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Baki a Maty-éri kajak-kenu ob-n

TÉMÁINKBÓL
AKIK A KÖRNYEZETET
TERHELIK
Vízszennyezésért mérte ki a
legnagyobb bírságot tavaly a
környezetvédelmi hatóság.
A büntetési tételek az utóbbi
időben jelentősen
megemelkedtek és nincs már
fölső határuk sem.
3. oldal
A SZUPERSZTÁR
KÉPESKÖNYVE
Az Istenfiú történetét afféle
képes Bibliaként vitte színre a
Musical Színház a szabadtérin.
Az alkotók szerint ez a
Szupersztár csak stadionokban,
szabadtéri színpadokon
játszható.
4. oldal
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Rádió88

FM954 Rádió «
ORSZÁGOS KUTYAKIALLITAS,
Egy samojedet választottak a
legszebb kutyának a szegedi
kutyakiállításon. A Magyar
Ebtenyésztők Országos
Egyesületének tegnapi
rendezvényén több mint 700
kutyát lehetett megcsodálni.
8. oldal
DÁNIA PÉLDÁIA AZ EU ELŐTT
Az unió első foglalkoztatási
irányvonalait hat évvel ezelőtt
fogadták el, ezek között fontos
szerepet kap a férfiak és nők
esélyegyenlősége.
9. oldal

Elúszott egy szegedi arany

Halálos
baleset
a Picknél
Halálos munkahelyi baleset
történt tegnap Szegeden, a
Pick Szeged Rt. egyik telephelyén. Az ügyet a rendőrség
szakértők bevonásával vizsgálja.

Három napon át csatáztak a legjobb hazai kajak-kenusok a Szeged melletti Maty-éren az országos bajnokságon, amely egyben világbajnoki válogató is volt.
A Démász-Szegedi VE sportolói két aranyat kaszszíroztak, igaz, egyről lemaradtak.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Világklasszis sportolók randevúztak a Szeged melletti
Maty-éren. Három napon át csatáztak a legjobb kajak-kenusaink az országos bajnokságon. Hatalmas volt
a tét, hiszen az ob egyben világbajnoki válogató is volt.
A tét a szeptemberi atlantai vb volt. A népes szurkolósereg - tegnap háromezren ültek a lelátón - izgalmas
futamokat láthatott. A legtöbb számban a papírforma
érvényesült, az esélyek nyertek, s harcolták ki a tengerentúli részvételt. A Démász-Szeged sportolói két
aranyérmet és egy tucat ezüst- és bronzérmet szereztek. Egyelőre kérdés, hogy a Tisza-partiak közül ki indulhat a világeseményen. Kenu ezer méteren Fürdők
Gábor és Joób Márton között „szétlövést" rendeznek
pénteken Szolnokon. Aki nyer, az biztos résztvevő.
Az, hogy nem született több hazai elsőség az azon is
múlott, hogy szombaton a kenu négyes ezres döntőjének a startjáról lemaradtak Fürdökék. Mivel az egyesek eredményhirdetésre csúszott, így nem értek oda a
rajtra. Kétszáz méterre voltak tőle. Pedig a legnagyobb
esélyesek voltak. Még szerencse, hogy ez nem volt válogató. Sajnos, nem csak a startbíró, hanem a szegedi
edzők is hibáztak: kérhették volna a döntő néhány perces csúsztatását. Hiába óvtak a démászosok - a csepeli
hajó is lemaradt -, ezt elutasították, így talán elúszott
egy bajnoki cím.
Részletek A Dél Sportjában

MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi kenunégyes (jobbról Hüttner, Farkas, Bohács, Fürdők) negyedik lett
vasárnap kétszázon.

Fotó: Kamok Csaba
SSSÍ

Tragikus kimenetelű munkahelyi baleset történt vasárnap délelőtt Szegeden, Pick Szeged Rt.
Szabadkai úti telephelyén. Az
elsődleges vizsgálatok adatai
szerint a húsipari cég udvarán
sertéseket rakodtak egy pótkocsis teherautóra, amikor a tragédia bekövetkezett. A teherautó
tolatott, közben - egyelőre ismeretlen okból - a sertéseket
számláló rakodómunkás a jármű mögé lépett, a szerelvény
pedig nekinyomta a rakodórámpának.
A 26 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen életét vesztette.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Aí.
Toronykői Márta elmondta, az
ügyben a felelősség megállapítására a rendőrség büntetőeljárást
indított, szakértő bevonásával
vizsgálják a tragédia körülményeit.

»

Ezrek imádkoztak együtt az alsóvárosi ferences atyákkal, testvérekkel

Zöldövezetben -12 hektáron, 420 lakással

Havasboldogasszony nagybúcsúja Lakópark épül
a Szabadkai útnál
Ezrek ünnepeltek a hét végén Szegeden, a Mátyás téren kialakított
oltár előtt az alsóvárosi ferencesek jubileumi nagybúcsúján. A
határokon túlról is számosan érkeztek, hogy részt vegyen az ünnepi
szentmiséken, a világtalálkozók vándorkeresztjét követő fáklyás
keresztúton, a látványos körmeneten.

www.delmagyar.hu

Beer Milkós váci püspök is misét c e l e b r á l t . Fotó: Gyenes Kálmán

A szegedi szabadtérin a Jézus Krisztus szupersztár előadásának Alsóvárosig elhangzó utolsó akkordjaival egyszerre hajtott térdet több száz hívő szombat este tizenegy órakor a jubileumi Havasboldogasszony
nagybúcsú fáklyás keresztútjának első állomásánál a templom előtti
téren. A menetet Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspök vezette.
A fáklyákkal megvilágított stációknál mozgó kihangosító adta tovább
gondolatait, amelyek bűnbánatra indították a zarándokok tömegét.
Folytatás a 3. oldalon

A román szakasz megérezte a korai szabadságolást

Torlódás volt a nagylaki határon
Németországban és Ausztriában egy héttel korábban engedték haza szabadságra a
vendégmunkásokat. A hétközi
hegyeshalmi dugó hétvégére
ért Csongrád megyébe, de
problémát csak Nagylaknál
okozott.
- Péntektől hatalmas sorokban
állnak a személygépkocsik a
határátkelőn - mondta Kovácsné Bohák Henrietta határőr
százados, a nagylaki határátkelőhely hétvégi ügyeletes tisztje.
- A román és a török vendégmunkásokat egy héttel korábban engedték haza Németországból és Ausztriából, ezért
már a mostani hétvégén is nagy
dugók alakultak ki.
Személygépkocsikkal 2-3 órát
is várni kellett a magyar oldalon.
Hasonló volt a helyzet az autóbuszokkal is.
A nagylaki határállomásnál a kocsisor hossza elérte a 2-3 kilométert is.

MTI Telefotó: Németh Gyöigy

Folytatás a 3. oldalon

Egyelőre a közműveket építik.
Már a közműveket fektetik le
abban a lakóparkban, amit még
Bába István, a neves szegedi
sztárügyvéd álmodott meg a
Szabadkai út mellé. Fia úgy véli,
ősszel már megkezdődhet az
alapozás.
- Zsúfoltságtól nem kell tartani,
parkos-ligetes lesz lakóparkunk
akkor is, ha minden ház felépül fogadott Bába István ügyvéd a
Szabadkai úton épülő lakóközpontban, ami ma még annyira
hasonlatos a végtelen pusztasághoz, hogy elképzelni sem köny-

Fotó: Gyenes Kálmán

nyű: itt családok százai fognak
majd élni. A valaha két laktanyának (Zalka és Vorosilov) is helyet
adó terület 12 hektárnyi területén ugyanis 420 lakást húznak
fel, míg például a rókusi temető
helyén álló lakópark 6 hektárjára
690 lakást terveztek. Ám aki arra gondol, hogy már holnap kérné a kulcsot, csalódni fog, ugyanis Szeged egyik legnagyobb otthonteremtő beruházása ma még
csupán a közművek kiépítésénél
tart.
Folytatás az 5. oldalon
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Mozdoki robbantás
MOZDOK, MOSZKVA (MTI)

Ötvenre emelkedett a mozdoki
katonai kórház ellen elkövetett
péntek esti csecsen terrortámadás halálos áldozatainak száma jelentette be az orosz rendkívüli
helyzetek minisztériuma. Az
ITAR-TASZSZ jelentése szerint
vasárnapra virradóra további hét
ember holttestét emelték ki az
észak-oszétiai orosz katonai kór-

ház romjai alól. A 36 órája tartó
mentést befejezték. Az Oroszországhoz tartozó Észak-Oszétföldön, Mozdokban két öngyilkos
merénylő egy robbanóanyaggal
megrakott teherautót vezetett a
katonai kórháznak; az 1 tonna
trotilnak megfelelő erejű detonáció földig rombolta a négyszintes
épületet. A robbanás következtében nyolcvanketten szenvedtek
sérülést.
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A Fidesz szerint a brókerbotrány elérte a kormány szintjét

^

Kulcsár Attila MeH-belépője
Kulcsár Attila állandó belépővel rendelkezett a Miniszterelnöki Hivatalba (MeH),
emiatt a kancelláriát vezető miniszter
szombaton vizsgálatot rendelt el.
BUDAPEST (MTI)

A belépőről a Magyar Nemzet számolt be. A
hírt a Fidesz úgy értékelte, hogy a K and H
Bank brókercégének botránya mára elérte a
kormányt is.
A fényképes belépőt kiadó volt humánpolitikai helyettes államtitkár azzal indokolta az
igazolvány kiállítását, hogy Kulcsár Attila
számos alkalommal képviselte a pénzintézetet hivatalosan. A kormányszóvivő elmondta, hogy a MeH vezetői nem tudtak a milliárdos sikkasztással vádolt bróker belépőjéről.
Kiss Péter kancelláriaminiszter utasította a
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási állam-

titkárát, hogy vizsgálja felül az elmúlt években kiadott hivatali belépőket, illetve azok
kiadásának rendjét - tette hozzá Gál J. Zoltán.
A belépőt kiadó Kodela László közölte: Kulcsár Attila nem brókerként jutott az igazolványhoz, azt a bank ügyvezetőjeként, hivatalos minőségben kérte. A belépőt 2002 júliusában kapta meg.
„Kulcsár Attila, mint az ország második
legnagyobb bankjának önkormányzati finanszírozással, EU-projektckkel és közkapcsolatokkal foglalkozó üzletágának ügyvezető
igazgatója, az elmúlt években hivatalos minőségben képviselte bankját több olyan tárgyaláson, amelyen az állam különböző intézménycinek képviselői is részt vettek" mondta a volt helyettes államtitkár.
A Fidesz szerint a K and H brókercégének
botránya mára elérte a kormányt azzal, hogy

kiderült, Kulcsár Attilának állandó belépője
volt a Miniszterelnöki Hivatalba - mondta
Demeter Ervin az MTI-nek. A kormánynak
válaszolnia kell arra, mikor, kikkel és miről
tárgyalt Kulcsár Attila a MeH-ben, valamint
arra is, milyen megbízást kapott, amely miatt szükség volt arra, hogy állandó belépőt
adjanak ki a számára - közölte a honatya.
A kormányszóvivő elmondása szerint a belépők kiadásának nem feltétele a MeH-hel
kötött bármilyen jogviszony, ahhoz elég egy
adatlap kitöltése és a belépők kiadására jogosult vezető aláírása. „Kulcsár Attilát a belépőn kívül semmi nem köti a Miniszterelnöki
Hivatalhoz" - hangsúlyozta Gál J. Zoltán.
Demeter Ervin pártja nevében felszólította a
kormány tagjait, hogy hozzák nyilvánosságra, milyen kapcsolatban állnak a Kereskedelmi és Hitelbankkal. Kulcsár Bécsben, kiadatási fogva tartásban van.

Hogyan változtathatta meg külsejét a bujkáló iraki diktátori

Eltemették a Húszéin fivéreket

A kórház megroggyant épülete a robbantás után.

MTI Telefotó/AP

Az út dupla kanyara
GÖLNICBÁNYA (MTI)

Tizenegy halálos áldozata és 25
sérültje van a Szlovákiában történt autóbusz-balesetnek. Az áldozatok többsége idős ember, de
egy kilencéves gyermek is van
köztük. A gölnicbányai járáshoz
(Gclnica) tartozó Dénes (Úhor-

ná) falu közelében húzódó keskeny úton felborult egy zarándokokat szállító autóbusz, melynek
utasai a Szobráncból (Sobrance)
és Gálszécsről (Sccovce) a falu fölötti hegyen álló kegyhelyre tartottak. A gépkocsivezető a meredek duplakanyarban nem megfelelően kormányozta a járművet.

Felavatták idősebb Antall József szobrát

Túl a politikai mércén
0R0SZI (MTI)

Szülőhelyén, a Somló-hegy melletti Oroszi faluban avattak szobrot idősebb Antall Józsefnek.
Avatóbeszédében Rafal Wisniewski, a lengyel nagykövet emlékeztetett arra, hogy idősebb Antall lózsef, menekültügyi kormánybiztosként lengyelek tízezreinek - köztük sok zsidónak -

biztosított menedéket Magyarországon a II. világháború alatt.
Idősebb Antall lózsef és a balatonboglári plébános, Varga Bcla
több mint 50 ezer lengyel menekültről, valamint francia, angol
és orosz katonáról gondoskodott
a háború alatt. „Amit idősebb
Antall József tett a II. világháború alatt, az túllép minden politikai mércén" - hangzott el.

Szaddám Húszéin volt iraki diktátor két fiát szombaton eltemették. Egy román lap szerint
román, magyar és bolgár katonák is voltak a közép-iraki
Hilla közelében lévő logisztikai
táborban, amelyet péntek hajnalban aknavető-támadás ért. A
lengyel védelmi minisztérium
még pénteken közölte, hogy a
táborban senki nem sérült meg,
és anyagi kár sem keletkezett. A
magyar szállító zászlóalj ötven
fős előkészitő részlege kedden
foglalja el végleges állomáshelyét Hillában.
TIKRÍT, BAGDAD (MTI)

Szaddám Húszéin két fia, Udaj
és Kuszaj holttestét az Iraki Vörös Félhold Társaság mentőautón szállította szombaton Bagdadból Tikrítbe, ahol a családi
kriptában temették el őket amerikai egységek és a Húszéin klán
két képviselője jelenlétében.
Hajnalban, szintén Szaddám
Húszéin szülővárosában amerikai katonák lecsaptak egy házra,

és elfogtak egy középkorú férfit,
akit gerillatámadások szervezésével gyanúsítanak. Egy amerikai katonai gépjárműoszlopot támadás ért Balad és Tikrít között,
Bagdadtól északra: egy amerikai
katona meghalt, három megsebesült.
Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) közölte,

hogy „nagyon nagy valószínűséggel" valóban Szaddám Húszéin
hangja hallható azon az állítólag
július 27-én készült felvételen,
amelyet pénteken az al-Dzsazíra
katari műholdas hírtévé tett közzé. Az amerikai központi parancsnokság honlapján öt képpel
illusztrálta, hogyan változtathatta meg külsejét a bujkáló iraki

Magyar katonák tűzkeresztsége
HILLA (MTI)

Az Irakban lévő magyar katonák felkészültek arra,
hogy megvédjék magukat - közölte Csongrádi Imre
őrnagy, az iraki nemzetközi haderő 58 fős magyar
előkészítő részlegének parancsnoka. Az iraki nemzetközi haderő hillai, kiépítés alatt lévő bázisa ellen

csütörtök este elkövetett aknatámadásról kijelentette: a román, lengyel és magyar egységek szálláshelyének is helyet adó bázisra több 60 milliméteres
aknagránát csapódott be. Az akció során a tábor
minden katonája, így a magyarok is közvetlen életveszélyben voltak, de szerencsére senki nem sérült
meg és átestünk a tűzkeresztségen.

