 5.50 Napkelte
Benne: 5.54 Híradó 7.00 Híradó
Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.05 Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék
Magyarországáról 9.55 Süsü-varázs!
10.30 Rosszcsont kalandjai Ausztrál
tévéfilmsorozat. A léha herceg (ism.)
11.00 A világ legrosszabb gyereke Tévéfilm (ism.) 12.00 Déli harangszó
12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.05
Bravo-tv 13.00 Az X-csapat
Amerikai-kanadai sci-fi tévéfilmsorozat 7. Kelepcében |16] 13.45 Útravaló Közlekedésbiztonsági magazin
14.00 Népzenei magazin Kaláka
Fesztivál 14.30 Fürdőhelyi utazás
Novobáczky Sándor kultúrtörténeti
sorozata. A gyógyító gáz 15.00 Deltaplusz 15.30 A dunai hidak története
A Szabadság híd és a Türr István híd
16.00 Századunk Bokor Péter és
Hanák Gábor filmje, 184. 16.30 Linda Tévéfilmsorozat. Pavane egy infánsnő halálára (ism.) 17.40 Az Angyal Angol bűnügyi tévéfilmsorozat.
Az Angyal-szem 18.35 Luxor-show
Magyarország legújabb szerencsejátéka. Benne: ötöslottó-számsorsolás
19.30 Híradó este
19.50 Sporthírek Időjárás-jelentés
20.05 Uj Szeszélyes Évszakok (ism.)
21.00 Imádom a mozit [16)
21.10 Ragtime Amerikai film [16]
23.45 Híradó este, időjárás-jelentés
23.55 Kész katasztrófa, avagy
a gyagyás család
Amerikai filmvígjáték (ism.)

5.50 Gyökereink 6.15 Tv2-matiné
Krokodili. Úr az úrból. Mila szupersztár. Kis Elvis. Beyblade. Dixi kutya
7.50 Fox Kids Kisegér a prérin. JinJin. Twist Olivér. Iaszon. Vasember
10.15 Bulis hatos Angol ifjúsági sorozat, 13. [ 12] 10.40 Vadvilág Angol
természetfilm-sorozat [12] 11.45 Enteriőr Lakberendezési magazin 12.15
TotalCar 12.45 Xena Amerikai fantasyfilm-sorozat, 109. Szemben a halállal [12| 13.40 A kiválasztott - Az
amerikai látnók Amerikai akciófilmsorozat, 4. 112] 14.35 Flipper Amerikai kalandfilmsorozat, 15. A példakép 15.35 Dawson és a haverok
Amerikai filmsorozat, 48. Északi fény
16.30 Csillagkapu Amerikai sci-fvákciósorozat, 43. )12| 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói Németfrancia-amerikai kalandfilmsorozat,
27. A termékenység hölgye |12|
18.30 Tények Hírműsor 19.00 Magellán Tudományos utazás a Föld körül [12|
19.30 Szeret, nem szeret
Napi komédia _
19.55 Ace Ventura - Állati nyomozó
Amerikai vígjáték. (12)
21.55 Bérenc
Amerikai akciófilm 116]
23.35 Szerencse cinkelt lapokkal
Amerikai akciófilm |16|
1.25 Amerikai gladiátorok
Amerikai sorozat, 6. [12]
2.30 Mi, magyarok
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6.00 Ünnepnaptár 6.30 Disney-rajzfilm Szünet 7.00 Kölyökklub 9.45
Disney-rajzfilmek 10.10 Szigetelés
Majka a Szigeten (ism.| 10.25 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 12. A házőrző 10.50 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték
10.55 RTL Klub-Westel Road-Show
Helyszín. Agárd, popstrand 11.25
Ötletház 2003 - szépülésünkre
11.55 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Airwolf Amerikai akciófilm-sorozat. Kis farkas 13.10 Autómánia Autósmagazin 13.40 Forma-1 Német Nagydíj Az időmérő
edzés közvetítése Hockenheimből
15.20 Conor, a kelta Amerikai
kalandfilmsorozat, 8. Örökkönörökkél6.30 Mr. Beán Angol-magyar rajzfilmsorozat 16.45 A nagy hazardór Amerikai western, 2H. [12]
18.30 Híradó - Esti kiadás 19.00 Fókusz-plusz Magazin [12]
19.30 Pasik
Magyar vígjátéksorozat 112]
20.10 Szupermozi Vörös skorpió
Amerikai akciófilm [12]
22.05 Pusztító idegen
Amerikai akciófilm [16]
23.45 Powerfest
0.05 Szigetelés
Majka a Szigeten
0.20 Scinfeld
Amerikai vigjátéksorozat |16]
0.45 Híradó 8 percben
0.55 Sportklub
1.05 Újra! - Az elnök emberei
Amerikai filmsorozat,
2. sorozat, 8. Bevándorlók
1.55 Fókusz-plusz
Időjárás-jelentés |12] (ism.)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Indul a nap 7.00 Hírek 7.05

Hej, hej, helyes beszéd! 7.15 Bárányfelhő 7.30 Kolibrifészek 8.30 Tweeniék 8.55 Biri és Baltazár harmadszor
9.00 Tesz-Vesz város 9.25 A három
kismalac és Josefina 9.35 Cimborabarangoló 10.30 Kamasz útra 11.10
Klipsz Könnyűzenei műsor 11.40
Hungarorama - Kitekintő 11.50 Híradó 12.00 Déli harangszó Erdőfüléről
12.10 Isten kezében 12.40 Táncház
Népzenei magazin 13.10 Navigátor
14.10 Északi madarak 14.15 Elveszett világok 15.10 A cigányok útján
16.05 Nagykanállal Magyarországon
16.35 Duna-táj 17.05 Csengetett,
mylord? 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Utazás az ínyencek
földjére^
18.40 Őfelsége kapitánya
19.30 Mese
20.00 Híradó, meteorológia, sport
20.30 Ősi bosszú
Amerikai játékfilm
22.10 Az utolsó nap Ernest Hemingway Francia
dokumentumfilm-sorozat
22.25 Még egy nap
a paradicsomban
Amerikai bűnügyi játékfilm
0.05 Folkest
Los Andinos együttes
0.25 Vers
0.30 Himnusz,
műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Talpuk alatt fütyül a szél
Magyar játékfilm

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Romamagazin 9.25 Domovina Szlovák nyelvű
nemzetiségi magazin 9.50 Srpski
Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 10.20 Unser Bildschirm Német
nyelvű nemzetiségi magazin 10.45
Hrvatska krónika Horvát nyelvű
nemzetiségi magazin 11.10 Ecranul
nostru Román nyelvű nemzetiségi
magazin 11.40 Nekem ne lenne hazám? Szabados Tamás honismereti
sorozata. Velünk élő akácfa 12.00
Déli harangszó 12.01 Slovenski
Utrinki Szlovén nyelvű nemzetiségi
magazin 12.30 Együtt Velünk élő kisebbségek 13.00 Magyar ház Szórvány - a diaszpórában élő magyarokról 13.30 IRL Indy Car Az elmúlt
évek legerősebb mezőnyével Amerika
klasszikus pályaautó-versenyének
közvetítése 14.25 Gyerekeknek Nyár
a szigeten. Le a cipővel! Gyermekfilm, 2/1. 15.25 Napnyugta 17.55
Telesport
20.05 Híradó este
20.25 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.35 Bestseller - A világ nyitott
könyv Lévai Balázs
világirodalmi beszélgetései
21.05 Átjáró: A zongora művészete
Francia zenei dokumentum
film, IV2.
Pianisták
elefántcsonttoronyban
22.00 Sziget-tévé
Élőközvetítés, beszélgetések,
tudósítások a Szigetfesztiváliól
23.30 Tudósklub 0.25 Bravo-tv 1.20
Heti mozaik Pillanatképek, történetek és portrék a vidék Magyarországáról 2.15 Nekem ne lenne hazám?
Szabados Tamás honismereti sorozata. Velünk élö akácfa 2.30 „Hol az a
dal?..." Egy este Gyöngy Pállal 3.25
Telesport
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7..00 Híradó |ism.| 7.30 Városháza
(ism.) 8.00 Estelő (ism.) 9.00 Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Időjóslás
és meteorológia 15.30 Vásárlási műsorablak (h) 15.45 Kisfilmek (h)
16.00 Kávéházi kabaré (h) 17.00
Pénzháló - országismereti játék, élő
közvetítés 17.30 Kimba 18.00
Estelő válogatás L (h) 19.00 Híradó
- válogatás 19.30 Forgáspont (h)
20.00 Trópusi hőség, 58. rész. Kanadai krimi (h) 21.00 Poirot: a másodhegedűs. Angol krimi (h) 22.00 Kávéházi kabaré (h) 23.00 Képújság

J
22.00-15.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 15.00-17.00 A Városi Tv Szeged
műsora 17.00 Perla Negra. Argentin
filmsorozat, 193-195. rész (ism.)
19.00 Ember-környezet - táplálkozás
19.30 Törzsasztal

VÁROM U L I V Í H Ó
u t u o

(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek 7.45 Nyári Körút
(ism.) 15.00 Nyári Körút (a csütörtöki adás ismétlése) 15.45 Verseny
16.15 Nyári Körút (a péntek adás
ismétlése)
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6.00 Szentföldi szent helyek üzenete:
Ószövetség 6.30 Időjóslás és meteorológia 7.00 Testszépítés - tornázzon
Bíró Icával 7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00 Virágzó Magyarország: Ócsa
8.30 Itthon otthon van - turisztikai
műsor 9.00 Kimba 9.30 Vásárlási
műsorablak 10.00 Pénzháló országismereti játék, élö közvetítés
11.00 Egészség - környezet 11.30
Vásárlási műsorablak 11.45 Kisfilmek 12.00 Képújság 17.00 Pénzháló
- országismereti játék, élő közvetítés
17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek
18.30 Különjárat - Balogh Zoltán zenei magazinja 19.00 Kimba 19.30
Trendline - divatmagazin 20.00 Trópusi hőség, 58. rész. Kanadai bűnügyi
film 21.00 Poirot: a másodhegedűs.
Angol krimi 22.00 Kávéházi kabaré
23.00 Képújság

•TV
VÁSÁRHaYl VÁROS T a v á ó

17.00 A cinkusi tanyasi iskola 18.00
Expedíció: a Wayuuk népe 19.00 St.
Martin koncert a Szent István téren
20.15 Atilla király, I. rész 22.00 Képújság

Alföldi hirmondó 93,1 Mhz
66,29 Mhz 6.00 Reggeli
Krónia 8.00 Közéleti magazin
9.00 Európa hullámhosszán
10.00 Kapcsolás Kossuthra
15.00 18.00 ig Zene-zóna
Tel.:
554-801
e-mail:
zenezona@freemail.hu 18.3022.30-ig nemzetiségi műsorok
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7.00 Bende Gábor 12.00
Magyar óra - Molnár Balázs
13.00 Heti Friss 14.00
Molnár Balázs 15.00 Kiss
Balázs 16.00 Kívánságműsor
- Molnár Balázs 19.00 Club
88 - Molnár Balázs és Kiss
Balázs 0.00 Éjszakai zenemix
v H <

<«®JR - — — RA.T

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

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

A nap filmje
TV 2
19.55 Szupermozi:
Ace Ventura Állati nyomozó

Amerikai vígjáték

Fsz.: Jim Carrey. Ha eltűnt a
kis házikedvence, forduljon a
világ legjobb állatnyomozójához, Ace Venturához! Ó garantáltan előkeríti! Ace igazi
ász, frizurája bohókás, öltözéke extrém, kajája meg leginkább madáreledel. Amikor
„lába" kél Hópihének, a miami sportklub kabaladelfinjének, Ace frenetikus energiával
veti magát a nyomozásba.
Most kamatoztathatja különleges adottságát, ott is nyomra bukkan, ahol senki más,
és - keményen hadakozva
mind a két balkezével - a legképtelenebb eredményre jut.
[12|

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne: 5.54
Híradó 6.00 Körzeti híradó 7.00 Híradó Benne: sport 8.00 Híradó Benne:
sport 9.00 Főtér „Fedezzük fel együtt
Magyarországot!" Csongrád és térsége 9.40 Galéria 11.10 „így szól az
Ur!" A Biblia üzenete 11.20 Mítosz
vagy valóság? Ellentmond-e egymásnak az ész és a hit? 12.00 Déli harangszó 12.01 Hírek, időjárás-jelentés 12.05 Úton Európa-magazin
12.35 Delta 13.05 Mindentudás
Egyeteme 13.10 Hámori József: Hogyan működik az agy? (ism.) 14.05
Ezerarcú világunk Francia ismeretterjesztő sorozat, 5. Argentína 15.00
Örömhír A református egyház műsora 15.30 Csellengők Eltűntek nyomában 15.55 Első kézből [16) 16.25 Az
élet fagyos szigete Antarktisz I. 16.55
így készült: Sporttolvajok Angol
werkfilm 17.20 Marius Francia tévéfilm [16) 19.00 Híradó este 19.20
Sporthírek, időjárás-jelentés
19.35 Szívek szállodája
Amerikai tévéfilmsorozat.
Első nap a suliban
20.25 Szuperbuli Nyári koktél
21.30 A szólás szabadsága
Nyári menetrend
22.25 Híradó este,
időjárás-jelentés
22.30 Amiről nem beszélünk...
Riport-dokumentumfilm
23.25 „Késsel-villával"
Nyilvános ságkritika
Elek István tálalásában
0.05 Héthatár
A hét hírei határok nélkül
a Kárpát-medencében
tvZ
6.00 Reggeli,gondolatok Vallási magazin 6.25 Állatkert a hátizsákban
Angol szórakoztatva oktató filmsorozat 7.00 Tv2-matiné Úr az úrból.
Mila szupersztár. Kis Elvis. Beyblade.
Dixi kutya kalandjai 8.00 Fox Kids
Kisegér a prérin. Jin Jin. Twist Olivér.
Iaszon. Vasember 10.20 2gether Dögös ötös Amerikai vígjátéksorozat,
5. 10.50 Egyről a kettőre Amerikai
vígjátéksorozat, 75. 11.20 Stahl
konyhája 11.55 Szabadnak született
12.50 Á hálózat csapdájában Amerikai akciófilm-sorozat, 2. [12| 13.45
Tarzan Amerikai kalandfilmsorozat,
12. [12] 14.40 Sentinel - Az őrszem
Német-amerikai sorozat, 49. Könynyelmű döntések [12] 15.35 Motoros
zsaruk Német akciófilm-sorozat, 24.
[12] 16.30 Walker, a texasi kopó
Amerikai akciófilm-sorozat, 53. [12]
17.30 Air America Német-amerikai
akciófilm-sorozat, 20. Testvérviszály
[12]
18.30 Tények
19.00 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással
20.00 Osztály, vigyázz!
Amerikai vígjáték. [12]
21.40 Legjobb védekezés
Amerikai vígjáték (12)
23.35 Képírók - Katharine Hepburn
emlékére:
Az oroszlán télen
Angol filmdráma [12]
3.20 Mi, magyarok

6.00 Csodák világa Amerikai ismeretterjesztő filmsorozat 6.30 Pokémon Amerikai rajzfilmsorozat 7.00
Kölyökklub Az óceán lánya.
Cliffhanger. A szellemirtók újabb kalandjai. Max Steel. Jumanji. Pokémon. Dibu, a kistesó 9.45 Szigetelés
Majka a Szigeten (ism.) 10.00 Segítség, felnőttünk! Amerikai vígjátéksorozat, 13. Karma 10.25 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték
10.30 Legendás emberek Amerikai
dokumentumfilm-sorozat [12] 11.25
Receptklub 11.55 Csak egy szavadba
kerül! Telefonos villámjáték 12.00
Híradó - Déli kiadás 12.15 Ötletház
- épülésünkre Szórakoztató otthonteremtő magazin 12.45 Vadak ura 6.
Curupira, az erdő szelleme 13.35
Forma-1 Német Nagydíj A futam
közvetítése Hockenheimből 16.10
Hatoslottó-sorsolás 16.25 Cobra 11
Német akciófilm-sorozat. Az informátor [12] 17.25 Alias Amerikai akciófilm-sorozat, 18. Egy arc a múltból
[12| 18.30 Híradó - Esti kiadás
19.00 Medicopter 117
- Légi mentők
Német akciófilm-sorozat, IV,
7. Összeomlás [12]
20.00 Szupermozi:
Lángoló csapda
Amerikai katasztrófafilm
21.40 Elit kommandó
Amerikai akciófilm
23.45 Seinfeld
0.10 Szigetelés
Majka a Szigeten
0.25 Baby Blues
Amerikai rajzfilmsorozat

0.50 Híradó 8 percben
1.00 Sportklub
1.15 Fókusz-portré [12];
időjárás-jelentés
1.40 Legendás emberek
Amerikai dokumentumfilmsorozat (ism.) [12)
DUNA
TELEVÍZIÓ

5.30 Kalendárium 6.50 Ingatlaninfó
7.00 Hírek 7.05 Hej, hej, helyes beszéd! 7.15 Bárányfelhő 7.25 Magyar
népmesék 7.35 Barackvirág 8.05 Meséről mesére, kockáról kockára 8.30
Tweeniék 8.50 A három kismalac és
Josefina Hogyan ijesztgették? 9.00
Tesz-Vesz város 9.25 Cimboránk, Európa 9.55 Legendák földje 10.20
Oggy és a bogarak 10.30 Mesélő cégtáblák: Kincses oázisok 10.55 Menedékük a vadon 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Híradó 12.00 Déli
harangszó Bardocból 12.10 Élő egyház 12.40 10. Nemzetközi Flesch
Károly Hegedűverseny 13.10 Ida regénye Magyar játékfilm (ff.) 14.25
Csellengők 14.45 Ugrásváltás Lovasmagazin 15.15 A parlagfűügy 15.45
Mediterráneum: A két út - Szíria és
Libanon 16.45 Emlékképek - Régi
híradók 17.05 Partvidéki szerelmesek
Francia tévéfilmsorozat 18.00 Híradó, meteorológia 18.15 Heti hírmondó 19.10 A világörökség kincsei
19.25 Mese Kordika kalandjai
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Madame Bovary
Francia játékfilm
22.45 Népszerű operamelódiák
22.55 Szabadidő
0.20 \fers
0.30 Himnusz, műsorismertetés