Kovács a Szigeten a kettős állampolgárságról
Bár a kérdés rendkívül bonyolult, Magyarország kész szakértői tárgyalásokat folytatni a
határon túli magyar szervezetekkel, a szomszédos országok
kormányaival és az EU-val a
kettős állampolgárság esetleges
kiterjesztésének lehetőségeiről
- mondta Kovács László külügyminiszter, az MSZP elnöke
vasárnap a Sziget fesztiválon.
BUDAPEST (MTI)

A magyar diplomácia irányítója a
jelenlegi 15 EU-tagország és a
Magyarország melletti kilenc
csatlakozó állam budapesti nagykövetségének képviselőivel tett
sétát a Sziget fesztiválon. „Az
Európai Unióban nem adnak
kollektív alapon kettős állampolgárságot, csak egyéni elbírálás
alapján" - mondta a vajdasági
magyarok kezdeményezése kapcsán Kovács László a Sziget feszÁtvonulás az üzenetet hordozó transzparens alatt. Kovács László külügyminiszter Gerendai Károly tivál utolsó napján az EU-sátorfőszervező (jobbról a második) társaságában a Szigeten.
MTI Telefotó: Kovács Tamás ban. A politikus kiemelte: a kor-

mány szerdán tárgyalja azt az
előterjesztést, amely azzal kapcsolatos, hogy Magyarország november l-jétől - európai uniós
jogharmonizációja keretében vízumkötelezettséget vezet be
Szerbia-Montenegróval és Ukrajnával szemben. „Azt javasoljuk, hogy e két ország állampolgárai alacsony költségért, a lehető leggyorsabban, többszöri beutazást és hosszabb magyarországi tartózkodást biztosító vízumhoz jussanak" — közölte Kovács László. A külügyminiszter egy, a Sziget fesztiválon olvasható transzparensre reagálva hangsúlyozta:
Magyarország
nem tudja megtenni, hogy ne vezessen be vízumkötelezettséget a
két szomszédos állam, Szerbia-Montenegró és Ukrajna vonatkozásában. Hozzátette: Magyarországnak addig kell majd
fenntartania a vízumkötelezettséget Belgrád és Kijev felé, amíg a
két ország le nem kerül az EU vízumkötelezett! listájáról.

diktátor (az ötből két képet közlünk). Szaddám Húszéin hírszerzői értesülések szerint magánrendszámú személygépkocsival
változtathatja helyét. A számítógépes fotókat a washingtoni védelmi minisztérium és a CIA közösen készítette.
- Irak újabb Vietnam lesz az
Egyesült Államok számára - jósolta a líbiai vezető. Moamer
el-Kadhafi az amerikai ABC tévében rámutatott, hogy folytatódnak a harcok Irakban. Az öszszccsapásoknak Szaddám Húszéin elfogása vagy halála sem
vet véget, mert az irakiak a függetlenségükért szállnak harcba vélte. A megdöntött iraki rendszer egy bennfentese közölte az
amerikaiakkal: Szaddám Húszéin valóban megsemmisítette tömegpusztító fegyvereit, de szándékosan kétségek között hagyta
a világot, hogy megossza a nemzetközi közösséget, és elrettentse
az amerikaiakat az inváziótól. A
stratégia azt a célt szolgálta, hogy
az iraki diktátort erősnek tüntesse fel az arab világ szemében.

RÖVIDEN
ROMA HOLOKAUSZT
Aki demokrata, az tudja, hogy
Auschwitz-Birkenauban ő is
meghalt egy kicsit - mondta
Gyurcsány Ferenc a roma
holokauszt áldozatainak
tiszteletére rendezett
megemlékezésen Budapesten.
1944. augusztus 2-áról 3-ra
virradó éjszaka több ezer társunk
szenvedett halált a fasizmus
lágerében - emlékezett a
sportminiszter a cigányok
meggyilkolására. Cigány nyelven
köszöntötte és testvéreinek
nevezte a megjelenteket.
SZERELMI MOTÍVUM
Feltehetően szerelmi motívum
áll a győri túszdráma mögött. Az
elkövető nagy valószínűséggel
azért támadta meg a nőt, mert az
visszautasította közeledését.
Pénteken a győri sétálóutca egyik
üzletében egy férfi túszul ejtett
egy fiatal nőt, akire kést és
pisztolyt fogott. A rendőrség
rövid időn belül kiszabadította
nőt, az akció során a megyei
főkapitány-helyettest mellkason
szúrta a támadó.
INGYENES TANKÖNYVEK
A szocialista frakció javasolja a
kormánynak: augusztusban
értesítse az érintett gyermekes
családokat arról, hogy ki és
hogyan jut idén szeptemberben,
illetve jövőre ingyenes
tankönyvhöz - közölte Lendvay
Ildikó, az MSZP frakcióvezetője.
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A hatóság büntet, a civil szervezet figyelmeztet

Vajdasági
meglepetés

Akik a környzetet terhelik
Vízszennyezésért mérte ki a
legnagyobb bírságot tavaly a
környezetvédelmi hatóság. A
büntetéstételek jelentős emelkedése miatt már nem éri meg
cégeknek a környezetszennyezés miatti bírságok kifizetése.
- A rendszeres környezetterhelők nem föltétlenül azonosak a
megbírságoltakkal mondta
Gyapjas József, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség (Atiköfe) igazgatója, akitől
Csongrád megye legnagyobb környezetszennyezőiről
érdeklődtünk. A nevesítés hamis megítélésre adhat alkalmat, mert például ha egy nagyüzem jelentős
mértékben terheli égéstermékeivel a levegőt, nem feltétlenül tartozik a bírságolt üzemek közé, ha
a kibocsátott anyag alacsony
koncentrációjú és az üzem lakott
településtől megfelelő távolságra
fekszik. Viszont szabálytalan és
engedély nélküli hulladékégetés
esetén könnyen milliós nagyságrendűvé is duzzadhat a bírságtétel; példa erre az a műhely, ahol
mindössze két héten át égettek
veszélyes hulladéknak számító
fáradt olajat.
A környezetvédelmi hatóság
munkájának hatékonyságáról az
igazgató azt mondta, hogy a telephelyengedéllyel
rendelkező
cégek nem bújhatnak el az ellenőrzés elől, a lakosság környezetkárosító tevékenységével pedig
az önkormányzat foglalkozik.
Az Atiköfe rendszeresen végez
légszennyezési, hulladékkezelési
és vízminőség-vizsgálatokat. A
tervezett ellenőrzések mellett a
panaszbejelentéseket is kivizsgálják. Tavaly összesen 514 ellenőrzést hajtottak végre.
Egyre kevésbé kifizetődő, hogy
egy rendszeresen bírságolt cég inkább lerója a büntetés összegét,
ahelyett, hogy a környezetvédelmi követelményeknek is megfelelő technológiai fejlesztést hajtson végre. A bírságtételek ugyanis alaposan megemelkedtek a közelmúltban, így például a sza-

PANEK SÁNDOR

Elkeserítő látvány Szegeden. Ma már jelctős büntetést ró ki a cégekre a hatóság.

NYOLCMILLIOS BIRSAG
Csongrád megyében tavaly a levegőszennyezésért kiszabott legnagyobb környezetvédelmi bírság 1 millió 400 ezer forint volt. Öszszesen 20 ügyben jártak el, s 5 millió forint büntetést szabott ki az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség.
A hulladékkezelés szabályait szegte meg többek között egy
üzem, amelynek telephelyén engedély nélkül alumíniumhulladékot olvasztottak (100 ezer forint büntetés). Tavaly mindössze 3
hasonló üggyel találkoztak, s összesen 207 ezer forintra bírságolták az érintetteket.
Vízszennyezésért mérték ki a legnagyobb büntetést: közel 8 millió 500 ezer forintot. E területen a leghosszabb a bírságoltak listája
is: 54 ügyben összesen mintegy 40 millió forint büntetésről döntött a hatóság.
bálytalan hulladékkezelésért kiszabható büntetésnek már nincs
is fölső határa.
A civil környezetvédőknek hatósági ellenőrzési joguk nincs, viszont fölhívják a figyelmet a lehetséges veszélyforrásokra. Boj-

Torlódás a határon
Folytatás az 1. oldalról

Igaz, hogy ott nem volt folyamatos a torlódás, de amikor egyszerre érkezett meg több busz, akkor azoknak is várni kellett a kilépésre. Kovácsné Bohák Henrietta hozzátette: a román oldal is maximális kapacitással dolgozik, de így is sokat kellett várakozni Nagylaknál. A
határőr százados megjegyezte, a rendőrség segítségével a 43-as főúton
két helyen, a kiszombori körforgalomnál és Makó után, a csanádpalotai elágazásnál próbálják eltereltetni a forgalmat, így mérsékelve a
határátkelőhely túlterheltségét.
- Péntek óta folyamatosan tereitetjük Kiszombor és Battonya felé a
forgalmat, de még így is jelentős a várakozási idő. Sokan nem tudják,
hogy Kiszombornál is éjjel-nappal át lehet menni Romániába - közölte Kovácsné. - Befelé csak pénteken volt kritikus a helyzet, azóta viszont zavartalan a személygépkocsi forgalom. A tehergépkocsik viszont mindkét irányban zavartalanul juthatnak át. Bízunk benne,
hogy legkésőbb hétfő estére levonul a csúcsforgalom és keddtől újra
zavartalan lesz az átkelés.
Nagylakkal ellentétben, a röszkei határállomáson nem voltak dugók. Mint azt az ügyeletes tiszttől megtudtuk még a szokásos hétvégi
forgalomnál is kevesebben akartak ki-, illetve belépni.
G. SZ. L.

Kétmillió Mártélynak
Különös megoldást választott a
mártélyi önkormányzat a pályázatokhoz szükséges önrész
előteremtésére. A székkutasi
önkormányzathoz fordult kölcsönért.
A pénzintézet helyett a székkutasi önkormányzathoz fordult
segítségért, s kért kölcsön a faluban megvalósuló beruházásokhoz szükséges önrész kifizetéséhez a mártélyi képviselő-testület.
A Tisza-holtágnál lévő kicsiny
település polgármestere, Balogh
lánosné úgy vélte: ez az eljárás
egyáltalán nem törvénybe ütköző, s ezt számukra a megyei közigazgatási hivatal is megerősítet-

te, csak éppen eddig egyik önkormányzatnál sem jutott eszébe
senkinek, hogy ezt az utat válasszák. Inkább bankhoz fordulnak segítségért.
A kölcsön kért kétmillió forintot még nem kapták meg a
mártélyiak, az összeget majd
akkor veszik át, ha a beruházások kifizetésénél szükség lesz
rá.
Mártélyon az idén több fejlesztési munkába is belevágtak, így
például járdák építésébe, valamint a Civil Ház kialakításába.
Ezek megvalósítására azonban
csak akkor jár pályázati segítség,
ha az önkormányzat rendelkezik
megfelelő önrésszel.
T.A.

tos Ferenc, a Kiss Ferenc Csongrád Megyei Környezetvédelmi
Egyesület (Csemete) irodavezetője szerint a nehézfémeket is
tartalmazó füstöt kibocsátó üzemek mellett jelentős veszélyforrást jelentenek azok a sertéshiz-

Fotó: Kamok Csaba

laldák, amelyekről felszíni szikkasztókba kerül a hígtrágya, veszélyeztetve a talajvizet, ásott
kutakat egyaránt; a káros anyagok a táplálékláncon át eljutnál',
az emberi szervezetbe is.
A termálvízzel fűtő mezőgazdasági üzemek nem követnek el
szabályszegést, ha csatornába
engedik a megengedett értéket
nem meghaladó oldott sótartalmú vizet, de fémsók és más vegyületek ugyancsak hosszú távon károsítják az élővilágot.
A légszennyező hatása közismert: hiába futnak az utakon érvényes zöld kártyával, tehát a levegőt „csupán" a megengedett
határértéken belül terhelő kocsik, ha a mind több és több jármű is növeli az összefoglaló néven „környezetbetegség"-ként is
emlegetett genetikai elváltozások kockázatát.

A Vajdaság magyarlakta településein aláírásgyűjtés folyik, amelylyel az ott élő magyarok a szerb-magyar kettős állampolgárság bevezetését kérik a magyar kormánytól. A vajdaságiak körében egységes az akarat: kivétel nélkül minden párt. közéleti vezető a szabályos vagy külhoni magyar állampolgárságot látja megoldásnak
arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország déli határán a „shengeni vasfüggöny" ne válasszon le több százezer magyart. Nyilatkozataikban a cserbenhagyottság érzése szólal meg,
hiszen Szerbiának hosszú időre esélye sincs az EU-tagságra, miközben a magyar külügy a nemzeti integrációs politikát besorolta
az uniós csatlakozás által magától megoldódó problémák közé. A
vajdasági magyarok a nemzeti szétszakítottság új fejezetét látják
a csatlakozásban, és teljesen érthető, hogy ebből nem kérnek.
Semmi biztatót nem ígér számukra, hogy a magyar külpolitika,
amelynek már a csatlakozási okmány aláírásakor kész forgatókönyvvel kellett volna rendelkezzék az EU-ból tartósan kimaradó
szerbiai és ukrajnai magyarok sorsáról, a november elsejétől bevezetendő vízumkényszer küszöbén még a kedvezményes
vízumrendszerrel sem állt elő.
A magyar belpolitikai vita, amely az automatikus állampolgárságkörül kialakult, e késlekedés miatt annyira kapkodó. Ha a Kovács László-féle külügynek lenne terve a nemzeti integrációra,
közelebbről pedig a magyar kulturális nemzet
újraegyesítésére,
akkor lehetne az automatikus állapolgárság helyett más státust
ajánlani a vajdaságiaknak és a kárpátaljaiaknak. A magyar nemzetpolitika azonban pillanatnyilag teljesen elképzelés
nélkül
improvizál az ellenérdekelt szomszédos országoknak való megfelelés és az EU vélt vagy valós követelményei között. Az egyetlen
felhasználható eszköz, a kedvezménytörvény
esetében a Külügyminisztérium azzal igazolta diplomáciai vereségét az agresszív
szlovák és román külpolitikával szemben, hogy a felvidéki és erdélyi magyaroknak nyújtott státus amúgy is fölöslegessé válik,
amint ezek az országok az unió tagjai lesznek. Kísérlet sem történt arra, hogy az eredeti értékét elvesztő magyarigazolvány mellé a vajdaságiak és a kárpátaljaiak esetében
vízummentességet
vagy más, a schengeni feltételeket enyhítő jogokat adjanak a Magyarországra való belépéshez.
A vajdasági igény a magyar Külügyminisztériumnak
ezt a cél
nélküli politikáját lepte meg, és állította válaszadási kényszer elé,
aminek különös nyomatékot adott az is, hogy a szerb kormányfő
nem ellenzi a megoldást. A kettős állampolgárság kérdését korábban a jobboldali kormány is mérlegelte, de az erdélyiek csalódására, a románok ellenállása, valamint a várható közös EU-csatlakozás miatt végül elállt tőle, és a különleges státust biztosító kedvezménytörvény mellett döntött. A választások után az új kormányra marad annak elérése, hogy az EU-n kívül maradó magyar nemzetrészek számára biztosítsa az összetartozást Magyarországgal. Ezzel azonban Kovács László adós maradt: a beígért
kedvezményes vízumon kívül egyetlen megoldást sem dolgoztak
ki, ami helyettesíthetné az általuk politikailag nem kívánt kettős
állampolgárságot. így kerülhetett a kormány abba a helyzetbe,
hogy visszautasításként éppen a nemzeti integráció területén kell
a nemzetpolitikát amúgy megváltó Európai Unióra hivatkoznia.

NY. P.

Ezrek imádkoztak együtt az alsóvárosi ferences testvérekkel

Havasboldogasszony nagybúcsúja
Folytatás az 1. oldalról

A búcsú rendezvénysorozatának
első napja a készület jegyében
telt. A keresztúton résztvevők
előtt vitték a pápa által megáldott világtalálkozók vándorkeresztjét, ami szombat délután érkezett Szegedre.
Már a szombat délutáni megnyitó szentmisén is zsúfolásig
telt a gótikus templom, a „szögedi" híveken kívül láthatóan
számos, más városból, sőt határon túlról érkező zarándok is
áhítattal vett részt a lelki programokon. Az ünneplős ruhákon
kívül fel-feltünedezett egy-egy
népviseletbe öltözött zarándok,
jelezve:
Havasboldogasszony
nagybúcsúja a partiumi, erdélyi
és délvidéki katolikusokat is az
alsóvárosi templom ünnepére
hívta.
A szombati szertartásokat a
gyermekekért és az ifjúságért
szentelték, a miséket a szegedi és
a váci püspökök mutatták be. Este zsolozsmán és görög katolikus
liturgián, majd szentségimádáson vehettek részt a zarándokok,
a fáklyás keresztutat pedig éjféli
mise követte.
A vasárnapi programokra a
várt 8-10 ezernél ugyan kevesebben, ám még így is több ezren látogattak el az ősi templomot körülvevő térre, amelyet mindenfelől parkoló autók és buszok szegélyeztek. Reggel az édesapai és
édesanyai hivatásokért imádkoztak a hívek, az ünnepélyes, nyílt
színen megrendezett, családokért felajánlott szentmisét pedig

díszes körmenet követte. A hatalmas téren körbevezető menet
az átváltoztatott oltáriszentséget
követte, amelyet Gyulay Endre
püspök díszes szentségtartóban
vitt. A rendőrség és az önkéntes
hívek a forgalmat a körmenet
idejére a környező utcákra terelték.
Új misés ferences papok mutatták be az este öt órakor kezdődő istentiszteletet, ezt ünnepélyes dicséret követte, a jubileumi
nagybúcsú Pocsai Vendel ferences atya aranymiséjével zárult,
amely este 7 órakor kezdődött.
Az egész hét végén át tartó rendezvények alatt a ferences atyák

folyamatosan gyóntattak a rendházban, rendkívül sokan járultak a bűnbocsánat szentségéhez.
A lelki programok mellett játékra és felfrissülésre is lehetőségük
volt a híveknek, hiszen a téren
vásárfiát, a büfésátorban pedig
frissítőket vehettek a zarándokok. A különleges ünnepségre
számos család is ellátogatott, hiszen minden korosztály megtalálhatta a neki illő rendezvényt.
•
A szeged-alsóvárosi Haviboldogasszony búcsú a Dél-Alföld
legjelentősebb és legősibb búcsúünnepe. A hagyomány az 1500-as
évekre teszi a legendás kegykép, a

A szombat éjszakai fáklyás keresztúton több száz hívő vett részt.