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Örömhír
Az unitárius egyház műsora 9.25
„...nem vesznek erőt rajtam" 9.40
Maradj velünk! Találkozás Jézussal
9.50 Katolikus krónika 10.15 Kegyelmet találtak 10.35 Református ifjúsági műsor 10.45 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek műsora 11.10
„így szól az Úr!" A Biblia üzenete
11.20 Mítosz vagy valóság? Ellentmond-e egymásnak az ész és a hit?
12.00 Déli harangszó 12.01 Útravaló
Közlekedésbiztonsági magazin 12.10
Úgy nézek rád Magyarnóta-műsor
12.35 Balogh Mari-Herzán András
Riportfilm 12.55 Magyar ház Palackposta - üzenet a határon túli televíziós műhelyektói 13.25 Aranyfüst,
avagy mit üzen a múlt? Hagyományés értékőrző, tanulságot kereső magazinműsor 14.15 Gyerekeknek! Nyár
a szigeten. Le a cipóvei! Gyermekfilm, 2/2. 15.25 Napnyugta 17.55 Telesport Benne: hírek, totó 20.05 Híradó este, időjárás-jelentés
20.30 A magyar zongorázás
diadalmas 120 éve Kroó
György emlékének, 7.
„Két" ideális
21.00 +1 Kulturális háttérműsor
21.50 Sziget-tévé Élőközvetítés,
beszélgetések, tudósítások
a Sziget-fesztiválról
23.20 Mindentudás Egyeteme Mi a
történelem? 0.20 Főtér „Fedezzük fel
együtt Magyarországot!" Csongrád és
térsége 1.05 Csak egy kis emlék

Összeállítás Fényes Szabolcs dalaiból
1.20 Poszt Dokumentum-riportfilm
a Pécsi Országos Színházi Találkozóról 2.55 Úgy nézek rád Magyarnótaműsor 3.25 Telesport Benne: hírek,
totó

M
6.00 Szentföldi szent helyek
üzenete: Ószövetség 6.30 A
lisztérzékenység 7.00 Príma torna
7.30 Kimba. Rajzfilmsorozat 8.00
Szentföldi szent helyek üzenete:
Ószövetség 8.30 Erdőcsillag erdészeti magazin 9.00 Kimba 9.30
Vásárlási műsorablak
10.00
Pénzháló 11.00 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei magazinja 11.30
Vásárlási műsorablak
11.45
Kisfilmek 12.00 Képújság 17.00
Itthon otthon van - turisztikai
műsor 17.30 Kimba. Rajzfilm 18.00
Vásárlási műsorablak
18.15
Kisfilmek 18.30 Különjárat - Balogh
Zoltán zenei műsora 19.00 Kimba
19.30 Virágzó Magyarország: Ócsa
20.00 Teaház az augusztusi holdhoz
22.00 A Te utad! 22.30 Benczeshow 23.00 Képújság

vásárhryi városi

ravtaó

17.00 Üdvözlet Debeljacsáról...
18.15 Beszélgetés Hegedűs Endre
zongoraművésszel 19.15 TNT
koncert 20.15 Atilla király, II. rész
22.00 Képújság

Alföldi hirmondó Dél-alföldi
Krónika, reggeli párbeszéd
9.00 Régiópolgár
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7.00 Kis Kata 12.00 Eló
Kívánságműsor - Patkós Attila
16.00 Sportmix 19.00 Sunday
Top 20 - Molnár Balázs 20.00
Repertoár - László Istvánnal
22.00 Éjszakai zenemix
v ü C

0.00 Csak zene 6.00 (uventus
hétvége Vass Mariannal 10.00
Juventus Kávéház Klausmann
Viktor/Mark M. West 13.00
Juventus Top 40 - Somogyi
Zoltánnal
17.00
Kívánságműsor Tóth Péténél és
Keresztes Péterrel: tel.: 0630-30 30 244 és 44-22-44
20.00 füven tus hétvége 22.00
Mentóőv

5.30 )ó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Szőttes - vendég:
Hofecker fózsefné Kati néni,
nyugalmazott tanár 12.00
Hírösszefoglaló
13.30
Szivküldi Szívnek Szívesen
18.15 Sporthírek 20.15
Röcsögő B. B. King, zenei
válogatás

SZEGED
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7.30 Lélektől lélekig - vallási műsor
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Különjárat - zenei magazin
(h) 15.30 Vásárlási műsorablak (h)
15.45 Kisfilmek (h) 16.00 Trópusi
hőség, 59. rész. (h) 17.00 Itthon
otthon van - turisztikai magazin
17.30 Kimba 18.00 Estelő válogás
II 19.00 Híradó - válogatás 19.30
Virágzó Magyarország: Ócsa (h)
20.00 Teaház az augusztusi holdhoz
22.30 Képújság

TP22.00-18.00 Hangos képújság
18.00 Zöld Stílus 19.00 Negyedik
Dimenzió: álomfejtés 20.00-21.00
A Városi Tv Szeged műsora 21.00
Diagnózis (ism.)

V A R O M T ! 11 W l O
SREC.ID

(a Telin Tv csatornáján)
20.00 Képmutatók |ism.) 20.30
Aréna (ism.)

A nap filmje
TV 2
20.00 Osztály,
vigyázz!
Amerikai vígjáték

Fsz.: fon Lovitz. Richárd Clark
azt állítja, hogy „veszélyes kölykök" nincsenek. Olyannyira
hisz ebben, hogy feladja biztos
és kényelmes állását az apja vezette elegáns főiskolán és elszegődik egy gimnáziumba, amelyet mindenki csak a „közoktatás legsötétebb bugyrának" tart.
Néhány nap - vagy inkább csak
néhány perc - elég Clarknak arra, hogy rádöbbenjen, hamis az
előbb emiitett elképzelés, ugyanis az itteni diákok még a legsötétebbnél is sötétebbek. Eszelős
vígjáték Dávid Zucker, a „Csupasz pisztoly" és az „Airplane"
sorozat szerzőjének tollából! |12j
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Népes mezőny csatázott a Gellértben

Jól vannak a svédek
KEREKPAROZAS
A Thur de Hongrie kerékpáros
körverseny csütörtöki,
Szeged-Békéscsaba között szakasza nem csupán, sőt nem elsősorban a sárga trikós Remák
Zoltánról szólt. A svéd csapat, a
Team TYek ugyanis még a rajt
előtt balesetet szenvedett - már
jól vannak.
Csütörtökön mindenki aggódott
a svéd csapatért: mi történt velük, súlyosak a sérüléseik? Először még csak bizonytalan és
meg nem erősített információk
jutottak el a sajtó képviselőihez,
bár 71¡bak Nándornak,
a Tisza-maraton szervezőjének köszönhetően már fontos részleteket is megtudtunk. Ezúttal is őt
kerestük:
- A két srác, akik egyébként
testvérek, könnyebb sérülést
szenvedtek, egyikük feleségének
azonban, mint az tudott volt, eltört a csigolyája. Valószínűleg
hétfőre kiengedik őket a kórház-

ból. Egyébként most is itt vagyok
náluk a szállodában, elkeseredettek - , de már megbékéltek a helyzettel. A konzulátuson keresztül
szervezzük a hazajutásukat, s
számomra meglepő volt, ahogy a
svéd követség reagált: szinte
azonnal intézkedtek, mindent
megtettek bajba jutott állampolgáraikért. Működhet így is.
Nem csoda a skandinávok
bosszúsága, elkeseredettsége, hiszen a sérülések mellett jelentékeny anyagi kár is érte őket. A
Volkswagen Ttansporter kisbusz
totálkáros lett és a kerékpárok is
leamortizálódtak - ez mintegy
15 millió forintos veszteség. Ennél is fontosabb, hogy mindegyikük maradandó sérülés nélkül
ússza meg a „kalandot". Ezzel
kapcsolatban dr. Doró Géza, a
Il-es kórház traumatológiájának
osztályvezető-helyettese
adott
felvilágosítást: - Még mindhárman a „vendégszeretetünket" élvezik, de nincs különösebb probléma. A hölgy csigolyatörése sem
komolyabb, nem igényelt semmilyen beavatkozást, pár nap
múlva járóképes lesz és a fájdal-

mai, a panaszai is elmúlnak.
Fekve már most is szállítható.
- Édesapámmal,
Veszprémi
Dezsővel a személyautóban ültem és a Transporter előtt haladtunk - emlékezett vissza a történtekre Veszprémi Gábor, a
svéd Team Trek magyar származású versenyzője. - Figyeltük,
ahogy mögöttünk jönnek, de az
egyik kanyar után váratlanul eltűntek. Rossz érzés kerített bennünket hatalmába, azonnal viszszafordultunk és már csak a végeredményt láttuk. Tudtam, mit
érezhetnek, mit éltek át a többiek, mert áprilisban velem is történt egy hasonló baleset. Hogy
mikor megyünk haza? Még nem
tudjuk, s azt sem, hogy mivel - a
legjobb a repülő lenne. Azt azonban a többiek nevében is ígérhetem, hogy jövőre visszajövünk,
ismét elindulunk a Tour de
Hongrie-n és meg szeretnénk
nyerni. Már idén is ez volt a tervünk, s biztos vagyok benne,
hogy egymást követ két évben
nem járhatunk
szerencsétlenül...