Szögedi Segítő tiszteletének kezdetét, miszerint a rendkívül tisztelt szentképet a dúló törökök elől
a templom közelében lévő Csöpörke-tóban rejtették el. A lassan
feledésbe merülő képet később
épp egy török katona találta meg,
s átadta a ferenceseknek. Számos
csodát és gyógyulást tulajdonítanak a Szögedi Segítő közbenjárásának, a hagyomány úgy tartja,
hogy az 1697-es zentai csatában
is az ő segedelmével nyertek a keresztények a török fölött. A Szögedi Segítő tisztelete a Délvidéken
és a Temesközben is mindmáig
hagyományokkal rendelkezik.
ILLYÉS SZABOLCS

Fotó: Gyenes Kdlmdn
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KORKÉP
ALGYÓ. Betyárvilág címmel
olvasótábort rendeznek az algyői
szabadidőközpontban augusztus
4. és 9. között. Az eseményt a
Kész-Tfctő Ifjúsági és Kulturális
Egyesület és a Somogyi-könyvtár
közösen szervezi a nevezetes
betyár, Rózsa Sándor
születésének 190. évfordulójára.
Csongrád megye büszkén ápolja
a betyárhagyományokat, hiszen
messze földön hírhedtek voltak a
szegedi, röszkei, balástyai és
vásárhelyi betyárok. A fiatal
olvasók Rózsa Sándor július
16-ai születésnapja alkalmából a
bujdosók világáról tudhatnak
meg érdekességeket. A táborba
Csongrád megyei, erdélyi és
vajdasági általános iskolásokat
várnak. A néprajzi és irodalmi
hagyományok megismerése
mellett a gyerekek
„betyárkodnak" is.
A szabadidőközpontban
alkalmuk lesz bizonyítani
rátermettségüket a pusztai
párbajok során, a
betyárfelszerelésüket pedig saját
kezűleg készítik el.
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A Musical Színház produkciója a szabadtérin

A Szupersztár képeskönyve

SZEGED. A Szegedi
Környezetgazdálkodási Klit.
augusztus 28-ig permetezést
végez a város egész területén. A
felhasznált növényvédő szerek
az emberi egészségre
veszélytelenek. A platánfákat a
csipkéspoloska, a gnomónia és a
levélgomba ellen kezelik. A kht.
a lakosság szíves megértését
kéri.
ZÁKÁNYSZÉK. Bentlakásos
idősek otthona kezdi meg
működését szeptembertől
Zákányszéken. Az otthon az
elképzelések szerint tizenhat fő
számára nyújt ellátást. A lakókra
éjjel-nappal gondozónők
felügyelnek. Az idősek naponta
legalább háromszor étkeznek és
rendszeres orvosi ellátást
kapnak. A gondozási központ
szükség szerint ruházatot és
mindennapi elfoglaltságot
biztosít. A beköltözők
rendelkezésére áll egy kényelmes
társalgó tévével és videóval,
valamint egy tágas étkező. Az
őszi nyitásra megépül egy
könyvtár- és imaszoba, az udvart
pedig parkosítják. Az otthonba
azok az idős emberek
kerülhetnek be, akik nem

MUNKATÁRSUNKTÓI

Csak a pénteki bemutató volt fenyegetett az
esőtől, ám szerencsére elállt időben. A Jézus Krisztus szupersztár, a Musical Színház
produkciója az elmúlt hét végén három telt
házat vonzott a térre.
Kizárólag stadionokban és szabadtéri színpadokon játszható - mondják a Musical
Színház Szupersztárjáról az alkotók. Ez
nyilvánvalóan igaz és önmagában se nem
negatív, se nem pozitív, azt jelenti, hogy
tudatosan tervezett Kis-Kovács Gergő egy
nagyméretű építményt, amely a bibliai Jeruzsálem köveit hivatott megidézni, s
amely nemigen mozdul az egész történet
alatt, vagyis nem igényel az előadás különösebb színpadtechnikai truvájokat. Ennél még a szegcdi szabadtéri is többet tud,

Fotó: Karnak Csaba

ha az igény úgy hozza. Mi tagadás, többhöz is vagyunk szokva.
A monstruózus és lomha díszlettel teljes
mértékben rímel az az előadás-felfogás,
amely az Istenfiú történetét afféle képes Bibliaként kínálja. Állóképekből bontakoznak ki
a jelenetek, megkomponált térformákban
mozdulatlanná merevedett szereplők elevenednek meg bennük. A régmúlt kor felidézésére alkalmas ruhákba, Tordai Hajnal jelmezeibe bújtatott sereglettel, a nagy létszámú
szereplő gárdával számos - a rafináltan profi
világosításnak köszönhetően is - festői képet
szerkesztett e koncepció jegyében a rendező,
Molnár László. Nem egy alkalommal attól
sem riadt vissza, hogy eme színpadi freskóknak csak egyes részleteit keltse életre, s majd
ha ezek „lemozogtak", jöhet a többi részlet,

majd újra a mozdulattalanság. Talán ezért is
kelt egyféle pantomim-színházi hatást az
előadás. Abban az értelemben, hogy a jelzésszerű közvetítés a domináns. Mintha erre
játszana Michael Kropf, a koreográfus is. Van
még egy eshetőség persze, nevezetesen, hogy
nem jutott az eszébe semmi különösebb táncos kunszt.
A Biblia-leporelló képeiből időnként kilép
és különleges hangi adottságaival igazi, magával ragadó drámát teremt a színpadon a tehetséges Feke Pál, mint Jézus. Megkapóan
szép hangszínével tűnik ki a szereplőgárdából
az operista Gábor Géza Kajafásként. A többiek korrektül eléneklik szólamaikat, de nemigen nyílik módjuk drámai izzású pillanatok
teremtésére. Belesimulnak az állóképbe.
S. E.

Ásotthalom pacallal,
Rúzsa birkával győzött
Több mint háromezren vettek
reszt szombaton Ásotthalmon a
nyolcadik Csongrád megyei polgárőrnapon.
Szombaton Ásotthalmon nem
történt semmilyen törvénybe ütköző esemény, ami érthető, hi-

szen a településen ezen a napon
jelentősen megnőtt az egy lakosra jutó polgárőrök, rendőrök, határőrök száma. A hét végén rendezték meg nyolcadik alkalommal a Csongrád megyei polgárőrnapot a helyi Bedő Albert Szakmunkásképző Iskola területén.

A megnyitó után különböző
bemutatókat tekinthettek meg
az érdeklődők. Mindeközben
már lázasan készülődött a pörköltfőző versenyre benevezett
húsz csapat. A domaszéki Fülöp Géza elárulta, soha éltében
nem fordította meg a bográcsban rotyogó pörköltet fakanállal. Mint mondta, az összetöri
a húst. Kedvünkért megmutatta, ő hogyan forgatja az ételt.
Először két ember leemelte a
bográcsot a tűzről, majd Fülöp
úr határozottan, két kézzel
megmarkolta a bogrács akasztóját, majd a palacsintafordításhoz hasonlatos mozdulatokkal többször megrázta
az
edényt.
A főzőversenyt végül az ásotthalmi polgárőrök nyerték, ők pacalt készítettek. Különdíjat vehettek át a ruzsaiak, akik birkapörköltjükkel kápráztatták el a
zsűrit.
A polgárőrnap résztvevői közül minden szervezet, amelynek legalább tizenöt tagja ellátogatott a rendezvényre, sorsoláson vett részt. A fődíj egy
Skoda Favorit volt. A Tárkány
Autóház által felajánlott gépkocsi a makó-rákosi polgárőrökhöz került. Nekik eddig
nem volt autójuk.
A nap folyamán kamionhúzó
versenyben is próbára tehették
erejüket azok a polgárőrök,
akik jól bírták a hőséget. Ebben a versenyszámban egyébként a csanyteleki polgárőrök
bizonyultak a legrátermettebbnek. A csanyi asszonyok sem
voltak restek, ők is kipróbálták, milyen nehéz a kamion,
és minden erejüket megfeszítve, a férfiak hangos biztatása
mellett, nekik is sikerült elhúzniuk a több tonnás monstrumot.

gyógyintézeti ellátást. Az otthon
lakói térítési díjat fizetnek az
ellátásért, mely a rendeletek
szerint nem haladhatja meg a
bérlő havi nyugellátásának 80
százalékát.

Erős emberek birkóztak a feladattal.

Fotó: Schmidt Andrea

Az 1963-ban alakult Liszt Ferenc
Kamarazenekar évtizedek óta a
világ zenei életének élvonalába
tartozik. Repertoárjuk az egész
zeneirodalmat felöleli: Monteverditől Bachon és Mozarton át a
romantikusokig, a XX. századi
zeneszerzőkig ível. Több mint
200 hanglemezfelvételt készítettek olyan neves kiadókkal, mint
a Hungaroton, az Erato, a Teldec,
az EMI, a Quintana és a CBSSony Classical. Rendszeresen
hangversenyeznek Európa-szerte. Felléptek Ascona, Besancon,
Edinburgh, Flandria, Helsinki,
Luzern, Montreux, Prades, Salzburg híres fesztiváljain. Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 260 városában adtak már
koncertet. Többször turnéztak
Japánban, valamint sikerrel felléptek már Dél-Amerikában és
Indiában is.
Az együttes első művészeti vezetője Sándor Frigyes volt,
1979-ben bekövetkezett halála
óta a koncertmester, Rolla János
vezeti az együttest.
A Liszt Ferenc Kamarazenekar
- amelynek fenntartója Szolnok
városa - a ma esti szegedi koncerten csupa slágerdarabot játszik: Mozart Kis éji zenéjét, Dvorak E-dúr szerenádját és Liszt II.
Magyar rapszódiáját.

A szegedi színház
a Szigeten szerepelt

Skoda Favoritot nyertek a makó-rákosi polgárőrök

igényelnek rendszeres

ZSOMBÓ. A hét végéig fiatal
zsombói focisták táboroznak
Sárospatakon. A húszfős, 13-14
évesekből álló csapat a Fox
kids-kupa országos döntőjén
elért kiemelkedő eredményéért
kapta jutalmul az edzőtábort. A
Zsombói Focisuli
Sportegyesületben Pozsár
Mátyás edző óvodáskoruktól
foglalkozik a gyermekekkel. A
táborozókat most is az edző és
családtagjaik kísérték el. A
táborban részt vevő csapatokkal
bajnoki tornát játszanak.

Koncert
a Muzsikáló
Udvarban
Csupa komolyzenei slágerből
áll a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar ma este fél 9-kor, a
városháza Muzsikáló Udvarán
kezdődő nyár esti koncertjének

Jézus és a tanítványok (középen Feke Pál).
MÓRAHALOM. Ebben az évben
ünnepli ötödik születésnapját a
mórahalmi Homokhát
Tourinform Iroda. A képviselet
munkatársai szinte az egész
ország turisztikai kínálatáról
naprakész tájékoztatást adnak a
helybelieknek. A homokháti
kistérségről folyamatosan
végeznek felméréseket és
adatokat szolgáltatnak a város
programjairól. A térségbe érkező
vendégeket ellátják hasznos
tudnivalókkal. Az ingyenes
információs kiadványok mellett
az irodában térképek és helyi
telefonkönyvek beszerezhetők és
kapható a városról készült
CD-rom. A Tisza Volán
képviseletében a Tourinform
munkatársai a menetrendről és a
különjáratokról is tudnak
felvilágosítást adni, valamint
helyi és helyközi bérleteket
árusítanak.
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Két produkcióval is vendégszerepelt) a Szegedi Nemzeti
Színház társulata a Szigeten:
szombaton éjszaka egy meztelenül a színpadra felugró fiatalember váratlan „közjátékával" Rossini legnépszerűbb
operáját mutatták be fergeteges sikerrel, ma pedig Egressy
Zoltán komédiáját, a Portugált
játsszák.
Kovalik Balázs
rendezésében
1997-ben a kisszínházban mutatta be a szegedi operatársulat
Rossini vígoperáját, A sevillai
borbélyt. A sajátosan abszurd értelmezésben, Se villa, se borbély
címmel színrevitt produkció
nagy sikert aratott, a következő
években többször is felújították.
Kovalik most egy 80 percbe sűrített, egyfelvonásos verziót készített a Szigetre.

Ú j műsorral
A szereplőgárda is részben kicserélődött: Sólyom-Nagy Máté,
Simon Krisztina, Lengyel Gábor,
Busa Tamás, Altorjay Tamás és
Vajda Júlia énekelték a főbb szerepeket, a Szegedi Nemzeti Színház zenekarát Oberfrank Péter

nie a Szigetet, saját produkcióval kellene jelentkeznie ott mondta Kovalik Balázs, aki jövőre a szegedi nagyszínházban
is felújítja a Rossini-vígoperát.
A szombat éjszakai előadást
váratlan közjáték tette még
színesebbé és absznrdabbá: váratlanul egy meztelen fiatalember ugrott fel a színpadra és
táncolni kezdett. A zenekar és
a szereplők tovább játszottak, a
biztonsági őrök csak fél perc elteltével jöttek rá, hogy a pucér
fiú nem része az operaprodukciónak, és akkor kivezették a
színpadról. Fél óra múlva egy
másik, immár felöltözött fiatalember csatakiáltások közepette ugrott fel a színpadra
táncolni, őt is elvezették. A
színpad előtti dombot teljesen
megtöltő közönség tetszését az incidensekkel együtt is - elnyerte az operaelőadás, hoszszan zúgó taps köszöntötte a
szegedieket.

Búcsúzik a csapat
A prózai társulat mögött is van
már egy sikeres vendégjáték: az
Indul a bakterházat adták elő a
Gyulai Várszínházban. A Piócás

v e z é n y e l t e . - Tavaly P u c c i n i egy-

s z e r e p é t b r a v ú r o s b e u g r á s s a l Pa-

felvonásosával,
a
Gianni
Schicchivel vendégszerepelt a
társulat a Szigeten.

taki Ferenc alakította Cserna
Antal helyett. Ma este Egressy
Zoltán komédiáját, a Portugált
játsszák a szegediek a Szigeten.
Szerémi Zoltán rendezése két
éven át ment a Kamara-Tantuszban a főbb szerepekben Kocsis
Györggyel, Müller Júliával, Korognál Károllyal, Sarádi Zsolttal,
Czirják Csillával, [akab Tamással. - Tavaly Kapolcson sikerünk
volt vele, akkor kilencszáz ember
nézte végig az előadásunkat zuhogó esőben - meséli a biciklivel
csetlő-botló alkoholista Jucikát
alakító Müller Júlia, aki azt is
hozzáteszi: - A Szigeten tartjuk a
búcsúelőadást, utána szétszéled
a csapat. Imádom ezt a szerepet,
boldog vagyok, hogy vendégként
tovább játszhatom Miskolcon.