USZAS
Nagyon jól sikerült a hetedik alkalommal megrendezett Óvodától az olimpiáig elnevezésű, Szentes város meghívásos nemzetközi
úszóversenye, amelyen a Hungcrit Rt. által felajánlott vándorserlegért küzdöttek a fiatalok.
A helyi szervezők tizenhét város
közel ötszáz úszóját csábították
Szentesre. A hatévesektől a huszonévesekig minden korosztály

GTI-s utánpótlásérmek

Ä

Trója Tibor szerepelt a legeredményesebben a kiemelt versenyen.

TENISZ

dában a leglátványosabb váltószámok tovább gerjesztették a
hangulatot, ugyanis itt négyből
két aranyat és két ezüstöt szereztek a Szentes Városi Úszóklub
versenyzői. Tizenhét sportegyesület versenyében azonban a vásárhelyiek nyertek, második a
szentesi, harmadik pedig a szegedi csapat lett.
Paulovics Tamás, a verseny főszervezője elárulta: jövőre még
több csapat, ezzel együtt még
több úszó meghívását tervezi a
klub.

kipróbálhatta tudását, s mivel
minden „évjáratot" külön díjazott a versenybíróság, ezért számtalan csillogó érem került kiosztásra. A csöppségek között a szentesi Vecseri Dorina, a szegedi Szilágyi Nikolett és a vásárhelyi Szabó Renáta tűnt ki a mezőnyből,
ők mindannyian korosztályukban - rövid és hosszú távon - verhetetlennek bizonyultak. A fiúknál két vásárhelyi úszó, Nagy
Ádám és lákri Dániel parádézott,
szinte minden versenyszám után
aranyat akasztottak a nyakukba.
A picuroktól csurig telt uszo-

•

A SZOMBATI
SPORTESEMÉNYEKRŐL
leghamarabb
nálunk olvashat!

B. D .

Három napon át csatáztak a fiatalok az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban, a Head-Penn
utánpótlás tenisztornán.
Közel száz utánpótlás teniszező
csatázott három napon át az újszegedi Gellért Szabadidőközpontban, a Head-Penn-kupán. A
viadalon az ország összes nagyobb klubjából érkeztek játékosok, sőt a környező országokból
is rajthoz álltak versenyzők.
A versenyen remekeltek a Gellért tenisziskolások, Hainal István tanítványai több érmet is bekasszíroztak.
Head-Penn-kupa
(a Csongrád
megyei játékosok
eredményei),
fiúk, 14 évesek, kiemelt kategória, egyes, I. forduló: Hűlik
(DVSE)-Gyüge (GTI) 6:1, 6:3,
Mészáros (Százhalombatta)-Szabó (GTI) 6:1, 6:3, Rózsa
(Győr)-Kurucsai (GTI) 6:1, 6:2,
Boros (GTI)-Balogh (DVSE) 6:0,
6:0, Tóth (DVSE)-Gajda (GTI)
6:0, 7:5, Makó (SZVTK)-Dienes
(Főv. Vízmű) 6:0, 6:1, Szivajev
(SZUSE)-Bárány (Hód TC) 6:1,
6:2, Trója (GTI)-Partos (Kerekes)
6:1, 6:0. II. forduló:
Tóth

Most negyedéves és féléves megrendeléséhez
AJÁNDÉKOT ADUNK!

VÍZILABDA

Címünk: DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS 6720, SZEGED, STEFÁNIA 10
Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet

A pénteki nappal befejezte a
felkészülés első szakaszát a
Szeged Beton VE OB l-es férfi
vízilabdacsapata. Horváth Viktor vezetőedző maximálisan
elégedett a játékosok eddigi
munkájával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged, Stefánia 10.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 (ingyenesen hivható zöld szám), 62/567-864
VIDÉKI IRODÁINK: Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.,Tel: 62/242-419
Makó, Csanád Vezér tér 3. Tel.: 62/213-198
Szentes, Kossuth u, 8. Tel.: 63/314-838
e-mall: terjesztes@delmagyar.hu
* Az ajándéktárgyakat a befizetést követően kézbesítjük.

SZELVENY

megrendelem a Délmagyarország Vasárnap Reggelt:

Egy h ó n a p r a : 319 Ft
N e g y e d é v r e : 9 5 7 Ft

Név:.

Cím:.
Félévre: 1914 Ft
Tel.:

(i megMtlő ntgyreibe Mytum egy vet)

T

Dátum:

Aláírás:

A megrendelés visszavonásig érvényes

DÉLMAGYARORSZÁG

6:0, 6:0. Elődöntő: Csongor (Körút)-Virág 7:5, 7:6, Madarász-BiróA. 6:2, 6:2.
Leányok, 12 évesek, egyes, I.
forduló: Gundl (GTI)-Ajkay 6:1,
6:0,
Révész
(GTI)-Pálinkás
(Gyula) 7:5, 6:2, Filipovszki
(GTI)-Soós (DFTSE) 6:0, 6:0,
Csizi (Szentes)-Kiss (Vízmű)
6:0, 6:0, Sida (román)-Susányi
(GTI) 6:0, 6:0, Zeller (GTI(-Révész (GTI) 6:4, 6:0, Fehér
(GTI)-Fodor (GTI) 6:1, 6:1. II.
forduló: Papp (GTI)-Gundl 6:3,
7:5, Filipovszki-Révész 6:0, 6:1,
Fehér-Zeller 6:0, 6:0. Elődöntő:
Filipovszki-Papp 6:0, 6:1, Sida-Fehér 6:1, 3:0-nál Fehér megsérült. Döntő: Sida-Filipovszki
6:2, 6:1. 12 évesek, egyesek, I.
forduló:
Hévízi
(GTI)-Stéger
(Körút)
6:3,
6:3,
Fodor
(GTI(-Szabó (Tisza) 6.0, 6:1,
Bukta (SZUSE)-Trója (GTI) 6:0,
6:0. Negyeddöntő:
Filipovszki
(GTI)-Hévízi 6:0, 6:0, Zeller
(GTI)-Nádas (MTK) 6:3, 2:6,
6.0, Fodor-Gundl (GTI) 6:1, 6:0,
Susányi (GTI)-Bukta 6:0, 7:5.
Elődöntő: Filipovszki-Zeller 6:0,
6:1, Susányi-Gundl 6:0, 6:0.
Döntő: Susányi-Filipovszki 2:6,
6:1, 6:2. 10 évesek
(körmérkőzés): 2. Trója Gréta (GTI), 4. Németh Ágnes (GTI).
SÜLI RÓBERT

Pihenő helyett is edzenek

• POLITIKA • SPORT • RIPORT • ÉLETMÓD •

IGEN,

(DVSE)-Boros 5:7, 7:6, 6:0, Trója-Stein (IDOM) 4:6, 6:2, 6:3.
Negyeddöntő:
Istrate
(román)-Trója 6:2, 7:5. Párosok, I.
forduló:
Hűlik,
Balogh
(DVSE)-Kurucsai, Szabó 6:2,
7:6, Makó, Bárány (SZVTK, Hód
TC)-Partos, Gál (Kerekes, Baja)
6:2, 2:6, 6:3, Tóth, László
(DVSE, Sopron)-Gügye, Tóth
(GTI, DVSE) 6:2, 6:2. Negyeddöntő: Boros, Juhász (GTI, Talentum)-Tóth M., T ó t h L.
(DVSE, Sopron) 6:2, 6:2. Gajda,
Trója-Horváth,
Mészáros
(DVSE, Százhalombatta) 6:4,
6.2. Elődöntő: Dános, Kovács
(Vasas, Talentum)-Boros, Juhász
6:4, 6:2, Rózsa, Stein (Győr,
IDOM)-Gajda, Trója 4:6, 6:1,
6:4. 12 évesek, egyes, I. forduló:
Muresan
(román)-Kurucsai
(GTI)
6:0,
6:1,
Gyüge
(GTI)-Szaltkovics (Körút) 6:1,
6:1, Rozs (Körút)-Kopasz (GTI)
6:2, 7:6, Gál (Körút)-Szabó
(GTI) 6:4, 2:6, 7:5, Virág (Hód
TC)-Balaton (Körút) 6:2, 6:1. II.
forduló: Gyüge-Partos (Kerekes)
6:1, 6:2, Szentesi-Virág 6:3, 6:3.
10 évesek, egyes, I. forduló: Juhász (GTI)-Pálinkás (Gyula) 7:5,
6:1. Negyeddöntő:
Virág (Hód
TC)-Kurucsai (Serve) 6:0, 6:0,
Biró A. (GTI)-Juhász 6:1, 6:1,
Biró M. (GTI)-Madarász (Körút)

Befejezte a felkészülés első szakaszát a Szeged

V A S Á R N A P REGGEL IS
VISSZÜK A LEGFRISSEBB HELYI HÍREKET!

ELŐFIZETŐ

Fotó: Karnok Csaba

I M R E PÉTER

Csongrád megyeiek a dobogón

I
I
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A legutóbbi három bajnokság
hatodik helyezettje július 7-én
gyökeresen megváltozott játékosállománnyal kezdte a felkészülést a szeptember 27-én
kezdődő OB I-re. A nyáron
nyolcan távoztak, h a t a n pedig
érkeztek (Szűcs Levente,
Plézer fános, Pataki Gergő, Torday Árpád,
Szabó
Nándor,
Haufe Tamás) a gárdához. A
csapat edzője, Horváth
Viktor
ezúttal változtatott a korábban
megszokott felkészülés menetén.
- Edzőkollégámmal és barát o m m a l , a BVSC trénerével,
Gerendás Gyurival
beszélgett ü n k , s akárcsak ő, én is azt a
nézetet vallottam, hogy a két
és fél h ó n a p o s készülődés a
bajnoki rajtra m o n o t o n n á teszi a m u n k á t - magyarázta az
edző. - Éppen ezért most au-

gusztus 18-áig szünetet iktat u n k be. A fiatalok, illetve
azok, akik sérültek voltak,
Leffler Gyula vezetésével tovább edzésben m a r a d n a k , nekik nincs szabadságuk. TUdja,
m i n e k örülök a legjobban? A
többiek, akik két és fél hetet
p i h e n h e t n é n e k , odajöttek hozzám, és közölték: ők is maxim u m egy hetet hagynának
csak ki. Ezek a srácok dolgozni
akarnak, jó játékosok szeretnének lenni. Kiváló a közösség, m i n d e n k i motivált. Lehet,
hogy elcsépelt frázisként hangzik, de én tényleg szeretek velük dolgozni.
A fiúk n e m u n a t k o z t a k eddig, ezt nehezen is lehetne elképzelni, akkor, amikor többek
között hetente 30 k m az úszáspenzum, ugyanennyi a futásadag és akkor még n e m is említ e t t ü k a súlyzózást... Hiába,
valamit, valamiért. Reggelente
3 órát, délutánként 2 és fél
órát edzettek Barát Ferencék.
- Egyetlen játékosra sem
m o n d h a t o k rosszat, m i n d e n k i
iparkodott, rendesen dolgozott, sokat várok tőlük a bajnokságban, illetve a Magyar
Kupában, valamint a LEN-kupában - folytatta a tréner. - A
h á r o m hatodik hely u t á n n e m

b á n n á m , ha sikerülne előre elmozdulni. A Honvéd, a Vasas,
a BVSC és a Ferencváros mögött az 5. hely bravúrral elérhető. Kérdés persze, m i k é n t
t u d j u k átvészelni a nagy játékos mozgást. Egy évvel ezelőtt
kiválóan oldottuk meg ezt a
feladatot, remélem, m o s t sem
lesz különösebb
probléma.
Egyedül a Fradiba távozott Weszelovszky László pótlása ígérkezik nehezebb feladatnak. Vele legalább ötven gól is „elm e n t " tőlünk. Kétségbe azért
n e m esek, a fejemben már öszszeállt a megoldás.
A szakember beszélt arról is,
milyen hatással van a sportágra a
válogatottnak a napokban nyert
világbajnoki címe.
- Természetesen n e m jött
rosszul a vb-arany, de ettől
függetlenül a h h o z s z e r i n t e m
eddig sem fért kétség, hogy
mi, magyarok vagyunk a világ
legjobbjai. Kemény
Dénes
együttese Barcelonában iszonyú egységes volt, m o t i v á l t a n ,
fegyelmezetten pólózott, a világklasszisok is hangyaszorgal o m m a l játszottak; Molnár Tamásék teljes joggal megérdemelték a sikert. Le a kalappal
előttük.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ
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Storcz Botond 1OOO méter után 500-on javított a szegedi országos bajnokságon

REFLEKTOR

Joób vagy Fürdők a jobb?
KAJAK-KENU
Megkezdődöttek a csatározások
a szegedi kajak-kenu országos
bajnokságon. Az első napon a
selejtezőket és a középdöntőket
rendezték. Ma az 1000 méteres
finálék startolnak el délelőtt.
„Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem
mondhat nemet!" No, nem az
AD Stúdió koncertje zajlik a Szeged melletti Maty-éren, hanem a
kajak-kenu országos bajnokság
tétje éppen az egyesült államokbeli világbajnokság. Akár az ob
himnusza is lehetne ez a dal. Az
is biztos, hogy több versenyző
szeretne integetni az Atlantába
induló repülőgépről, és az biztos,
hogy többen álmodnak arról,
hogy ott lehetenk a nagyon fontos világeseményen. Igen fontos,
mert a vb egyben olimpiai kvalifikáció is.
Ennek szellemében telt az első
nap. Az utóbbi évek legnagyobb
csatáját láthatták a nézők az előés középfutamok alatt. Forrt a
víz, minden kajakos és kenus keményen odatette magát.
Kezdjük a hosszabb távval, a
1000 méterrel. A kenusok között
szenzációs teljesítménnyel rukkoltak elő a Démász-Szeged Vízisport Egyesület sportolói, hiszen az egyes ötös döntőjébe - az
olimpiai számokban ötfős a döntő - hárman (!) is beverekedték
magukat. Nem mindennapi csa-

zett az 500 méter. Storcz Botond
hál' isten javított, remek versenyzéssel az első helyen jutott a
középfutamból a döntőt>e. A szegedi vezetők ráncai kicsit kisimultak. Sajnos, Molnár csak negyedik lett, lemaradt a fináléról.
Vereceki Ákos ismét magabiztos
volt. Legyőzhető egyáltalán? Ez
igaz Kolonicsra is. Nem mondunk nagyot akkor: motorcsónak kell ahhoz, hogy valaki megverje a kenust. Jó hír: loób és Vajda is bejutott ezen a számon a
döntőbe. A nők egyesének vetélkedésében két kajakos is tanárnőnek bizonyult, az egyik Kovács
Kati, a másik, a szegedi /anics
Natasa.
Kenu párosban két futamot
rendeztek, amelyből a Fürdők,
Hüttner duó Pulaiék mögött továbbjutott. A másik futamban
ismét jól lapátolt a Kolonics,
Kozmann egység, simán diadalmaskodtak. Következett az egyik
szegedi meglepetés. Kajak párosban a Sík, Csamangó összetételű
hajó megnyerte a futamát, s ezzel bejutott az országos bajnokJoób Márton jól hangolt a mai 1000 méteres kenu döntőre. Az ob-n nagy riválisa, a szegedi csapat- ság döntőjébe.
társ: Fürdők Gábor lesz.
Fotó: Kantok Csaba Ma délelőtt fél kilenctől az
1000-es döntők startolnak el. A
ta lesz a a mai finálé (8.55), hi- vábbjutást. Az biztos, hogy Ve- mász versenyzője Molnár Péter felnőttek mellett az ifjúságiak és
bombaformában Siebellel kiharcolta a döntőbe ju- veteránok is hajóba ülnek. Délszen az első válogatón Joób Már- reckei Ákos
ton nyert Fürdők Gábor előtt. Az van, a legjobb időt teljesítette. tást. Ugyanez igaz a Kozmann, után a 200 méteres előfutamoidőeredményeket figyelve a két Kajak női egyesben Kovács Kata- Kolonics kenu párosra is: kisebb kat rendezik az ob-n, majd a závasárnap
délelőtt
szegedi fiú között nem minden- lin a tőle megszokott szegedi for- csodának kell születnie, hogy rónapon,
8.30-tól az 500 méteres döntőknapi harc várható, és még ott van máját hozta; leoktatta a többie- megverje valaki őket.
Vajda Attila is. Sajnos, a kajak ket. Kajak férfi kettesben a KamHa Szeged, akkor eső. A dél- ben, majd délután két órától a
egyesben Storcz Botond nem ju- merer, Veréb duót nehéz lesz le- utáni rajt előtt húsz perccel ha- 200 méteres finálékban csatáztott tovább, még a reményfutam- győzni, nagyon együtt van a két talmas zápor zúdult Európa ta- nak a versenyzők.
ból sem sikerült kiharcolni a to- versenyző. Örömteli, hogy a Dé- lán legszebb pályájára. KövetkeSÜLI RÓBERT

Lékó Péter remije
SAKK
MUNKATÁRSUNKTÓL

A második fordulót rendezték
meg Dortmudban, a férfi
sakk-szupertornán. A szegedi

nagymester, Lékó Péter a világos
bábukat vezetve döntetlent ért el
a német Najdics ellen. Meglepetéssel Radzsabov szolgált, legyőzte sötéttel Anandot.
A második forduló eredményei: Lékó-Najdics döntetlen,
Anand-Radzsabov 0:1, Bologan-Kramnyik döntetlen.