M e z t e l e n fiatalember
A sikeren felbuzdulva hívták
meg a szervezők az idén a Rossini-vígoperát.
Azt
kérték,
hogy összesűrítve játsszuk,
ami érthető, hiszen nem lehet
egy háromórás produkciót elvinni egy ilyen fesztiválra. így
is meg tudtuk mutatni azt a
hangulatot és lendületet, ami
jellemző erre a produkcióra.
Fontosnak tartom, hogy az
opera új utakat találjon a közönséghez, ezért örömmel fogadtam a bemutatkozási lehetőséget. Szerintem a nagy intézményeknek, az Operaháznak is komolyan kellene ven-

H. ZS.
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Autista gyermekek táboroztak Béketelepen

Csodákra is képes
a mozgásterápia

Autista gyermekeket táboroztatott a béketelepi általános iskolában egy alapítvány. Sokuk
most volt először közösségben,
köztük olyanok is, akikkel hónapok óta nem foglalkozott pedagógus.
Öt hétig hat-nyolc Csongrád megyei autista gyermek táborozott
Szegeden, a Napos Úti Általános
Iskolában. A tábort a Csongrád
Megyei Autista Gyermekekért és
Fiatalokért Alapítvány szervezte.
- Az önkormányzat, valamint
néhány nagylelkű szegedi vállalkozó nélkül nem tudtuk volna
megcsinálni ezt az öt hetet. Sokat segített Kozma lózsef alpolgármester, Kardos János, az oktatási iroda vezetője és Lauer István, Béketelep önkormányzati
képviselője is - mondta Tóthné
Dobrotka Magdolna, az alapítvány kuratóriumának elnöke.
A tábor helyszínéül szolgáló
béketelepi iskolát jelképes összegért bocsátotta az alapítvány rendelkezésére az önkormányzat.
Tóthné szavaiból az is kiderült,
hogy ezeknek a gyermekeknek
rendkívül sokat használt ez a néhány hét, rengeteget fejlődtek a
táborban.
Csongrád megyében 40 autista
gyermeket tartanak nyilván, közülük mindössze 10-et oktatnak
iskolai keretek között. - Pontosan ez az egyik legfőbb gond az
autistákkal- válaszolta Tóthné.
- Ezek a gyerekek nagyon könynyen kikerülnek az oktatásból,
vagy be sem kerülnek oda. A szülők ugyanis nem nagyon tudnak
velük mit kezdeni. Pedig mindegyik autista gyermek fejleszthető, csak egy elszánt, szíwel-lélekkel dolgozó pedagógus kell
hozzá, valamint speciábs módszerek. Azt is hozzátenném,
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hogy minden autista gyermek
más és más. Az egyiknél eredményes módszerrel a másiknál
könnyen kudarcot lehet vallani.
Azok közül, akik nincsenek
benne az oktatásban, egy részük
képzéskötelezett. Hetente három órát foglalkozik velük egy
pedagógus. - így sajnos nem fejlődnek a gyerekek, még azt sem
lehet mondani, hogy szinten
tartják őket. Jó volna ezen változtatni, kérdés, sikerül-e mondta Tóthné Dobrotka Magdolna.
A tábor fő helyszíne az iskola
tornaterme, emellett az egyik
tanterem van átalakítva játszó-,
fejlesztőhellyé. A máskor katonás rendben álló padokat most
összetolták. A padokon különböző fejlesztő- és társasjátékok, kirakók találhatók. - Nagyon fontos volt, hogy otthonosabbá tegyük az iskolát. Ahhoz, hogy a
gyerekek fejlődjenek térben és
időben strukturált környezetre,
területre és pontos napirendre
van szükségük - hangsúlyozta az
alapítvány elnöke.
Az öthetes táborban a fő hangsúlyt a mozgásfejlesztésre helyezték a pedagógusok. A gyermekekkel minden másnap teniszoktató foglalkozott, emellett
különböző, mozgáskoordinációt
fejlesztő gyakorlatokat végeztek,
labdáztak. Polyák Tamásné pedagógus szavaiból kiderül, az öt
hét igen eredményesen telt el: Az első pár napban voltak apróbb
gondok, hiszen nem mindegyik
gyerek volt eddig közösségben.
Az alkalmazott mozgásterápia
azonban nagyon sokat segített
nekik. Kezelhetők lettek, sikerült beilleszkedniük a közösségbe és sokat javult a koncentráció-képességük is.

Zöldövezeti lakópark - 12 hektáron, 420 lakással

Megvalósuló Bába-álom

Nagy tempóban halad a földmunka.
Folytatás az 1. oldalról

- Bár a bontás rengeteg nehézséget okozott,
eddig sikerül tartani a tervezett határidőket mondta el Bába István, aki ezzel a lakóparkkal neves ügyvéd édesapjának álmát valósítja
meg. - Jelenleg a közművesítésre költjük a
százmilliókat, a csatornák mellett földbe kerül az összes olyan kábel, ami teljesen összkomfortossá teszi a lakóparkot. Az utak végleges burkolatukat azonban csak a házak felépítése után kapják meg, mert nem akarunk
úgy járni, mint más építkezéseken gyakran
előfordult - a beköltözésre már megrepesztették az aszfaltburkolatot a nagy munkagépek.
Bába Istvántól megtudtuk, bár városszerte

Fotó: Gyenes Kálmán

csak Bába-lakóparkként emlegetik ezt a beruházást, a hivatalos neve Zöldövezeti lakópark, amit az azonos nevű kft. és a Real Hungária Kft. közösen épít.
- Terveink szerint ősszel már megkezdjük
az első társasházak alapozását, így aztán
szeptembertől lehet lekötni a lakásokat.
Ugyanakkor a negyven építési telek értékesítését megkezdtük, a magánházas területek
iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy a telkek
nagy részét már értékesítettük is - mondta el
Bába István. Majd a pékségre, mint a lakóparkhoz tartozó üzletek elsőként átadott
épületére mutatott.
- A lakópark komfortjához hozzátartoznak
majd a pékség mellett más boltok is, épül

GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Tömörkény 110 éves
Tömörkény száztíz éve érett meg arra, hogy önálló községi státust kapjon. Korábban Mindszent része volt.

A gyermekek fejlesztésénél a mozgásterápiára helyezték a hangsúlyt.

Fotó: Gyenes Kálmán

Szombaton a zenés ébresztő a legtöbb tömörkényit már ébren találta. Az
idei falunapot és a művelődési házban lévő a képzőművészeti kiállítást
Tömörkény polgármestere, Fekete Gábor nyitotta meg. Emlékeztetett a
község múltjára és gyarapodó jelenére, valamint a jelenlévők figyelmébe
ajánlotta Losonczi ]ános fafaragó régebbi és legújabb munkáit, dr. Apró
Ferencné és Kanász Szabó Lászlóné tetszetős festményeit, Banga Jánosné agyagfiguráit és helyi szociáhs otthon lakói s a helyi iskola képzőművészeti szakköre tagjainak különféle alkotásait.
A jelmezes állatszépségverseny főként a gyerekeket vonzotta. Ebéd
után fél 2-től a Tekergő játszóházba csalogatta a gyerkőcöket. A hastáncbemutató az idősebbeket is megmozgatta. Ezt követően a Silver
TSE táncosai szórakoztatták a tömörkényieket és vendégeiket.
B. GY. GY.

Ot személygépkocsi ütközött össze
Két magyar és három külföldi
személygépkocsi ütközött össze
tegnap délelőtt az M5-ös úton,
Balástya előtt. A tömegbalesetben senki sem sérült meg.

határos módon senki sem sérült.
Jóllehet a Punto vezetőjét a mentők kivizsgálásra a szegedi Il-es
kórházba szállították, később ki-

derült, ő sem szenvedett sérülést.
A műszaki mentés és a helyszínelés idejére, mintegy há-

rom órára, a főutat teljes szélességben lezárták, a forgalmat
Sándorfalva és Szatymaz felé
terelték.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Szegedről Balástya felé tartott vasárnap délelőtt egy magyar rendszámú Fiat Punto két utasával,
amikor vezetője a település közelében előzni kezdett. A manőver
közben a gépkocsi visszapillantó
tükre nekiütközött a szemközti
sávban, három utassal Szeged felé tartó olasz rendszámú Alfa Romeo visszapillantójának. A Punto ekkor sodródni kezdett a menetirány szerinti bal oldalon.
Először egy szintén olasz Renault-nak csapódott. Az ütközés
erejétől a Renault felborult, a
Puntónak pedig kiszakadt a bal
első kereke. A balesetet okozó
autó tovább csúszott az úton és
nekivágódott egy magyar rendszámú Opel Astrának, ami az
árokban kötött ki. A Punto több
mint százméteres csúszás után
frontálisan ütközött egy Volkswagen Passattal.
A tömegbalesetben a csodával

vendéglő, míg 3 ezer négyzetméteren sport-"
központot alakítunk ki tenisz és kosárlabdapályával, játszótérrel, sétálóparkkal. A vonatközlekedés sem zavarja majd a lakókat,
ugyanis zajvédő falat építünk a vasúti töltés
mellé - sorolta a további terveket Bába István.
Amikor télen kérdeztük Bába Istvánt arról,
nem tarja-e túl kockázatosnak ezt a többmilliárdos beruházást, a fiatal ügyvéd úgy nyilatkozott: nem lesz gond az értékesítéssel. Nos,
véleménye mára sem változott: úgy véli,
épülhetett bármennyi lakás is az elmúlt
években Szegeden, biztosra veszi, minden
otthon elkel majd a Szabadkai út melletti lakóparkban.
BÁTYI ZOLTÁN

Bőven akadt dolguk a helyszínelőknek.

Fotó: Karnok Csaba

Egyre több diplomás és érettségizett keres segítséget

Támasz lehet
munkanélkülieknek
Hajléktalan munkanélküli éppúgy segítséget keres a Támasz
egyesületnél, mint diplomás,
munkahelyét elvesztett ember,
vagy érettségi után sikertelenül
felvételizett diák és egykori segédmunkás.
Az évek óta működő Támasz
egyesület a közelmúltban 36 millió forintot nyert az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán az évek óta működő úgynevezett Újra dolgozom programjára. Az egyesület Bocskai utcai
központjában 15, szociális segítségre kiképzett munkatárs foglalkozik az állást keresőkkel.
- Elsősorban a tartósan, legalább kilenc hónapja állásukat
vesztett munkanélküliek segítése, felzárkóztatása a vállalt feladatunk - tájékoztat Kakujáné Söszler Gertrúd, az egyesület elnöke. Többségében a nem piacképes
szakmával rendelkezők, a fogyatékkal élők, a munkatapasztalattal nem rendelkezők, a gyesről
visszatérők, a gyermeküket egyedül nevelők, a peremkerületekben
élők, a hajléktalanok, a gyógyult
szenvedélybetegek vesznek részt
a munkára felkészítő programunkban. Egyre több diplomás
jelentkezik a Támasznál segítségért, sok az érettségizett, de egyetemre be nem jutott fiatal.
Az egyesület szakembergárdája
a munkanélkülivel való többszöri találkozás alkalmával arra törekszik, hogy felkészítse, helyzetbe hozza a munkát keresőt.
Lépésről lépésre, minden körülményt figyelembe véve, a reális
helyzetet feltárva segítik a munkáját és ennek okán sokszor önbizalmát is vesztett embert. Rugalmasságra, az önfeladas nélküli alkalmazkodásra, az előnyös
megjelenésre, a jó fellépésre, az

eredményes
kommunikációra
„tanítják" az ide fordulókat. Másoknak a pályázatírás, az állásinterjú technikájának elsajátítására van szükségük, ők ebben kapnak tanácsokat.
Ha valaki átképzésre kényszerül az elhelyezkedéshez, akkor
ebben segítenek neki, ha fogalma
sincs, mihez is tudna kezdeni,
akkor abban, hogy megtalálja a
számára alkalmas munkakört, s
az ahhoz vezető átképzést vagy
másfajta felkészülést. A munkát
keresőnek persze együtt kell működnie az egyesület munkatársaival ahhoz, hogy segíteni tudjanak, neki iá, aktívan részt kell
venni sorsa változtatásában.
Az egyesület egyik oldalon a
munkát keresővel tartja a kapcsolatot, míg a másikon igyekszik minnél több munkahelyet
felderíteni, s a két oldalt összehangolni.
A tapasztalat szerint a szolgáltatásban tudják a legtöbb hozzájuk fordulót elhelyezni, a magasabban kvalifikált emberek pedig
az informatikai, műszaki szakmákban járnak szerencsével.
A megyei munkaügyi központtal is szoros kapcsolatot tartó
egyesület vállalt célja az is, hogy
három hónapnál tovább tartsa
meg munkahelyét az, akit ók segítenek munkához. A cégektől jó
visszajelzéseket kapnak a Támasz által ajánlott emberekről.
Az Újra dolgozom programot
2002. februárjától 2003. május
végéig 1342 fő vette igénybe.
Eredményesen - három hónapon
túli munkaviszonyba - 484 főt
helyeztek el, amire azért büszke
a Támasz elnöke, mert csak 384
ember elhelyezését vállalták, s
ennél jóval többnek sikerült újra
munkahelyet találni.
K.K.
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POSTABONTAS PLUSZ
Tisztelt Olvasóink! Örömünkre, nagyon megnőtt a szerkesztőségünkbe küldött olvasói levelek száma. Ezért a jövőben - alkalmanként - a Kapcsolatok hasábjain kívül, lapunk másik oldalán
is olvashatják a hozzánk eljuttatott írásokat. (A szerk.)

Mi a fontos!

Ellenőrizzék az állattartókat is!
A Postabontás rovatban Vélemények: tiszta levegőt! című olvasói észrevételekhez szeretnék
hozzászólni.
Mélységesen
együtt
érzek
azokkal, akik környezetében,
szomszédságában
állattartók
laknak és nem mernek nyilvánosan véleményt mondani, esetleg
félnek. Félnek a sertéstartók haragjától, fenyegetésétől, atrocitás
bekövetkezésétől.

Hála istennek ott tartunk, hogy
az emberek többségét már érdekli a világ, amelyben él. Várjuk és
kapjuk a híreket és azok megfelelő magyarázatát is. De van itt egy
bökkenő: több a hír, mint a közléséhez rendelkezésre álló hely,

fölidegesítenek (visszatérően és
rendszeresen), de aztán rá kell jönnöm: én vagyok a hibás. Miért
pont ilyesmi érdekel, ami nem
fontos?

ezért válogatni, szelektálni kell

ország, nép minősül „lator" or-

tens sertéstartó. Egy u t c á b a n 62

fontos és lényegtelen között.
Nekem például az lenne fontos
(visszatérően és rendszeresen),
hogy nemzeti ünnepeink alkalmával a Hősök terén vajon negyvenezer, vagy nyolcvanezer ünneplő gyűlt össze. Tűvé teszem
ilyenkor a széles, nagy tömegtájékoztatást, de az a rendezvény a hírek között - legtöbbször - nem
szerepel. Miért? Csak! Mert az
„ötemberes" gyűlések nem egyszer említésre méltóbbak, miközben ötvenezer szavazópolgár demonstrációja nem számít hírnek.
Engem az ilyen ellentmondások

szágnak. Nagyon vigyáznom kell,
mert ha egy ilyen náció iránt rokonszenvet éreznék, akkor én is
„latorrá" válnék. Hál' istennek
okos vagyok: mindig azt az országot szeretem, amelyiket Bush is
szereti. És soha eszem ágába se
jutna, hogy a holokauszt létezését
tagadjam, vagy kicsinyítsem jelentőségét. Nincs is gondom, egy
szál se! fő és mély az álmom. Csak
azt nem tudom még eldönteni,
hogy az egymásnak ellentmondó
hírek özönében mi legyen a fontos, és mi a lényegtelen.

előkertes családi házból 61 ház
nagyon-nagyon gondozott, csak
egy helyen tartanak áldatlan körülmények között sertéseket.
Szűk helyre, provizórikus ólakba
(deszkából, lécből készült, fóliával borított tákolmányban) a
megengedettnél jóval több sertést tartanak, összezsúfolva. A
trágya az ólak előtt nagy halomban áll, változó, 20-100 mázsa
mennyiségben felhalmozva. A
trágyáié pedig (derítő hiányában)
folyik széjjel, mossa az oldalkertet is. Télen-nyáron a bűz, az
áporodott szag olyan mérvű,

Lényeges lenne még tudnom,

hogy melyik pillanatban, melyik

K. K, SZEGED

Nemcsak

Makón,

Baktóban,

de Kiskundorozsmán is van reni-

A jó beteg-orvos kapcsolat
nem jár együtt korrupcióval!
Ezekben az esetekben biztos jól
működtek az orvosszakértők,
csak későbbre ingott meg „szakértelmük". A Csongrád Megyei
Mozgáskorlátozottak
Egyesület
elnökének nagy kár kikezdenie a
háziorvosok munkáját és kétségbe vonni szakértelmüket, mivel
erre gondolom nincs jogosítványa
sem. Jó kapcsolatra lenne szüksége mindkét félnek, betegnek, orvosnak egyaránt, de ez nem korrupcióban nyilvánul meg. Am a
cikk arra utal, hogy a jó kapcsolatnak ára van, de ez tévedés, mondhatnánk rágalmazás. A háziorvos
együtt él a betegével, csak igazán

Egyre több az álrokkant című, a
lapban megjelentetett íráshoz szeretnék véleményt mondani. Először is a statisztika nem mindig fedi a valóságot! Ma Magyarországon az egész társadalom rokkant,
mivel a polgárai olyan rokkantsági
fokon élnek, amint az országról kiállított statisztikák is mutatnak. A
rendszerváltás óta oly divatos lerokkantosítást azok a személyek
vezetik, akik különböző jól fizető
beosztástól - mivel azok megszűntek |nem akarom megnevezni
ezeket a testületeket), 38-45 évesen, még életük delén - elmentek
67 százalékos rokkantságba.