Döntetlen Győrben
LABDARUGAS
GYŐRI E T O BALATON FC 0 - 0
Labdarúgó Arany Ászok Liga, II.
forduló, Győr, 2500 néző. Vezette: Solymosi.
Tegnap a labdarúgó Arany
Ászok Liga (NB I) második fordulójában a Győr a Balaton FC
(Siófok) csapatát fogadta hazai
környezetben.
Az első félidőben mindkét ol-

dalon
adódtak
lehetőségek,
azonban ezeket mind elpuskázták a játékosok.
Szédítően nem volt nagy az
iram, igaz magyar viszonylatban
elfogadható volt a mérkőzés. A
hazai oldalon a kapus Sebők, míg
a másik oldalon Csernyánszki
remekelt. A hosszabításban éppen a siófoki hálóőr piszkálta ki
Miriuta szabadrúgását a felső sarokból. A vége 0-0, s a győri közönség Varga Zoltán edző ellen
tüntetett. Ami igazán érdekes: az
egykori Fradi-csatárral még bajnokin nem nyert otthon a Győri
ETO gárdája.

Hárman idegenben
MUNKATÁRSUNKTÓL

A bajnokságok rajtja előtt vasárnap 17 órakor már a Magyar Kupa keretén belül pályára lépnek a
csapatok, a tét a 64 közé jutás.
Csongrád megyéből négy együttes érintett az országos táblán, az
NB Il-es Szentes TE és Makó FC,
a megyei I. osztályú Kiszombor
és az NB I/B-s FC Szeged. Közülük hárman idegenben lépnek
pályára, egyedül a Kiszombor
szerepel házigazdaként - Simon
Szilveszter edző tanítványai azt
az NB I/B-s Kecskemétet látják
vendégül, amely az FC Szegedet
a közelmúltban 2-1-re verte
edzőmeccsen. Ennek az összecsapásnak a Bács megyeiek az
esélyesei.
A Szakmár-Makó derbinek
azonban nem. A hazaiak a
Bács-Kiskun megyei I. osztály-

ban vitézkednek, ezért a papírforma a tavalyi önmagához képest is megerősödött Maros-partiak mellett szól. Szintén idegenben vívhatja ki a továbbjutást a
Szentes TE, hiszen a Pest megyei
II. osztályban szereplő Tabdi a
feladat. Az ősztől az NB I/B-ben
induló FC Szeged az NB III-as
Cegléd otthonában lép pályára, s
amennyiben érvényesül a tudáskülönbség, Szalai István csapata
ott lehet a 64 között.
A lebonyolítási rendszerről
tudni kell, hogy az országos táblán már nem számít a továbbjutásnál az osztálykülönbség. Ha a
90 perc leteltekor döntetlen az
állás, kétszer 15 perces hosszabbítás következik, amelyet végigjátszanak - nincs sem arany-,
ezüstgól. Amennyiben a túlóra is
ikszre végződik tizenegyespárbajt vívnak az együttesek.

Hegedűs Róbert és segítői fellebbeznek az ITF döntése ellen

Erdélyiék nem hagyják
Hegedűs Róbertet, a Démász-Szeged VE hétszeres világbajnok kajakosát a Nemzetközi Kajak-kenu
Szövetség
(ITF) április elsejétől visszamenőleg két évre doppingvétség
miatt eltiltotta a versenyzéstől.
Ebbe a versenyző és az eddig is
őt segítő stáb nem akar belenyugodni.
Ha a Hegedűs Róberttel kapcsolatos híreket összerakjuk, akkor
egyértelmű összefüggést fedezhetünk fel. Az április elsejei doppingvizsgálat eredményét a szegedi Világkupa-viadal előtt hozták nyilvánosságra. A magyar
szövetség fegyelmi határozatát
úgy hozta meg, hogy a szegedi
színekben versenyző kajakos
még véletlenül se tudjon elindulni a szolnoki válogatón. És most
közvetlenül az országos bajnokság előtt - amely egyben a világbajnoki részvételt is eldönti -

hozták nyilvánosságra a nemzetközi szövetség döntését.
- Ebbe azonban nem nyugszunk bele. Egészen biztosan a
végsőkig harcolunk, hiszen Hegedűs ügyében nagyon sokan hibáztak - mondta Erdélyi Endre
szegedi orvos, aki segítette a kajakost a magyar szövetség előtt is
a doppingvétség vádjának tisztázásában, majd így folytatta: Legelőször is engem nagyon
meglepett az, hogy a Hegedűs
Robi által megnevezett Balázsy
Sándor nem tudja, hogy a derékhúzódásra alkalmazott neychomdrin milyen összetételű, s
tartalmaz-e
olyan
anyagot,
amely a doppinglistán szerepel.
Másodsorban, igaz, hogy nem
számít orvosi műhibának, de súlyos etikai vétségnek tartom azt,
hogy az orvos nem tájékoztatta a
betegét, milyen összetételű az alkalmazott gyógyszer, s nem vette
figyelembe, hogy milyen hatással

lehet a foglalkozására. Mert egy
taxisofőrnek sem lehet olyan
gyógyszert felírni, amely hatással lehet a munkájára. S végül, de
nem utolsó sorban nem értem,
hogy a nemzetközi szövetség miért veszi figyelembe annak a magyar labornak az eredményét,
amelynek nincs doppingakkreditációja. Ilyennel egyébként a bécsi sem rendelkezik. Legközelebb
hozzánk csak a prágainak van
ilyen minősítése.
Hogy mennyire zavaros a Hegedűs ügy, azt bizonyítja az is,
hogy a nemzetközi doppingellenes szervezet, a WADA listáján
nem szerepelnek a neychomdrinban szereplő anyagok. Ez
azonban csak halvány reménysugár lehet, de a hétszeres világbajnoknak egészen biztosan ki
kell hagynia ezt a versenyszezont, még ha valaha be is tudja
bizonyítani igazát.
S.J.

Vasárnap 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó

XIII. Alföld-kupa a repülőtéren
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Repülő Egyesület augusztus 3-ától (10 órától megnyitó) 17-éig rendezi meg a vitorlázórepülők XIII. Alföld-kupáját, az elsőre 1971-ben került sor. A „vetélkedő" annak idején területi versenyként indult, de mára országos

jelentőségűvé vált, köszönhetően
annak is, hogy többször itt tartották a nemzeti bajnokságot.
A mostani viadalon negyvenöten vesznek részt, s naponta 11
órától 18-ig kell teljesíteni a feladatokat. Egészen augusztus
16-áig tart a verseny. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 17-én

kerül sor. A Szegedi Repülő Egyesület pilótái mindhárom kategóriában indulnak, a klub osztályban Majdán Péter és Hunyadi
Kálmán, a standardban Farkas
Imre, Pacz Gábor és Szűcs Attila;
míg a szabad osztályban Nagy
Sándor küzd a dobogóra kerülésért.

Salakosok a válogatottban
MUNKATÁRSUNKTÓL

Vasárnap kezdődik és augusztus
9-én zárul a salakmotorosok Világkupája, melyen tizenkét válogatott küzd meg az Ove Fundin-kupáért. Meglepetésre az
amerikaiak visszaléptek, helyet-

tük a dán szervezők az olaszokat
hívták meg. A magyarok a harmadik napon mutatkoznak be, s
legjobbjaink között helyet kapott
a kisteleki Hell Csaba, valamint a
szegedi Magosi Norbert - előbbi
gyulai, utóbbi hajdúsági színekben versenyez. A válogatottnak

még Stefáni Attila,
Szatmári
László és Tihanyi Sándor a tagja,
a csapatvezető Adorján Zoltán, s
lehet, hogy a társakkal a tart kísérőként a felépült Nagy Róbert is.
A magyar válogatott Lengyelországgal, Oroszországgal és Svédországgal van egy csoportban.