ő ismerheti páciensét. Mozgáskorlátozottaknak járó parkolási
engedélyt jó, hogy nem a köztársasági elnök jóváhagyásával lehet
megkapni, lassan ez is bekövetkezhet. Mozgáskorlátozott olyan
gépkocsival jár, amilyen van neki.
Hol van a pár százezer forintos
autók világa, Wartburg, Lada, Volga? Ma már milliókba kerül egy
„környezetbarát" gépkocsi, így
csak rosszindulattal lehet nyilatkozni a parkolási engedély mögött
„álló" kocsikról, illetve tulajdonosaikról.
Cím és név
a szerkesztőségben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/1999/VI. 14/ sz. rendelete ugyan szabályozza az állatok
tartását, a trágya és trágyáié tárolásával, kezelésével kapcsolatos
előírásokat, de kérdés, hogy
mennyit tartanak be a szabályoktól. Legfontosabbnak tartom az
ellenőrzést, annak hatékonyságát,
a kontroll ellenőrzések megtartását. Szükség esetén a renitensekkel szemtón a folyamatos szankciók alkalmazását. Itt és most bátorkodom felvetni az illetékesek
felelősségét, illetve az érdekeltek,
érintettek intézkedésének elmaradását (Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, ANTSZ
Szeged Városi Intézete, Környezetvédelmi Felügyelőség, stb.).
Megítélésem szerint senki sem
mer feljelentést tenni, n e m akar
a környeztében lévő renitensekkel szemben haragos viszonyt kiHa a sertéseket nem tartják olyan tisztán, mint illusztrációs képün- alakítani. Ezért az állattartókkal
kön, akkor közelükben elviselhetetlen a bűz.
Fotó: Gyenes Kálmán kellene a fennálló rendeleteket
mindenkor betartatni, a társahogy az embernek hányingert, ami a zárt ablakok mellett is be- dalmi együttélés szabályainak
fejfájást okoz. Lakóházak ablakát szivárog a lakásba. Tavasztól ké- megfelelni.
szellőztetés céljából kinyitni ső őszig a legyekkel, egerekkel,
Név és cím
nem lehet a rettenetes bűz miatt, patkányokkal is számolni kell.
a szerkesztőségben

A tegnap útjain - a holnap autóival
Közeledtem egy útkereszteződéshez. Előttem kb.
egy kilométeres „sebességgel" ért oda botjára támaszkodva egy nyolcvanas korban lévő úr. Egyméternyire suhant át előtte egy sok lóerős személygépkocsinak látszó tárgy, legkevesebb 80 km-es sebességgel, lakott területen. Annak nevezem, mert
négy kereke, de sötét ablakai mögött nem láttam
biológiai lényt. Az idős úrnak ijedtségében csak
annyi ereje maradt, hogy utána fenyegetett kopott
végű botjával. Gondolatban családalapító mozdulatok gyakorlására szólította fel legközelebbi rokonával kapcsolatban a sötétített üveg mögött ülő lóerőtulajdbnost.
Elgondolkodtam: ez a biológiai mutáns az általa
irányított lóerővel azonosul. Mi gyalogosok nem a
kocsira haragszunk. Az, hogy gyalog járunk nem
biztos, hogy gyalog gondolkodunk. Ok viszont lóerejükkel még a betonba épített „fekvő rendőrt" is
elgázolnák. Emberi jogaikra hivatkoznak, ha a traffipaxos rendőrkocsi a bokor mögött méri sebességüket, szabálytalanságukat, szól felelőtlenségükért. Követelik, hogy a mérőhelyet tábla jelezze.
Akkor azt is követeljék, hogy a veszély előre állítson jelzőtáblát magának. Hiszen ott van minden
kilométerkőnél! Ha úgy lenne, országszerte egy kö-

zepes falu lakossága évente nem a temetőkbe jelentkezne be állandó lakosként: gyermekek, szüleik, unokáik, pótolhatatlan nagymamák, nagyapák.
Tisztelt üvegbura mögé bújt, többlóerős Uram! Az
üveg törékeny! Amikor a KRESZ-órákon és a vezetési gyakorlaton a defenzív vezetés volt a téma, talán hiányzott? Akiket nem kímél, azok másoknak
hiányoznak!
Közlekedésünk most a tegnap útjain, a ma emberével, a jövő kocsiján bonyolódik le. A középpontban mindig az ember áll, mint a veszélyes üzem
irányítója. Ha vizsga után selejtezte KRESZ-könyvét, vegye meg újra, lapozgassa azt, ne csak a betétkönyvet. A valamit magára adó ember életfogytig
tanul. A veszélyes üzem vezetője is.
Tisztelt Uram! Ön is járhat még bottal, vagy kerekes széken akar? Utóbbinak csak 3 kereke van, vigyázzon a negyedik kerékre is - és az összes hengerére!
Utolértem az idős urat, még mindig magasban
lengette féltve őrzött egyetlen közlekedési segítőjét,
sápadtan megjegyezve: - Nagyon siet haza, de nincsenek nála otthon! Rohan, mert várnak a veséjére.
VÍZHÁNYÓ FERENC,
MAKÓ

Megújult a Délikert városrész
Beszélj bárkivel, bármikor!
V

pannon praktikum

Praktikum
Perfekt
• minden időszakban,
• minden mobil- és
vezetékes hálózatba
Válts Praktikum Perfektre!

A megújult Praktikum Perfekt tarifacsomaggal 2003. augusztus l-töl a legkedvezőbb káriyás percdíjjal hívhalsz, minden mobil- és vezetékes hálózatot, minden időszakban. Ráadásul a kártyás
tarifacsomagokhoz kínált, összevonható kedvezményekkei - a jelentős beszélgetési kedvezményi lartalmaző Pellöltőkárlyákkal.
illetve a PáratlanSzánnnal. amivel egy Pannon GSM vagy vezetékes számot fél áron hívhalsz - még tovább, akár 14.40 forintra is
csökkentheted egy pere csúcsidőben folytatott beszélgetés árát! Válts bármely Pannon Praktikum, Illetve Bee tarifacsomagról
díjmentesen Praktikum Perfektre a 1741-es számon! A Praktikum Perfekt tarifacsomag
esetén hívásaidat egyperces egységekben számlázzuk. Pannon GSM nonstop információs
P A N N O N GSM
vonal: 173 (bármely más hálózatból: +36 20 920 0200). w w m . p a n n o n g i m . h u
Ax Mvnaol.

Gyorsuló világunkban a városunk, településeink arculatára
még jobban oda kell figyelni
azért, hogy hagyományaik, jellegük fennmaradjon, s hangulatukban is kifejezzék az ott élők
múlt által is formálta-alakította
jelen mivoltukat.
Szokás már mondani, hogy közönyös,
közömbös
világban
élünk. Valóban sokszor tapasztaljuk, hogy egyre vékonyabb ereken szivárog az önzetlen tenniakarás, a mások és a saját környezet iránti odafigyelés termése. Ezért is tölt el nagy örömmel,
amikor olyan emberekkel találkozom, akik fontosnak érzik,
hogy tegyenek valamit lakóhelyük szebbé, jobbá tétele érdekében. A jó gazdát idéző módon
megfogalmazva, ezeknek az embereknek a közért végzett munkája „áttöri a cserepesedő talajt",
példát mutatva ezzel másoknak,
s talán ezzel a helyi összetartásnak, összetartozásnak is mutatkoznak éltető elemei.
Kecskéstelepen tavasszal, megkeresésemre néhány vállalkozó elképzeléseim támogatásáról
biztosított. A közös gondolkodás
eredményeképpen több értékes
ötlet született, amelyekből van
már ami megvalósult, illetve
megvalósulásra vár. Aki a napokban Kecskéstelepen nyitott, befogadó szemmel járt, az láthatta,
hogy négy kereszteződésben fa
virágosládák teszik szebbé a települést.
A szépen megfogalmazott köszönő szóvirágok mitsem érnének, ha nem említeném meg
azok nevét, akik munkájukkal s
n e m utolsósorban lelkes tenniakarásukkal hozzájárultak a vi-

ízléses virágládák teszik szebbé a települést.
rágosládák kihelyezéséhez: a faanyagot Szirovicza Péter ajánlotta fel, Bodó Zsolt az összeállításban, kihelyezésben segített,
Kollár József, a művelődési ház
vezetője pedig koordinálta, öszszefogta a kis csapatot. A ládák
összeszerelési anyagköltségét és

Fotó: Schmidt Andren

a betelepítés költségeit a rendelkezésemre álló választókörzeti
alapból biztosítottam. A megújult
„Délikert
városvész",
Kccskéstelepen ezáltal is többek
számára szebbé, vonzóbbá válhat.
BARTÁNÉ TÓTH MÁRIA
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M E G K E R D E Z T U K AZ OLVASOT

CSÖRÖG A PANNON GSM

Hisz-e ön a bűnbocsánatban ?

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat N. Rácz Judittal oszthatják meg, aki - héttőtől 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.

BUSZSOFOR
Ketten is telefonáltak, hogy az
algyői busz vezetője - figyelmetlensége miatt - leszálláskor odacsukta egy idős bácsi fejét, majd
a nehez mozgó úr karját. Olvasóink szerint ennyire nem lehet
fontos a menetidő betartása.

OSZKOISTVANNE
nyugdíjas tanár:
- Igen, hiszek a bűnbocsánatban.
A szüleim hívőnek neveltek, ennek megfelelően élem mindennapjaimat. Gyermekeim is rendszeresen járnak hittanórákra,
templomba pedig minden hónapban legalább egyszer elmegyünk.
Sokat fohászkodom Istenhez, aki
eddig mindig megsegített.

H0R0SZK0P
KOS: Az idősebb emberekkel nehe/en érteti meg magát. Ez ma akadályozhatja munkájában. Pénzügyei is állnak, tanácstalan lehet a befektetéseivel
kapcsolatban.

M

l BIKA: Munka, munka és még egyI szer munka. Már azt hihette, hogy
sikerül nemet mondania egy új feladatra, de
mégis önre esett a választás. Most nem
okozhat főnökeinek csalódást, mert számítanak önre.
« « IKREK: Itt az alkalom, hogy anyagi
W v I ügyeit rendbe hozza, sőt új befektetésekbe is kezdhet, csak vigyázzon, „ne lőjön túl a célon". Lehet sokkal merészebb,
mint szokott.

Ml

IRÁK: Az utóbbi időben mutatkozó
szétszórtsága ellen tennie kel, mert
gondjai származhatnak belőle. Válasszon ki
környezetéből valami olyan rendszert, ahol
rendetlenséget tapasztal, rakjon rendet.

Q j j OROSZLÁN:

Romanbkus és izgalmas időnek néz elébe, amit új partnerének köszönhet. Ne költsön túl sok
pénzt, de a ruhatára legyen divatos és megfelelő Ha rokonokkal van, akkor ne kérdezzen túl sokat, és ne adjon tanácsokat sem!

JUHASZ JÓZSEF
informatikus:
- A katolikusok által hirdetett
bűnbocsánatban nem hiszek. Engem inkább a távol-keleti vallások
érdekelnek. Egyetértek azzal a nézetükkel, hogy minden dolognak
megvan az előzménye és a következménye. Az embernek úgy kell
alakítania sorsát, hogy számolnia
kell tetteinek következményeivel.

GERA ISTVANNE
nyugdíjas könyvelő:
- Az emberek mindig Istenhez
fordulnak, ha valami baj éri őket.
Én a környezetemtől kisgyermek
koromtól vallásos nevelést kaptam, tehát hiszek a bűnbocsánatban. Egyébként teljesen átlagos életet élek. Minden héten
nem, de ünnepnapokon eljárok
templomba a családommal.

Hazatérésünk

50. évfordulója

Sztálin halálának a napja, 1953. március 5., felcsillantotta a szabadulás reményét a Gulag kegyetlen
kényszermunka-táboraiban sínylődő magyar pohtikai rabokban. A remény 1953. november 20. és
25. napján vált valósággá, amikor a túlélők első, illetőleg a második 750 fős csoportja MÁV jelzésű
vasúti kocsikban Csapnál átlépte a határt, s Záhonynál magyar földre érkezett.
A meghatódottságtól könnyes szemű, többségben 30 éven aluliak, a Gulagot túlélők, távol, rabságban töltött 7-11 év után tértek vissza hőn szeretett hazájukba. Megannyi szenvedés és megpróbáltatás után a jó jóisten kegyelméből viszontláthatták szüleiket, testvéreiket, hozzátartozóikat, akiktől legtöbbjüket szinte még gyermekkorban szakított el a hírhedt szovjet katonai elhárítás, az
NKVD. Mai napig sincs hiteles adat, hány férfi és
nő esett áldozatul a hazánkat megszálló szovjet katonai hatalmi szerveknek. Talán sose derül ki, mert
a szovjet belügyminisztérium és a lágerek főigazgatósága, a Gulag, tudomásom szerint nem készített
nemzetiségek szerinti összesítést a rabokról, még
inkább nem a kényszermunka-táborokban elpusztultakról.

V

SKORPIÓ: Szereb a társaságot, a
Y / i zenét, a művészeteket, de az idő
múlásával egyre nehezebb rábeszélni, hogy
kedvükért kimozduljon otthonról. Más a
helyzet a munkával. Ott alig nyilvánul meg
kényelemszeretete.

I NYILAS: Ez a hét nem kedvez
semmilyen erőfeszítésnek, vagy
változtatásnak. Jobban teszi, ha inkább
megpihen egy kicsit és kinyújtóztatja tagjait. Ez érvényes a magánéletére is, ahol lehet, hogy rosszul teszi, ha nem enged a
csábításnak.
IBAK: Kellemes utazásra számíthat,
amely egyben tanulmányút is lehet,
olyan értelemben, hogy az impulzusok,
amelyek itt érik megváltoztathatják gondolkodásmódját néhány dologban
I VÍZÖNTŐ: Semmit ne siessen el.
Sem a pozitív, sem a negatív kijelentéseket. Óvakodjon a szélsőségektől.
Vannak pillanatok, amikor úgy érzi magát,
hogy minden csodálatos, máskor pedig a
föld alá bújna.
« H A L A K : Minél hamarabb cselek1 szik, annál hamarabb lábal ki a zavaros helyzetből. Ha minden áron meg akar
felelni az önnél erősebb akaratoknak, akkor soha nem fogja megismerni önmagát.

Milyen nyeremény
Kaptam egy levelet még július
3-án. Az eset tanulságos, ezért
döntöttem az írás mellett. Két nap
múlva délután ugyanis felhívott
telefonon egy nő (Juhászné) és
megadott két telefonszámot, hogy
azonnal hívjam vissza adategyeztetés és időpont-egyeztetés végett.
Én felhívtam és erre ő gratulált.
Elmondta, hogy a kft. 10 éves évfordulójának alkalmából az én telefonszámomat sorsolták ki. Kérdezte, hány éves vagyok? Mondtam, elmúltam 60. Kérdezte, hogy
van-e a családban fiatalabb, aki fel
tud menni Pestre átvenni a szép

Száguldás a

kakörülmények miatt. Nem csoda, hogy csak pár
ezren, mindössze 4300-an (beleértve az 1955 novemberében hazatérteket is) értük meg a szabadulást. Hányan élünk még? Talán pár százan, azok is
megrokkantak, betegek, a legfiatalabbak is már
73-74 évesek. A forradalom után többen külföldre
távoztak. Van két szervezetünk: Szovjetunióban
volt magyar politikai rabok és kényszermunkások
szövetsége (Szorakész) és Gulagon elpusztultak
emlékét ápoló Gulag Alapítvány, de ezek sem rendelkeznek a még élő túlélők pontos adataival, mert
vannak, akik nem tartoznak sem az egyik, sem a
másik szervezethez.
Mindkét szervezet szeretné méltóan megünnepelni a Gulagot túlélők hazatérésének fél évszázados évfordulóját. E cél érdekében lobbiznak az országgyűlési és kormányzati szervek, a különböző
pártok támogatásáért. Az áldozatok a sok megaláztatásért, a rengeteg szenvedésért megérdemelnék,
hogy a Magyar Köztársaság legfőbb méltóságai az
Országházban fogadják a még élő, Szovjetunióban
volt magyar politikai rabokat, akik idegen földön
szenvedtek magyarságukért. Ez a gesztus felülmúlhatatlan jelentőséggel bírna!
Ez lenne az őszinte megbékélés napja! Ez lenne a
szenvedések méltó társadalmi elismerése. De ehhez szükséges, hogy ezen az ünnepségen mindazok
részt vegyenek, akik közel egy évtizedig együtt fagyoskodtak, éheztek, egyformán rongyosak voltak,
és a rabok fekete kenyeret ették. Ott nem volt különbség magyar és magyar között, itthon se legyen
különbség aszerint, hogy ki, melyik szervezet tagja,
vagy nem tagja!
Meg kell adni ezt a lehetőséget minden túlélőnek! Ez fennkölt, magasztos cselekedet lenne az állam vezetői és a két szervezet részéről.
DR. KEMÉNYFI BÉLA TÚLÉLŐ,
MAGYAR LEVENTÉK A SARKKÖRÖN TÚL CÍMŰ

PANNON GSM
TTYVT pi é l v o n a l .

Mára

SEBESSÉGHATÁR
A 30/240-6388-as telefonról küldött SMS-ben olvastuk: az Öthalom utca elején a 30-as tábla
nem a korhatárt, hanem a sebességhatárt jelenti. Ezt jó lenne az
arra autózóknak figyelembe venOPERAK
N. János véleménye szerint a fiatalokat könnyebb lenne „rászoktatni" az operára, ha főként magyar nyelven adnák elő azokat.
GYERMEKES CSALÁDOK
A 20/915-1869 telefonról panaszolták, hogy a gyermekes családok védelmében senki sem szól.
Hogyan éljenek minimálbérből,
az áremelések „árnyékában"?
TEMETŐ
Tamás Jánosné nagyon emberségesnek tartja, hogy a Belvárosi temetőbe már reggel 7 óra előtt,
amikor még nincs meleg, beengedik, hogy meglocsolja a sírra
ültetett virágokat.

kérdeztük

H i s z - e ön
a bűnbocsánatban?

Következő

kérdésünk:

Jár-e kiállításokra?

Küldje e l v á l a s z á t
rr-PM
M MPM
a kérdés napján 17 ó r á i g ,
H NfcM
SMS-ben! ( IGEN vagy NEM) ! At SMS sz&íárása normál tarja srerrttdrtér*

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

www.delroagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

KÖNYV SZERZŐJE

az ilyen ?
ajándékot, ami műszaki cikk,
vagy külföldi út, mert csak 30-60
év közöttinek lehet lenni. Én a lányomat mondtam, aki 48 éves, a
vejem 54. Mondta, hogy hívja
vissza a lányom őket. Ők negyed
óra múlva felhívták a megadott
számot. Kérdezték, hol dolgozik.
Mondta, hogy egy rt.-nél, a férje azaz a vejem - vállalkozó. Ők azt
mondták, hogy az nem jó, mert
mindkettőnek aktív dolgozónak
kell lenni.
Azután júbus 9-én ismét felhívtak (Szűcsné), hogy gratulál,
mert nyertem, hívjam fel ezt és

ezt a számot. Erre én mérgesen
azt mondtam, hogy milyen nyeremény az, ami kötelezettséggel
jár, és mégsem vehetem át. Ez
biztos olyan, mint amikor Mátyás királynak vittek ajándékot,
azaz vittek is, meg nem is, mert a
galamb elrepül. Mire én ezt elmondtam, a nő meghallgatta és
úgy letette a telefont, hogy egy
szót sem szólt.
Kérdezem én, hogy ez milyen
játék? Vajon hány személy kaphatott ilyen levelet és telefonhívást?
B. J.-NÉ, MINDSZENT

semmibe

Megdöbbentő a halálos balesetek száma az utóbbi
időszakban. Sajnálom az áldozatokat, s mélyen
megvetem az elkövetőket, akkor is, ha azok is meghaltak. Ilyen felelőtlen embereknek vagyunk kitéve
nap mint nap. Nagyfiúk heccből, én vagyok a Jani,
apucikám kocsijával játszom az agyam... Csakhogy
mások halállal fizetnek érte. Nem lenne ennyi baleset, ha több ellenőrzés, radar, kontroll lenne az
utakon, a városok fontos útjain, így a szegedi körutakon is. A szabálytalankodókat pedig magas
pénzbüntetéssel, vagy a jogosítvány elvételével kellene jobb belátásra bírni. Akkor megismernék a
magyarok istenét, úgy, mint Németországban. Ott

ANNA-KÚT
B. T. amiatt háborgott, hogy valaki az Anna-kútnál mosta el
pörköltesedényét. A zsírmaradványok pedig eltömítik a lefolyókat.
SZATYMAZ
Csányi Imréné felháborodva panaszolta, hogy a tolvajok már a
vidéket is elérték. Öt kardántengelyt loptak el munkagépeikről.

POSTABONTAS

Míg végre eljött a várva várt szabadulás, addig a
szovjet bíróságok által elítélt magyar politikai rabok sok ezer tonna ásványi kincset, szenet, rezet,
aranyat, uránt, nikkelt, ólmot stb. termeltek ki, irtották a tajgát, úsztatták a jeges árban a rönköket,
építették a BAM vasútvonalat, az északi sarkkörön
SZÚZ: Vegyen ki szabadságot, bá- túli városokat. Mindezt vizes 60 deka fekete kenyérért, „valamit visz a víz" levesért. Munkájukért
nyássza elő híres kalandszellemét,
csak 1950-ben kezdtek bért fizetni, a civilek azonos
és lógjon meg az önre váró stressz elől. Ha
munkájáért járó bér 40 százalékát kapták, levonva
ezt nem teheh, fegyelmezze magát, hogy a
ebből is a rabtartást.
rengeteg kihívás, amely most éri, ne terelje
Tizedelte őket a skorbut, a vérhas, a tífusz, puszvissza káros szenvedélyét.
tultak az elviselhetetlen szokatlan és kegyetlen időjárási viszonyok (mínusz 45, 50, nemritkán 55 fo/ O V MÉRLEG: Jobban megértheti az
kos hideg), nem utolsósorban az embertelen munvH H B I élet lényegét, ha most több időt tölt
barátaival. Olyan emberekkel találkozhat,
akiket becsül tudásukért és élettapasztalatukért. Sok öröme származhat ebből.

KOZMA TIBORNE
tanítónő:
- Természetesen hiszek benne. A
második gyermekem születése
után fordultam a vallás irányába,
a nagymamám és a férjem hatására. Nekem teljes lelki nyugalmat ad a hit, mindent megtaláltam benne, amit kerestem. Remélem, a gyermekeim is így élik
majd életüket.

BŰZ
Vásárhelyről telefonált B. E. Olvasónk felháborodott azon, hogy
illetékbélyeget kell vásárolnia,
ha a gondatlan állattartók miatti
bűzzel kapcsolatban nyújtja be
észrevételét, kérését az illetékesekhez.

TOLAKODO ÁRUSOK
Dorozsmán, a nagybani piac környékén a szomszéd országból átjáró árusok zaklatják a lakókat,
jelezte A. Antal.

van közlekedési fegyelem, meggondolják, mikor
csúsznak át a piros lámpán. A körutakon 80-90
km/h a sebesség, aki lassabban halad, azt leradírozzák.. Nálunk a vezetők nagy része „agyilag" még
Trabant-szinten pörög. Alatta viszont egy csodás
sebességű kocsi suhan, amit nem bír féken tartani,
elveszti az uralmát felette és kész a baj. Gondolkozzunk el, mire jó az irányjelző, mert Szegeden már
ez is kiment a divatból. Csapódunk jobbra-balra, a
másik meg találja ki, mit is akar a szembejövő. Tehát szigorúbb ellenőrzés kellene és több pénzbüntetés. Megérné!
SZÁNTÓ TIBOR

VÁSÁRHELY

Foldván Nagy

NAGY KAMILLA

(Nagymágocs).

Ildikó

és

Dóczi

Krisztián

Augusztus 1., 5 óra 35 perc, 3430 g, Sz.:
luez Erzsébet és Nagy István (Hódmezővásárhely).

Július 31., 10 óra 55 perc, 2940 g. Sz.: Lévai Ilona és Sipos István Attila (Szentes).

SÍPOS ILONA
BÁTKY MÁTÉ

SZENTES

DÓCZI ALEX PATRIK

Július 31., 11 óra 15 perc, 3760 g. Sz.:
Gans Henriette és Bátky Csaba (Szeged).

Gratulálunk!

Augusztus 1„ 9 óra 10 perc. 3510 g. Sz.:

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

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

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

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeb klinikán kizárólag sürgős
esetben. Pécsi u. 4.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

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

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben!
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Országos kutyakiállítás,
hatalmas sikerrel
Egy szamojédet választottak a legszebb kutyának
a szegedi kutyakiállításon. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének vasárnapi rendezvényén több ezer látogató csodálta meg a hétszáznál is több kutyát.
Országos kutyakiállítást rendeztek vasárnap Szegeden, az Eko-parkban. Az eseményen 135 fajta képviseletében több mint 700 kutya vett részt. A versenyre még az országhatáron túlról, Romániából és
Szerbia-Montenegróból is érkeztek kutyatenyésztők.
Korózs Gábor küllembíró elmondta, a megjelenés mellett nagyon fontos az állat szőrének milyensége, valamint a négylábú kondíciója, mozgása
és egészsége is.
Annak bizonyítására egyébként, hogy ki a legjobb, a gazdáknak és kedvenceiknek mindössze néhány perc állt rendelkezésükre. Éppen ezért a versenybíró szerint egy ilyen verseny sohasem előre lefutott, hiszen a kutya genetikai adottságai csupán

50 százalékban számítanak, a bemutatkozás legalább ilyen fontos.
Ugyanez volt a véleménye a domaszéki Boros
Zoltánnak is. A férfi a tenyésztője és felvezetője
Husinak, annak a kutyának, amely az amerikai
Staffordshire terrierek között tegnap nem talált legyőzőre. Mint mondja, egy középminőségű kutyával is lehet nyerni, ha ügyesen mutatják be. Majd
szerényen hozzátette: az ő esetükben egy tökéletes
kutya közepes felvezetéséről volt szó.
A verseny legszebb kutyájának egy samojedet választottak, a legszebb magyar fajta pedig egy fehér
puli lett. A győzteseknek a szegedi önkormányzat
két hatalmas serleget ajánlott fel, amit Pászti Ágnes adott át.
A versenyek ideje alatt a gyerekeknek vetélkedőt
rendeztek Ki tud többet a kutyákról? címmel. Rengeteg eladó kölyök is fájdította a kicsik szívét, ám a
több tízezer forintba kerülő állatok közül csak alig
egy-kettő talált itt gazdára.
T. K.

Három nap alatt ezrek csodálták a veterán járműveket

Európa egyetlen
Williy's Jeepje

Kefe és hajlakk is kellett a frizurákhoz.

Fotó: Karnok Csaba

Számoljon! Már csak egy hónap...
2003-ban is segítenek a Kékingesek!
hívtunk ésszé, amelynek tagjai napi tapasztalaítaikbol
Kékinges pedagógus csapathoz, hogy Ön azt a

a választásban. Forduljon bizalommal a
.«it í x m sse* 3

Augusztus 4-10 között minden kerti bútor és kemping termék
30% kedvezménnyel kapható áruházunkban a készlet erejéig

Rövid bütykölés után beindult az 1909-ben gyártott NSU, amit a
lelkes közönség tapssal j u t a l m a z o t t .

Világháborús katonai járművek, az ötvenes évek sportkocsijai, korabeli luxusautók népesítették be a szegedi Széchenyi teret szombaton, a negyedik
nemzetközi dél-alföldi veteránjármű-találkozó második napján.
Nézelődő szegediek a Széchenyi
téren szombat délután: - Honnan szednek elő ilyen kocsikat?
Mondjátok már meg! - kérte barátait egy fiatal lány. - Ez a Wartburg elődje. Látod, kisfiam, milyen szépen le van festve? - kérdezte nagyobbik gyermekét egy
babakocsit toló anyuka.
A felfokozott érdeklődés oka
pedig az a 116 veterán jármű
volt, amely a szombati 160 kilométeres túraverseny után sűrű
kipufogógázba burkolózva befutott Szeged főtérre. A hét végén a
városban rendezték a negyedik
nemzetközi dél-alföldi veteránjármű-találkozót.
- Napokig lehetne mesélni róla
- jelentette ki a legöregebb motorkerékpár tulajdonosa, fovinov
Milivoj, amikor arra kértem,
mondjon pár szót járművéről. A
szerbia-montenegrói Zrenjaninból érkezett férfi elmondta,
1909-ben gyártott, NSU két és
feles PS Neckarsulm típusú motorját egy távoli rokonától kapta
ajándékba. - Egy észak-bánáti
laktanya padlásán találta, majd
nekem ajándékozta - kezdett a

Fotó: Gyenes Kálmán

történetbe a tulajdonos, majd
egy fényképalbumot mutatott.
Az első képen egy, szinte a felismerhetetlenségig lepusztult kétkerekű látszott. Kiderült, ez volt
az NSU, amikor rátalált. Másfél
évi munkával állította helyre,
úgy hogy ma már működik is. A
lelkes és egyre népesebb nézőközönség kedvéért Milivoj rövid bemutatót is tartott. A 315 köbcentis, majdnem öt lóerős NSU rövid szerelés, bütykölés után valóban életre kelt, amit az érdeklődők hangos tapssal jutalmaztak.
A kisteleki Gyöngyösi István
1914-ben gyártott Oldsmobiljávai érkezett a találkozóra. A veteránrajongó fiának köszönheti, hogy megkedvelte a régi járműveket. - 1980-ban, amikor
egyéves volt a kisfiam, volt egy
nyitott Mercedesünk. A gyerek
ennek a középső karfáján állt
éppen, amikor Csongrádon jártunk, és egy udvarban meglátott egy veterán autót. Elkezdett
kiabálni, ordítani, hogy neki is
kell egy ilyen. Éppen volt otthon egy Williy's Jeepünk, így elhatároztam, hogy megcsinálom
- mesélte a kisteleki férfi, akinek Oldsmobilja Európában
egyedi darabnak számít. - Akkoriban egy ilyen kocsi hatszor
drágább volt, mint egy Ford T
kabrió, nem is volt sok belőle tette hozzá büszkén a tulajdonos.
A. T. J.

Szentesi pályázatok
MUNKATÁRSUNKTÓL

A város gondozási központja a
közelmúltban
öt
pályázatot
nyújtott a be az egészségügyi és
családügyi minisztériumhoz. Az
augusztus elsején érkezett értesítés szerint négy pályázatot pozitívan bírált el a minisztérium,
ennek köszönhetően a közösségi

Vízfesték,
12 db-os

pszichiátriai ellátás javítására
két pályamunka eredményeként
19 millió forintot nyertek.
A már működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére 860 ezer forintot, s
a hajléktalanok népkonyhai étkeztetéséhez kiegészítő hozzájárulásként 340 ezer forintot
kaptak.