DELFIN ÚSZÓVERSENY
Az újszegedi Sportuszodában 31
egyesület 280 versenyzője mérte
össze tudását az országos delfin
viadalon. A 9-10 évesek
versenyén a Szegedi Úszó Egylet
szép sikereket ért el. Molnár
János edző tanítványainak
eredményei közül kiemelkedett
Sibalin Dávid 50 m pillangón
elért első helyezése, valamint
Király Bence három ezüstérme
(200 m vegyes, 100 m gyors és
400 m gyors). Dicséretet
érdemel a '93-as fiú váltó is,
amely kétszer állhatott fel a
dobogó tetejére.
A SZUE dobogós helyezései. 50
m pillangó: 1. Sibabn 34,85; 200
m vegyes: 2. Király 2:48,66, 3.
Lőrincz Ádám 2:51,90; 100 m
gyors: 2. Király 1:08,83, 3.
Lőrincz 1:09,51 ; 400 m gyors: 2.
Király 5:07,76, 3. Sibalin
5:12,83; 4x50 gyors váltó: 1.
SZUE (Nagy Miklós, Lőrincz,
Sibalin, Király); 4x50 m vegyes
váltó: 1. SZUE (Sibalin, Király,
Lőrincz, Nagy).
SZURKOLÓI ANKÉT
A jövő szombati NB I/B-s rajt előtt,
augusztus 5-én (kedden) 19.30-kor
szurkolói ankétot tart az Etelka
sori Gól büfében az FC Szeged
labdarúgó szakosztálya. Szalai
István vezetőedző, dr. Kovács
Gábor klubigazgató, Tanács Gábor
technikai vezető, valamint Csaba
László főrendező válaszol a
jelenlévők kérdéseire. Az ankéton
bemutatkoznak az új játékosodTurján Györgytől, Ferenczy
Attilától, Czifrák Andrástól és
Tóth Attilától is kérdezhetnek az
érdeklődők.
DÖNTŐBEN AZ IFIK
A négy közé jutást már korábban
kiharcoló magyar ifjúsági férfi
vízilabda-válogatott a második
mérkőzését is megnyerte az
isztambuli Európa-bajnokság
középdöntőjében:
Magyarország-Spanyolország
7-6. A Merész András szövetségi
kapitány irányította társaságból
a Kontavill-Szentesi VK pólósa,
Somogyi Balázs két góllal járult
hozzá a győzelemhez. A
Kurca-partiaktól rajta kívül még
Juhász Zsolt és Németh Dániel
is tagja a magyar válogatottnak.
A mieink az elődöntőt is jól
vették, hiszen
Horvátország
együttesét, nagy csatában 7-6-ra
legyőzték.
JÓTÉKONYSÁGI MECCS
November 11 -én jótékonysági
mérkőzést rendeznek
Franciaországban a június 26-án
elhunyt Marc-Vivien Foe
emlékére, a meccsen a tervek
szerint a kameruni válogatott és a
játékos volt csapatainak tagjaiból
összeálh'tott együttes csap össze.
A L'Equipe című lap úgy tudja: a
találkozónak Lens, Lyon vagy
Párizs ad majd otthont.
A 28 éves futballista a Kolumbia
elleni lyoni Konföderációs
Kupa-elődöntő 73. percében
esett össze, majd a találkozó
után nem sokkal elhunyt. A
boncolás eredménye szerint
halálát szívproblémák okozták.
A mérkőzés bevételét Foe
özvegyének, és három
gyermekének ajánlják fel.
BIRKÓZÓTOBORZÓ
A Szegedi VSE
birkózószakosztálya felvételt
hirdet a portág iránt érdeklődő
6-12 éves fiúknak és lányoknak.
A fiatalokat Benkő Gyula
mesteredző várja minden
kedden, csütörtökön és pénteken
16.30-tól 18 óráig (az első hónap
díjmentes) az SZVSE Kossuth
Lajos sgt. 74/c alatti
sportcsarnokában.
KÉZILABDA-TOBORZÓ
A KSZSE Szeged női
kézilabdacsapata toborzót hirdet
az 1990-ben, '91-ben, '92-ben és
'93-ban született lányok részére.
A jelentkezőket kedden, szerdán
és pénteken 17.30-tól 19 óráig
várja Pördi Péter az Etelka sori
munkacsarnokban.
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Teknősbéka
a házzal

A gallér
SZÍV ERNŐ

Melegebb idő
Készítette

EDINBURGH (MTI)

Semmi kétség, az ember ruházatának
összes
részlete és része különleges jelentőséggel bír,
ezért aztán eszünkbe jutott a gallér, na igen.
hogy a gallérral mi van. Szögezzük le az elején,
éppen úgy, ahogy szívvel, tűnődő nemi szervvel
vagy lélekkel bír férfi és nő egyaránt, úgy gallérja
is van mind a kettőnek. Azonban a férfiak gallérjai meglehetősen sablonos megoldásokkal
operálnak a világtörténelemben,
ha például fölhajtják őket, akkor a tag biztosan rosszban sántikál,
máris látjuk a vajfehér ballonkabátot, és tudjuk,
hogy az illető kém. vagy esetleg
magánnyomozó.
Nem nagy szám. A galléros alak újabban, lehet
fantasztikusan kreatív labdarúgó, aki lélegzetelállítóan divatos volt kilencven percig, mert végig
felhajtott gallérban abszolválta a mérkőzést, miközben rúgott öt luftot, kaixm négy kötőt, és a
végén annyira begörcsölt, hogy a gyúró az édesanyjáért mobilozott. Politikai hovatartozást is kifejez a gallér. A forradalmárok többnyire galléros
emberek, szépen kihajtott fehér gallér jellemzi
őket, persze, csak a forradalom kezdetén,
később
a gallér összekoszolódik, véres lesz, sáros, lerohad. Összegezve, a férfiaknál van jelentősége a
gallér minőségének, fajtájának, ám a viselésének
még sincs, úgymond, metafizikai vagy esztétikai
többlete, egyszerűen csak jelez a világnak valamit, megüzen ezt vagy azt, s a világ az üzenetet
megérti, és passzé. A nőknél a dolog éppen ellenkezőleg működik. Gyakorta a gallér hiánya mutatja meg a lényeget. Például a hihetetlenül izgató női tarkót, a (Kirádés gerincdudorkákat
az
aranyló pihékkel, no meg az a pici anyajegy haloldalt. ami minden orgazmus után eljátssza a
Himnuszt. Vagy az a fülcimpa alatt és mögött elkezdődő, selymes, nagyon finom és megértő állagú terület, amely finom tombolás után a nyaki
résszel egyesül, és amit egyébiránt órákig el lehet

nézni, egyszerűen megunhatatlan. Nos, ha van,
ha nincs, ezekért a testi megnyilvánulásokért
visel felelősséget a női ruhaneműk gallérja, és ez a
felelősség sokkal nagyobb, mélyebb és titokzatosabb, mint mondjuk a kalap, a bugyi vagy az
arany bokalánc felelőssége. A női testen száj
alatt illetve mell felett rengeteg minden
történik,
fantasztikus utak, lehetőségek, last minute kirándulások és különböző világalakító történetek
vezetnek fel és alá, és ezt a gallér tudja, pontosabban tudnia kell, mert ha nem tudja, akkor baj.
van, lehet szólni a plasztikai sebésznek vagy koporsókészítőnek.
Vagy éppen
meggondolatlan
hölgyek, illetve eszement divatdiktátorok
azt
gondolják, hogy a keblek érett almahúsát, rajtuk
a csepp izgatott cseresznyével vagy pici meggyel
tovább szükséges díszíteni, és akkor megálmodják a zsabót. Hab, hab a lelkesedés fölé. Hát igen.
Mi túlontúl nem rajongunk az ilyesféle ruhadarabért, inkább már finom csipkegallért látnánk
szívesen a nő nyakán, aki azt mondja
nekünk,
kérem, lecsót főzessen a kedves
édesanyjával,
szomorúságot, hiányt érezhet a valaha volt átlagos szeretői okán, én azonban csakis az elragadtatottságának a tárgya lehetek, gallér bújt, gallér
megy. na lépjen már közelebb, maga mafla. Sokszor a- gallér mellé sál, selyemsál,
arabszövet
díszsál, édes kelme kerül, s ez, tudjuk, már a nő
végső szomorúsága, rejtőzködése, gyásza. Végeredményben ama fölfogást is akceptálni lehet,
amely azt hirdeti, hogy a nőnek
tulajdonképpen
semmi szüksége sincsen gallérra, vagy ha igen,
ha mégis, akkor az nagy baj, akkor gáz van. A
gallér titka azonban a női létezés titkával rokon,
voltaképpen abból táplálkozik, azt idézi, írja újra, satöbbi. S hogy ez a titok mi lenne ? Mondjuk
az, hogy a gallér is végtelenül sokat
jelenthet,
mindent jelenthet, ha persze ő is ezt akarja.

Skóciában megtörtént már, hogy
szellemekkel együtt kínáltak
megvételre régi házakat. Most
azonban olyan lakásingatlan került piacra, amelyet csak teknősbékával együtt lehet megvásárolni. Az edinburgh-i lakást 730
ezer euróért kínálják megvételre
azzal a kikötéssel, hogy a vevő
vállalja a második világháború
óta a kertben élő teknősbéka
gondozását. Monica Gibb, a jelenlegi társtulajdonos szerint
ugyanis költözködés nem tenne
jót a teknősnek, az állat már túl
öreg hozzá. Gibb - aki foglalkozására nézve televíziós színésznő
- a vevők bátorítása végett felfedte, hogy a Tortie névre hallgató
teknősbéka eltartása egészen
egyszerű: a fákról lehullott gyümölcsökkel táplálkozik és az év
legnagyobb részét átalussza. Az
viszont megkérdőjelezhető, hogy
a hatvanéves Tortie valóban túl
koros lenne a költözködéshez,
tekintve, hogy fajtájának átlagos
életkora 120 év, a teknős tehát
jelenleg a legszebb férfikorban
van - áll a dpa jelentésében.

Mától erősödik a nappali felmelegedés. Általában sok lesz a napsütés, de délután elszórtan lehetnek záporok, zivatarok is átmeneti szélerősödés kíséretében.
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LAKÓKOCSIT LOPTAK
A szegedi Hóbiárt basa utcában
parkolt egy élénkzöld színű
utánfutó, amit egyik éjjel elloptak. Az utánfutó üres volt, a kár
azonban így is 100 ezer forint.