Grafitceruza
radírvéggel
5 db-os
Sky Art radír,
kicsi, 2 db-es

Filctollkeszlet,
12 db-os

Színesceruzakészlet
12 db-os

£cjy tnosollyal

több

v
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A cigányok helyzete
Magyarországon jobb
Az országos cigány önkormányzat tagja, a szentesi kisebbségi
önkormányzat elnöke Faur Zoltán úgy látja: sok szempontból
kedvezőbb helyzetben vannak a
romák Magyarországon, mint
az unió tagállamaiban. Úgy véli,
az országos testület feladata elsősorban az volna, hogy felkutassa és használja azokat a külföldi forrásokat, melyek a cigányok életkörülményeit itthon javíthatják.
Általában a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei kerülnek
az országos cigány önkormányzat nagyválasztmányába: a szentesi Faur Zoltánt a tizennégy tagú ügyvivői testületbe választották idén tavasszal, ő azonban
nem sokkal később lemondott,
jelenleg a tizennyolc fős ellenzékhez tartozik.
Faur tapasztalata szerint a testület munkája tavasszal gyümölcsözőnek indult, hiszen a kormány, és az EU felé is nyitott az
országos önkormányzat: a szakértők pályázatok és projektek kidolgozásába fogtak. Faur Zoltán
mint települési kisebbségi önkormányzat vezetője úgy látja: a
romák nemigen jártasak a politikában, sokkal inkább foglalkoz-
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tatja őket az, hogy a gyerekeiknek enni adjanak. Ilyen körülmények között a vezető feladat
az, hogy képben legyen, és társaival együtt személy szerint ő is
igyekszik ennek megfelelni. A
csatlakozással kapcsolatban az
unió megfogalmazta elvárásait
Magyarországgal szemben, s ebben benne van a cigányok helyzetének javítása is. Faur szerint
jóval több „rumungro" azaz magyarul beszélő cigány él az országban, mint azt a témában eddig nyilvánosságra került adatok
mutatják. Tapasztalata szerint
az önkormányzatok, a demokratikus intézményrendszerek és a
deklarált tolerancia javított az
életükön, de egzisztenciálisan,
iskolázottságban még fejlődnie
kell a cigányságnak.
A hazai helyzettel szemben a
franciaországi romák például a
türelmetlenség nyílt megnyilvánulási formáival találják magukat szemben: a vándor népnek
egy-egy város előtt fizetnek azért,
hogy ne menjenek be oda, és ne
keveredjenek az ottlakókkal.
Magyarországon a cigányok letelepedve élnek, s Faur szerint a
közös sorstudat adhatja az erőt
számukra az emelkedéshez.
BLAHÓ GABRIELLA

A nők foglalkoztatási esélyegyenlősége uniós cél

Dánia példája az EU előtt
Az unió első foglalkoztatási
irányvonalait hat évvel ezelőtt
fogadták el, ezek között fontos
szerepet kap a férfiak és nők
egyenlő esélyeinek megteremtése, a munka és a családi élet
összeegyeztetésének elősegítése.
A munkavállalási korban lévő
nők foglalkoztatottsága a rendszerváltozás-kori, közel 73 százalékról az évezred végére 54-56
százalékra csökkent hazánkban
- derül ki Rubaj Anita, a Pécsi
Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kara PhD-s hallgatójának tanulmányából. A
szakember A nők és a férfiak
esélyegyenlőségi kérdéseinek kezelése az Európai Unióban és hazánkban című munkáját a közelmúltbeli szegedi Európai kihívások elnevezésű
tudományos
konferencián ismertette.
Mint a tanulmányból kiderül,
különösen rosszak a 25 év alatti
és az 59 év fölötti nők foglalkoztatottsági mutatói. A radikális
visszaesés okaként a szakember
azt említi, hogy a 90-es években
megszűnt
álláshelyek
miatt
munka nélkül maradtak több
mint hatvan százaléka nem tudott elhelyezkedni, s egy jó részük végleg kikerült a foglalkoztatási piacról.
Az EU első foglalkoztatási
irányelveit hat évvel ezelőtt fogadták el, ezek közt jelentős szerepet kapott a nők és férfiak

Egy nőnek a gyes, a gyed után legalább annyira nehéz visszatérnie a munkaerőpiacra, mint egy 40 év
felettinek új munkahelyet találnia.
Fotó: Tésik Attila
egyenlő esélyeinek előmozdítása. Az uniós országok közül Dániában a legmagasabb, 72 százalékos a nők foglalkoztatási aránya, míg Németországban a
60-at sem éri el, Olaszországban
pedig alig haladja meg a 40 százalékot. A dán stratégia többek
közt az, hogy a cégek egy részénél
úgynevezett jóléti napok vannak,
amelyek tulajdonképpen szülői

szabadságként működnek. A
gyermek nyolcéves koráig gyermekgondozási szabadságot vehet
igénybe, és az édesapákat is ösztönzik, hogy gyesre menjenek.
Hazánkban tavaly év elején indult A nők munkapiaci reintegrációja nevű Phare-program - írja a szakember. Ennek célja elősegíteni a két nem munkaerőpiaci esélyegyenlőségét, s ki-

Soros György cikke a Le Figaróban

Kelet-Európában a romák
a rendszerváltás vesztesei

Faur Zoltán szerint a romáknak a közös sorstudat adhat erőt az
emelkedéshez.

Fotó: Tésik Attila

Phare-programok a felzárkóztatásért

Integráció
és hagyományőrzés
Fontos dolog a romák integrációja, ugyanakkor jelentős
szerepet kell kapnia a cigány
kultúra megőrzésének is, a közösségi programok pedig többek
közt ezt a célt szolgálják. A
szegedi Káté Mónika, a Cigány
Oktatási Egyesület vezetője
több, a kisebbség felzárkóztatását célzó Phare-programban
tevékenykedett már.
Mindenhol azt halljuk manapság, hogy a romák integrációja
mennyire fontos - mondja Káté
Mónika, a szegedi Cigány Oktatási Egyesület vezetője. Ez azonban magában foglalja azt is, hogy
a cigány kultúrát meg kell őrizni,
a hagyományok továbbélését segíteni kell.
Épp ezért a közeljövőben egy
közösségi házat hoznak majd létre Szegeden, amelynek célja egyrészt az, hogy a szociális ellátástól a munkaerőpiacig mindenféle
információval ellássa a romákat,
másrészt oktatási-képzési programokat indítanak, és alapítanak egy zenetanodát is. Káté Mónika szerint már az maga nagyon
fontos, hogy a cigány közösség
tagjai ilyenkor találkoznak egymással, s a halmozottan hátrányos helyzetben élőkhöz is eljutnak a fontos információk. Ezen

túl pedig pszichológus, gyógypedagógus, jogász és közgazdász
szakember is segíti majd a munkát.
A százmilliós Phare-támogatású, úgynevezett Equal-program
pedig, amely tavaly indult, és jövőre fejeződik be, s amelyben Káté Mónika szintén oroszlánrészt
vállalt, roma fiatalok beilleszkedési esélyeit igyekszik javítani. A
három helyszínen, Kiskunhalason, Békésen és Békéscsabán a
nők dajkának, a férfiak kőművesnek és asztalosnak tanultak,
a vizsgák pedig a napokban zajlanak. Ezután egy évig foglalkoztatják is a fiatalokat, akiket egyebek közt ösztöndíjjal motiválnak
a tanulásra.
A legfőbb hajtóerő azonban
minden bizonnyal nem a pénz véli Káté Mónika, tapasztalatai
ugyanis azt mutatják, hogy a
szakiskolai rendszer az előítéletek és kudarcok miatt hamar kilöki magából a cigány származású tanulókat. Ők képesítés híján
nemigen találnak munkát, így
maguk ismerik fel a tanulás
szükségességét. Éppen ezért mondja a szakember - ezek a
programok valóban segítenek a
cigányság problémáinak megoldásában.
SZ.A.K.

Az Európában élő hét-kilencmilliós roma lakosság a kontinens leggyorsabban változó és
legsérülékenyebb kisebbsége.
Ez megköveteli, hogy a földrész
kormányai sürgősen foglakozzanak helyzetükkel, az ugyanis
meghatározóan alakítja az egyre bővülő Európai Unió politikáját.

lönösen a fiatalokat és a nőket
érinti, a további elnyomorodás és
kirekesztés ördögi körébe zárja
őket. Az iskolázottság hiánya gátat emel a romák elhelyezkedése
elé. Az EU-tagjelölt országokban
becslések szerint mintegy 600
ezer roma gyerek egyáltalán nem
jár iskolába, akik mégis, azoknak
jelentős része nem fejezi be alapfokú tanulmányait, más részüket a szellemileg elmaradottak
PÁRIZS (MTI)
kisegítő iskoláiba küldik, egyszeA mértékadó konzervatív lap- rűen azért, mert nem jártak óvoban, a francia Le Figaróban Soros dába vagy mert nem beszélik a
György
magyar
származású többségi nyelvet. A közép- és keamerikai üzletember és James D. let-európai romák kevesebb mint
Wolfensohn, a Világbank elnöke egy százaléka jut be felsőfokú
írásában arra emlékeztetett: a ro- tanintézményekbe.
mák voltak a kelet- és közép-európai rendszerváltás nagy vesztesei, őket rakták elsőként az utcára, és az elmúlt évtizedben nem
sikerült visszakerülniük a munkaerőpiacra, egyrészt alacsony
képezettségük, másrészt a mindenütt jelenlévő diszkrimináció
miatt.
Megállapítják, hogy még a legvirágzóbb
EU-tagjelölt
közép-európai államokban - Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiában - sem lehet összemérni a romák helyzetét a lakosság más rétegeivel, a körükben mért szegénység tízszer magasabb, mint a legrosszabb helyzetű, nem roma lakosoké. Példának
hozzák
fel,
hogy
2000-ben a bulgáriai és romániai cigányok 80 százaléka napi
4,3 dollárból (valamivel több
mint ezer forint] élt, a bulgáriai
nem romák 37 százaléka, a romániaiak 30 százaléka volt ezen
az életszínvonalon.
A szerzők minősítése szerint
„gazdag" Magyarországon a romák 40 százaléka tartja fenn magát e küszöb alatti jövedelemből,
miközben a nem roma magyar
lakosságnak 7 százaléka kénytelen ilyen alacsony színvonalon
élni.
A romák körében igen magas a Az etnikai kisebbséghez tartozó
munkanélküliek aránya, ami kü- f é r f i a k é .

Mindezek ellenére - írják a
szerzők - indokolt az óvatos derűláttás. Az utóbbi évtizedben
számos erőfeszítés történt azért,
hogy a roma gyerekeket megtartsák az iskolákban, bővítsék az álláskínálatot és felvegyék a küzdelmet a diszkrimináció ellen.
Ezeket a törekvéseket kell most
megsokszorozni. A legfontosabb
mindezek között, hogy kialakulóban van egy kemény mag: tapasztalt és a probléma megoldása iránt elkötelezett fiatal romák
csoportjai jönnek létre, amelyek
a hazai kormányok támogatásával dolgoznak a romaközösségekben a szegénység és a diszkrimináció leküzdéséért.

emelt figyelmet fordít a gyes,
gyed utáni „visszatérésre", illetve
az állástalan 40 év feletti asszonyok reintegrációjára. Ennél
azonban természetesen sokkal
többre lenne ahhoz szükség,
hogy növekedjen a gyengébb
nem foglalkoztatási aránya, és
csökkenjen a férfiakkal szembeni keresetkülönbség.
SZÖGI ANDREA

A nyelv
oktatva jó
Az európai kisebbségek anyanyelvének használatáról, az európai nyelvi sokszínűség védelméről fogadott el jelentést az
Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottsága.
BRÜSSZEL (MTI)

A Michael Ebner német néppárti
(EPP| képviselő által készített jelentés szerint Európában a nyelvi
sokszínűség értékeinek megőrzése végett szükség van a regionális
és kevésbé használt nyelvek védelmére, amin Nyugaton általában az egyes országok nem hivatalos nyelveit értik. Ezek között
bőven vannak olyan nyelvek és
nyelvjárások, amelyek csak igy,
kisebbségi sorban, bizonytalan
jogállással élnek - például baszk,
breton, korzikai
és vannak
olyanok, mint például a magyar,
amelyek egy országban és majdan az Európai Unióban hivatalos nyelvnek minősülnek, más
országokban viszont kisebbségek
nyelveként léteznek.
A most elfogadott bizottsági jelentés és ajánlás a nyelvi sokszínűség fenntartására, a kisebbségi
nyelvek oktatására helyezte a
hangsúlyt. E nyelvek oktatása az
országok hivatalos nyelve mellett - az ajánlás szerint - jó eszköz lehet az idegengyűlölet leküzdésére. Az ajánlás a nyelvtanulás ösztönzését szolgáló ügynökség felállításával is segíteni
kívánja e nyelvek használatát, s
igyekszik kiterjeszteni az idegengyűlölet jelenségét vizsgáló európai monitoring központ tevékenységét erre a területre is.

jV

in

nők helyzete rosszabb, mint a
Fotó: Schmidt Andrea

Az Eu-tükör melléklet
a Külügyminisztérium
támogatásával készül,
szerkeszti:
Újszászi Ilona
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NAPI SZOLGÁLTATÓ, KULTURÁLIS PROGRAM- i s MŰSORAJÁNLÓ

PROGRAM

Szóregi út 80. sz. alatt, de. 10 órától:
a tábor pmgramja: ismerd meg
Szegedet (városnézés],
ismeretterjesztő előadások,
tréningek, sportversenyek, fegyveres
testületek bemutatói (rendőrség,
határőrség, katasztrófavédelem)

PONT
MOZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 5 óra: A gyűrűk ura -A két
torony. Színes, m. b. amerikai film;
este 8 óra: Az utolsó éjjel. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, fél 7 és este
háromnegyed 9 óra: Adaptáció).
Színes amerikai film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. negyed 7 óra: Intacto. Színes
spanyol film; du. 4 és este fél 9 óra:
Császárok klubja. Színes amerikai
tilm.
PLAZA CINEMA CJTY
Mtitnx (szinkronizált) 15, 17.45,
20.30 óra. Halákxsahh iramban:
15.15, 20 óra. Merülés a mélységbe:
15.30, 20.15 óra. Áaaoaáff 14, 16,
18, 20 óra. Ilonán veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt: 20 óra. Ki nevel a
végén': 17.45 óra. Szindbád: 14, 16,
18 óra Ilulk: 13.30, 16 óra.
Malacka a hős: 13.45 óra. A vonzás
szabályai: 13.15, 18 óra. C.harlie
angyalai: 13.30, 15.45, 18,20.15
óra. Hajt) a vége: 14.15, 16.15,
18.15, 20.15 óra. Walhataüan:
18.30, 20.30 óra. A fülke: 13.45,
15.30, 17.30, 19.45 óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
llulk. Színes, m. b. amerikai film.
FORRÁSKÚT
Du. 6 óra: Chicago. Színes amerikai
film.

KQZÉLEI

SZEGED
A Somogyi-könyvtár Algyün a
Téglás u. 151. szám alatt
„Betyárvilág" olvasótábort indít
augusztus 9-éig, melynek részvételi
díja S(XX) forint. Indulás regjei 10
órakor a könyvtár hátsó bejáratától.
Érdeklődni a .«>911-37-75-os
telefonszámon lehet.
Búnmegekizési tábor indul a

Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkntótelep
zárókiállítása. Megtekinthető
augusztus U-éig, naponta 10-től 18
óráig.
A Somogyi-könyvtár (Dóm tér 1-3.)
földszinti kiállítótermében
megnyílt A hónap könyve:
Symphonia Hungarorum Magyarország zenekultúrájának ezer
éve címmel, valamint nagy utazók,
híres utazások - régi útleírások a
Somogyi-könyvtár gyűjteményében
a kiállítás Megtekinthető hétfotói
péntekig 10-től 17, szombaton 10től 16 óráig.

Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor Víuga Mátyás kiállítóházának
kertjében (Bécsi lót. 1 l/A):
Lépes a sötétbe - könyvbemutató
Vendég: Bakacsi Ernő, a könyv
szerzője, közreműködik: Rogács
Erzsébet, házigazda: dr. Pleskó
András, tanár
A Széchenyi téren
a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális
Egyesület rendezésében kézmúvestoglalknzások és mesterség
bemutatók naponta 11 és 14 óra,
valamint 15 és 18 óra között. A
kézművesvásár nyitva naponta 10től 20 óráig.

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

Aj Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulahan lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,
dartsozni, csocsőzni, sakkozni és
társasjátéknzni, diákigazolványt
vinni kell.

A Novotel Szeged Száűoda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-áig az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24
óráig.

Az Egyetemi Füvészkert (Lövölde út
42.)
de. 10-től du. 18 óráig a Szegedi
Vnlaspark (Kálvária sgt.) de. 9-tól 19
óráig várja a természetet kedvelő
látogatókat.

KONCERT

SZEGED
Muzsikákí udvar |vámsháza), este
fél 9 órakor
A Liszt Ferenc Kamarazenekar
koncertje. Műsor W A Mozart: Kis
éji zene K: 525; A. Dvorale É-Dúr
szerenád Op. 22.; Liszt fercnc: II.
Magyar rapszódia. Koncertmester
Rolla János.

A Gulácsy Galérián (Kárász u. 15.)
megnyílt
Házmán Ferenc festőművész
kiállítása. Megtekinthető augusztus
15-éig, de. 10-től 18 óráig.
A szegedi új zsinagóga de. 10-től
12-ig és 13-tól 17 óráig várja
látogatóit.

KIÁLLÍTÁS

SZENTES
A Kttszta József Múzeumban •
„Aki iszik belőle, váljék
egészségérc!" - kiállítás a múzeum
butclla gyűjteményéből. Állandó
kiállítások: Szentes népélete;
Oppidum 425 (mezővárostól a
vásárvárosig); Koszta József
festményei; jubileumi régészeti
kiállítás. Nyitva: du. 1-től 5 óráig.

SZEGED
Az Impala Házban (Zárda u. 9.)
megnyílt
Göbölyös Luca „...személyes" című
fotókiállítása. Megtekinthető
augusztus 15-éjg, naponta 10-tól 17
óráig.
A juhász Gyula Müvekidési
Központban megnyílt

MEGSZOKOTT
KÉNYELMÉT
V A S Á R N A P IS
BIZTOSÍTJUK

V A S Á R N A P REGGEL IS HÁZHOZ
VISSZÜK A LEGFRISSEBB HELYI HÍREKET!
• POLITIKA • SPORT • RIPORT • ELETMOD • RE1TVENY •

Most negyedéves és féléves megrendeléséhez

AJÁNDÉKOT ADUNK!*
Címünk:DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS, 6 7 2 0 S Z E G E D , STEFÁNIA 10.
Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet

mtv
MTV 5.35 Hajnali gondolatok 5.38
Agrárhíradó 5.50 Napkelte Benne:
5.54 Híradó 6.00 Körzeti híradó 6.30
Hírek 6.31 Kék fény Hírek 7.00 Hír
adó Benne: sport 8.00 Híradó 9.00
Trikrek Spanyol rajzfilmsorozat.
Csizmás kandúr 9.30 Kisemberek
Kanadai ifjúsági filmsorozat, 19.
10.15 A szólás szabadsága Nyári menetrend (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 130.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben Közben: 12.11 Sporthírek
12.14 Időjárás-jelentés 12.17 Körzeti
híradók 12.30 Hírek 12.32 Világhír
adó 12.45 Gazdasági híradó 12.52
Kulturális híradó 13.00 Frissítő vizeink 13.10 Baywatch Fegyvercsempészek |16| 14.00 Romamagazin 14.25
Donorira Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin 14.55 Bonusz (ism.)
15.20 Váratlan utazás Ott vagy otthon, ahová a szíved húz (ism.) 16.10
Kérem a következőt! Struccmánia
(ism.) 16.30 Dallas Amerikai tévéfilmsorozat, 98. A tékozló apa 17.25
Kívül-belül 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50 Gusztáv Gusztáv gondos (ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 18.35 Borostyán
Olasz tévéfilmsorozat, 35. 19.25 Ki
vül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Kék fény
Bűnügyi magazin 116)
21.00 Poénról poénra Kern András
(ism.)
22.00 Szó, szó, szóRéz Pál műsora
22.30 Hétfő este Benne: Híradó
23.00 Provokátor
- Tényképek a valóságból
23.35 TS Bundesliga-összefoglaló
0.25 Kárpáti krónika

.v2
5.50 Faluvilág 6.05 Enteriőr (ism.)
6.30 jó estét, Magyarország! (ism.)
7.15 Laza© - a Borsodi Beachen Szórakoztató, vidám reggeli cscvej 9.00
Tripla vagy semmi Telefonos játék,
extra nyereményekkel 9.25 Villa Acapulco Mexikói filmsorozat, 80. 10.20
Teleshop 11.15 Bébilesen Amerikai
vígjátéksorozat [ 12] 11.40 Vad angyal
Spanyol-argentin filmsorozat 12.35
Footloose Amerikai zenés filmvígjáték [12| 14.45 Kapcsoltam Telefonos
vetélkedő 15.10 Providence Amerikai
filmsorozat, 89. |12| 16.10 Pacific
Bluc Amerikai akciófilm-sorozat, 36.
|12| 17.00 ló barátok Amerikai vígjátéksorozat, 138. 17.30 Bctty, a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 119.
18.30 Tények Hírműsor 19.00 Aktív
Atv2 magazinja |12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Szamba Magyar filmkomédia.
|12) Közben: kenósorsolás
22.15 Piszkos ügynökök
Amerikai akcióvígjáték, 7.
A szerencse fiai |12|
23.10 Jó estét, Magyarország!
23.55 Profiler - A pszichozsaru
Amerikai krimisorozat,
41. |16|
0.50 Napló Mérlegen a valóság
Sváby Andrással (ism.)
1.50 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) |12)
2.30 Vers éjfcl után

K

ELŐFIZETŐI SZELVÉNY
IGEN, megrendelem a Délmagyarország Vasárnap Reggelt:
Egy

h ó n a p r a
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H e g y e d é w r
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Név:

Cím:

Tel.:

(t mrglekli uéjyxcHxc helyeim rqytei)

Dátum:
A megrendelés visszavonásig

Aláírás:
érvényes
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|121 (ism.)

D U N A
TEIJCVÍZK)

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Mondák a magyar történelemből 8.25 Zénó 8.30 Műsorismertetés
8.35 Eugenie Sandler magánnyomozó Ausztrál tévéfilmsorozat 9.05 Heti
hírmondó (ism.) 10.00 Sándor Mátyás Magyar- francia-német-olasz ifjúsági filmsorozat 11.00 A porond
(ism.) 11.40 Hungarorama Kitekintő
11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör
(ism.) 12.30 Isten kezében 13.00 A
tudomány kincsesháza 13.30 Heuréka! Megtaláltam! (ism.) 14.05 Halld,
Izrael! (ism.) 14.35 Kézmüvek 14.45
A királyok szigete 15.20 Balatoni barangolások 15.40 Himalája 16.10
Egy gondolás a Murray folyón 16.40
He), hej, helyes beszéd! 16.45 Emlékképek Régi híradók (ism.) 17.05
Bűvölet 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 A szenvedelmcs kertész
19.00 Váltó 19.30 Mese 20.00 Hír
adó, sport, meteorológia
20.30 Skalpvadászok
Amerikai westernfilm
22.10 Tálentum: Hornyik Miklós
22.40 Legendárium
23.40 Eltűnő világok
0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.15 Sándor Mátyás
Magyar- francia-németolasz ifjúsági filmsorozat
2.15 Bohócdoktorok

1855 Szegcdi hírek 19.25 Mese 1930
Aréna 22.00 Szegedi Jiírek (ism.)

mm
M

A

K

Ó

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete
6.30 Nyitott világ 7.00 A pénteki adás
ismétlése 8.00 Híradó (ism.) 8.15 Dokumentum MűJiely 8.30" Kimba, a fehér oroszlán 9.00 Képújság 17.00
Pénzháló - országismertető játék (élő
közvetítés) 17.30 Kimba. Rajzfilm
18.00 Vásárlási műsorablak 18.15
Kisfilmek 18.30 Harangok") 19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30 Erdöcsillagerdészeti magazin 20.00 Dokumentum Műhcfy 20.30 Nyitott világ 21.00
Válik aférfi.Olasz film. 22.30 Forgáspont (ism.) 23.00 Képújság

Alföldi Hírmondó 530-2230ig 93, ÍMhz 66,29 Mhz
6.00 Reggeli Krónika 6.45 Reggeli párbeszéd 730 Dél-alföldi
Krónika 7.45 Lapszemle 8.00
Kapcsolás Kossuthra 15.0018.00-ig Zenés délutáni magazin 18.30-22.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM95.4

ÁÁ-Rádió88

6.00 Café 88 (Szalma Emese és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc
12.00 R88 szieszta 14.00 Bcnde
Gábor 17.00 Elő kívánságműsor
19.00 Szonda 20.00 Kulturális
kalauz2130 Kilátó (ZoltánCsaba és Szabó C. Szilárd) 22.00
Éjszakai zenemix
v3C

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged, Stefánia 10.
INFORMÁCIÓ: 06-80/821-821 (ingyenesen hívható zöldszám), 62/567-864
VIDÉKI IRODÁINK Hódmezővásárhely, Szegfő u. 1-3. Tel.: 62/242-419
Makó. Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-198
Szentes, Kossuth u. 8 Tel : 63/314-838
e-mail: terjesztes@delmagyar.hu
*Az aiandéktárgyakat a befizetést követően kézbesítjük.

0.05 Találkozások - este
Sztármagazin /12/
0.15 Sportklub
0.25 Igaz történetek:
Édes pici bébi
Amerikai film ¡12]
2.10 Fókusz
Közszolgálati magazin

B

6.00 Pökémon Amerikai rajzfilmsorozat 6.30 Reggeli 9.00 Szigetelés
Majka a Szigeten (ism.) 9.05 Receptklub (ism.) 9.25 Terra Nostra Brazil
filmsorozat, 123. 10.35 Topshop
11.35 Delelő Vidám show ebédidőben 13.10 Fókusz-portié |12| |ism.)
13.40 Mikc Hammer magándetektív
Amerikai akciófilm-sorozat, 36. Viszszatérés a ringbe 14.35 Receptklub
14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm 15.25 játékzóna 16.20 Testpercek Fitncsz Norbival 16.30 A bohóc
Német akciófilm-sorozat, 16. Szervkereskedők (12| 17.30 Vészhelyzet
Amerikai filmsorozat, 4 Sohase
mondd, hogy soha! 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin |12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.00 Harmadik műszak
Amerikai filmsorozat.
Kiválasztottak. |12]
21.00 Szupermozi: Trimboló jég
Amerikai katasztrófafilm
[12|

22.40 Híradó 8 percben
22.55 Beach House
Docu-soap 112]
23.50 Szigetelés
Majka a Szigeten

535 Hajnali gpndolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Delta 9.30 +1 Kulturális
háttérmúsor 10.25 Érintó 10.50 Ro
mányi Rita énekel 11.10 Héthatár A
hét hírei határok nélkül a Kárpát-medencében 12.00 Déli harangszó
12.01 Fekete gyöngy Argentin tévcfilmsorozat, 21. 12.50 Az isztambuli
vonat Olasz-magyar tévéfilmsorozat,
4/3. 13.55 Kárpáti krónika 14.05
Papilio-expcdíció Perui keresztmetszet, 1. Costa 14.35 Chicago Hope
Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 61.
Mama, szabad? |16| 15.25 Napnyugta 17.55 Telcsport
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-szimpatikus
Benne: Hol-mi? Szabadidős
programajánló magazin.
Nagy György műsora
21.05 Vezér Erzsébet emlékére
„Aki tegezi a századelőt..."
22.00 Sziget-tévé
Élőközvetítés, beszélgetések,
tudósítások
a Sziget-fesztiválról
23.30 Záróra
0.35 Megveszem ezt a nőt Mexikói
tévéfilmsorozat, 155-156. 1.25 Ablak-szimpatikus Benne: Hol-mi? Szabadidós programajánló magazin.
Nagy György műsora 1.55 Magyar
ház Palackposta - üzenet a határon
túli televíziós műhelyektói 2.30 Telesport 4.40 Kék fény Bűnügyi magazin
[16]
SZEGED

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

1

Radi« 7 „97,6

5.30 jóreggelt!-féföránkénthírekkel 7.15 Angol hírek 930
Napraforgó - közszolgálati magazin műsor kábelhálózat fejlesztés Vásárhelyen. Vendégelt
Harcsa-Pintér Sándor, a Matáv
Kábeltévé Kft értékesítési munkatársa, Holman János vezető
műszerész 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként hírek
1430 Humorpercek 1530 Angol hírek 18.15 Sportturmix
20.15 Humorpercek, zenei válogatás

A nap filmje
DUNATV

20.30

SKALPVADÁSZOK
Amerikai westernfilm

T E L E V Í Z I Ó

7.00 Városháza (ism.) 7.30 Képújság
13.00 Zenevonal 15.00 Sportfelleg
várak: Dunaujváros (h) 15.30 Vásárlási músorablak (h) 15.45 Thai Chi (h)
16.00 Busincss-mix magazin (h) 16.30
Betűvetés |h) 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő krizvítés (h)

17.30 Kimba (h) 18.00 Vásárlási mű
sorablak (h) 18.15 Kisfilmek (h) 18.30
Sport magazinműsor 19.00 Híradó
19.30 EUR ÓRA (h) 20.00 Estelő
21.00 Válik aférfi.Olaszfilm|h) 22.20
Híradó (ism.) 22.50 Képújság

22.00- 17.45 Hangos képújság 17.45
Miénk a város - előzetes 17.55 Törzsasztal 13.55-20.00 A Városi Tv Szeged műsora 20.00 TREND - gazdasá
gi magazin 21.00 Negyedik dimenzió: álomfejtés 2130 Nézze meg az
ember 22.00 A Városi Tv Szeged mű-

®

VMOV TELEVÍZIÓ

(a Telin Tv csatornáján)

Fsz.: Burt Lancaster, Shelley Winters, Ossie Davis,
Iclly Savalas. A prémvadásztól az indiánok elrabolják összegyűjtött prémjeit, cserélte otthagyják a
szökött néger rabszolgát.
A
kiowa
indiánokat
lemészárolja egy gyilkos
skalpvadász és>i garázdai c sCÍa pata, és magukkal viszik
Joe prémjeit is. Joe és
Joscph tehát a skalpvadászok nyomába erea, hogy
alkalmas pillanatban viszszaszerezzék a prémeket...

HÍREK, ESEMÉNYEK, EREDMENYEK MINDEN

Café 88
Szalma

Emesével

és Tóth

Gézával

hétköznap

6.00-10.00
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Vasárnap háromezren látogattak ki a szegedi Maty-érre

Már az olimpiáért is lapátoltak az ob-n
KAJAK-KENU

I

a

iSüBäi

—

i

tef

Több m i n t ezerötszáz versenyző, 365 f u t a m , vasárnap három
ezer néző. Röviden így foglalható össze a hétvégi, szegedi
kajak-kenu országos bajnokság,
egyben második vb-válogató
eseménysora. Nem mellékesen
a házigazda
Démász-Szeged
versenyzői három aranyat nyertek.
Szombat reggel. Rekkenő hőség.
Újabb nagy verseny a Gróf Széchenyi István Nemzeti Vízicentrumban. A tét hatalmas. Atlanta: a világbajnokság. „Jó reggelt,
Maty-ér!" Az ob helyi szpíkere,
Bárok István köszönti így a nézőket már évek óta. Sokan keltek
korán, a fél kilences első fináléra
közel ezren foglaltak helyet a lelátón. Szeretik Szegeden ezt a
sportágat.
Ezres döntők. Rögtön szegedi
arannyal indult a nap. A déniászos Janics Natasát is a hajóban
tudó Rasztótzky, Fazekas, Móni
trióval kiegészült kvartett egy hajót vert a többiekre, simán nyert.
Amióta Vereckei Ákos a két évvel
ezelőtti Eb-n megmártózott a vízben,
azóta
verhetetlen
a
Maty-éren. Kajak egyesben oktatott. Jött a kenu egyes finálé. A
nap csatája, Fürdők jobban rúgta
be a hajóját, megverte Joóbot.
Pénteken jöhet Szolnokon a szétlövés, hiszen az első válogatót Joób nyerte. - Erre készültem, hiszen tudtuk az edzőmmel, Kása
Ferenccel, hogy az első válogatót
nyerő Joóbot az utolsó százon
meg lehet verni - nyilatkozta Fürdők. Kovács Katalin úgy gondolta,
hogy a barnulásra is szán egy kis
időt, már rég a célban volt, amikor a többiek beértek. Kovács pedig addig napozott. A férfiaknál a
párosok csatájában az esélyesek
nyertek, ezzel is bizonyítva, hogy
a kenus Kozmann, Kolonics és a
kajakos Kammerer, Veréb duó nagyon együtt van. A nőknél hiába
vezetett Szabó és Bóta jóformán
végig, az utolsó száz méteren Benedek és Paksy legyőzte az esélyesebb párost. A nap betlije. Az elhúzódó eredményhirdetés - Fürdők és Joób volt érdekelt - miatt a
Démász Szeged Vízisport Egyesület kenunégyese nem ért oda a
rajtra, pedig a szám esélyesének

A szegedi Janics Natasa (jobbról) Szabó Szilviával kétszázon második lett.
számítottak. Hiába adták be a Tisza-parti vezetők az óvást, ez nem
járt eredménnyel. Még ezer szerencse, hogy ez nem volt vb-válogató. „Csak" az ob-aranyról maradt le az egység. Kajak négyesben
a klasszisokat felvonultató Kammerer, Vereckei, Kökény, Veréb
kvartett nyert, a tehetséges démászos (Börcsök, Szélpál, Sík, Csamangó) hajó előtt.
Vasárnap, a harmadik nap, a
második szám döntői. Ötszáz
méter. Most talán még többen,
közel háromezren foglaltak helyet a lelátón. Többek között ott
volt az árnyékban a közismert tévés személyiség, Vitray Tamás,
de több egykori klasszis, mint
például Wichmann Tamás is.
Tovább folytatódott a szegedi
éremtermelés. Női kajak négyesben a Kovács, Szabó, Viski, Bóta
kvartett diadalmaskodott, a Dékány, Rasztótzky, Fazekas, Janics
egység előtt. A kajakos Vereckei a
szokásos versenyzését produkálta,
tanár volt, Storcz Botond ebben a
számban harmadik lett. Kolonics
is elmehetne oktatni, míg Joób remek hajrát vitt véghez, a harmadik
helyre tolta be magát Cl-ben. A
három páros döntőben sem született meglepetés, a nőknél Szabó és
Bóta nyert simán, a férfiaknál
Kammerer és