Ws

További kilátások
Bár a hőség, a kánikula nem tér vissza, mégis igazi nyán időre van kilátás. Általában
a sok napsütés jellemzi majd időjárásunkat de délutánonként időnként erősebben
megnövekszik a gomolyfelhőzet. Ekkor nem zárható ki egy-egy zápor, zivatar sem.

KÉK hírek
RONGÁLOK
Egy 23 esztendős szabadkai férfi
ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Szegedi Rendőrkapitányságon. A fiatalember a Mars
téren parkolta le Fiatját. Amíg a
jugoszláv férfi távol volt, valaki
betörte autója jobb hátsó ablakát, ám a kocsiból nem vitt el
semmit. A kár 20 ezer forint. Egy
Szegeden, a Sárkány utcában leállított Suzukit az éjszaka maró
anyaggal öntöttek le ismeretlenek. A rongálással okozott kár
180 ezer forint.
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- Értettem, főnök! Akkor ez itt egy magányos elkövető!

Németh György karikatúrája

Kocsmai melltartókat árvereznek
BLACKPOOL (MTI)

Kocsmai melltartókat, pontosabban kocsmákban talált melltartókat árvereznek el Nagy-Britanniában. A melltartók a Brannigans angliai kocsmaláncolat italméréseiból kerülnek ki, mert
azokban találták őket - gazdátla-

nul. Az idén eddig már 124-et.
Hogy miképp veszíthették el
melltartóikat gazdáik, azt nem
latolgatta a Reuter. A kocsmalánc felhívást tett közzé, hogy jelentkezzenek a melltartók tulajdonosai. A határidő lejárta után
a továbbra is gazdátlan ruhadarabokat elárverezi, a befolyt pénzt

Vérbaj az ókorban
A szifilisz eddig ismeretlen kórokozójára bukkantak négyezer
éves csontvázakon az Egyesült
Államokban. A kutatók a mai
Kalifornia állam területén találtak rá az ó-kórra, amely meglátá-

suk szerint nagyon enyhe lefolyású csontvelő-megbetegedést
okozhatott, de amelyről a korszerű mikroszkopikus vizsgálattal kimutathatóak a nemi érintkezés útján terjedő újkori szifilisz jellegzetességei - áll az AP jelentésben.

LÉZERES
VISSZÉRKEZELÉS

PfLindab

GÖTTINGEN (MTI)

(pókhálóerek) és

EPILÁLÁS
tartós szőrtelenítő módszer

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

• trapézlemez, sfklemez
• ereszcsatorna-rendszer
• cserepeslemez.
• könnyűszerkezeles épületek,
csarnokok kivitelezése.

S Z A P P A N O S ÉP-KER
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. vége.
• Teleion: 6 2 - 2 4 1 - 2 0 9 ,
62-230446.
A LINDAB
TERMÉKEK
KIEMELT
MÁRKAKERESKEDŐJE!

pedig jótékony célra fordítja. A
kocsmalánc egyik vezetője szerint lesznek olyan példányok,
amelyekért sokat megadnak, a
többségért viszont csupán néhány fontot. A melltartó egyébként a harmadik a kocsmában
talált tárgyak listáján. Első az öngyújtó, a 2. a mobiltelefon.

Mert túl sokat kellett várnia orvosára, beperelte egy amerikai
férfi, és első fokon meg is nyerte
a pert. Az 58 éves férfi több mint
3 órán át várakozott, míg végre
megkapta a hátfájást csillapító
injekciót az orvostól. Hogy megleckéztesse, miként kell kellő
tisztelettel bánni a betegekkel,
5000 dollár kártérítésre perelte
be. Mint mondta, orvosa délután
kettőt adott meg időpontként, de
csak negyed hatkor érkezett meg.
- Amikor felbukkant, se azt nem
mondta, hogy bocsánat, se azt,
hogy más betegek miatt késett,

új közmondás olvasható.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. 12. Felsőbb utasítás. 13.
Hozzátartozói. 14. Befoglaló eszköz. 15. Puskáz. 16. Szabálytalanság a fociban, német szóval. 17. Amnesty International. 18. Női
becenév. 20. Bébicsősz. 21. Rádium. 23. Rádiusz. 24. Hanghordozója. 25. Hóbelevancok. 28. Fél saller! 29. Szekundum. 30. Észbeli. 31. Hangtalan turf! 32. Rangjel. 34. Sziv németül. 35. Kórházjel.
36. Családtag. 37. Csomóz. 39. Igekötő. 40. Épít. 42. Személyes
névmás. 43. Drogfogyasztás következménye. 46. Kötőelem. 48.
Sírdogál. 49 Részben első! 50. Mega.
FÜGGŐLEGES: 1. Válogatott labdarúgó. 2. Hitelesítő. 3. Nagyobb
hányad. 4. Spanyol férfinév. 5. Argon. 6. Ünnepi öltözék. 7. Csapadék. 8. Hosszmérték röviden. 9. Nagy (tájsző). 10. Mount... (hegycsúcs). 11. Hidegtűrő állat. 19. Régi tanult ifjú. 20. Részére. 22.
Képzőművészeti alkotás. 24. Neves festőnk (Károly). 25. A megfejtés második sora. 26. M. U. H. 27. Kolléga megszólítása. 33.
Ágyúz. 35. Német város. 38. Kellemetlen rovar. 40. Régiesen fúj.
41. Használd a szemed! 44. Néma lator! 45. Végtelen nén$fsSf~
47. Lám. 50. Személyes névmás. 51. Kérdőszó. 52. Nitn
Házvég!
PÉNTEKI rejtvényünk helyes megfejtése:
ÁHOM

£\

Max:29

Max:2S°

Max:30°

Min: 18°

Min:19°

Mki:19°

Min:19

Napos

Változó

Napos

Változó

Vízállás:
A Tisza Szegednél 124 cm (hőfoka 25 C ), Csongrádnál - 6 8 cm,
Mindszentnél 32 cm. A Maros Makónál - 3 9 cm.
A Nap kel: 5.21, nyugszik: 20.18, Hold kel: 10.31, nyugszik: 22.53

TOSHIBA klíma
A

akció!

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
értékesítése
egyedi részletfizetéssel
T O S H I B A MagyarFŐSZER-ELEKTROPROFIL KFT.

országi képviselete:

S z e g e d , R ó m a i krt. 2 3 . Tel.. 6 2 / 4 2 1 - 5 3 3

S k o d a az

IKESZ-től

az autózás nagymesterétől!
Műszaki vizsga, zöldkártya, eredetiség vizsgálat, általános szerviz

már több mint 10 éve az Izabella híd lábánál.

IKESZ Autócentrum

de még olyan kegyes hazugsággal
se állt elő, hogy defektet kapott.
Az én időm éppen olyan drága,
mint az övé - panaszkodott a felperes. Az orvos azzal mentegetőzött, hogy aznap túlságosan be
volt táblázva, ugyanakkor el
akarta látni a felperest is, mielőtt
az szabadságra ment. A bíróság
igazat adott a felperesnek, de
csak 250 dollárt ítélt meg jóvátéltelként, további 115 dollárt
pedig perköltségként. Az orvos
közölte, hogy fellebez. - A pénzbüntetésnél jóval rosszabb az,
hogy ezentúl még azért is idegeskedhetek, mikor perelnek be késésért a betegeim - idézte az AP.

A szegények és az ő drága főztjük
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1. és függőleges 25. számú sorában egy

0

Max:29°

Váratásért kártérítés
LAS VEGAS (MTI)

30°

0

6 7 2 4 Szeged, Kossuth L Sgl. 112.
teiefun 6 2 / 4 7 1 - 2 4 2

A NAP VICCE
- Mi a különbség a villám és a
villany között? - kérdezi a nevelő
a táborban hancúrozó gyermekektől.
- Az - feleli a mindig izgága
Berci - , hogy a villám ingyen
van, de a villanynak borsos ára

ISTEN ELTESSE!
LEHEL
Ősmagyar név; egyéb formái a
Léi vagy Leel voltak. Lehel Bulcsú vezértársa volt, akiket őseink
nyugatra kalandozása során az
ellenség foglyul ejtett, és az augsburgi csata (955) után Regensburg kapuja előtt felakasztott. A
névvel először a XIV. századból
származó Pozsonyi Krónikában
találkozunk. Márk barát irta róla
ezt a krónikát, hogy a fogságba
esett magyar vezér utolsó kívánsága az volt: kürtjébe még egy
utolsót fújhasson. A kürtszó elhangzása után Lehel agyonsújtotta vele a német császárt,
ugyanis a honfoglaló magyarok
ősi hiedelme szerint a megölt ellenséget akarta ezzel a másvilágon szolgájává tenni. A mondát
Kézai Simon megcáfolta. A jászberényi kürt a XI. századból való,
Lehel kürtje néven csak 1788 óta
szerepel, azelőtt jász kürt volt a
neve.
HERMINA
Vasárnap ünnepeljük. Hermina
a német Hermann női változata.
A Hermann név hadi férfit jelent.

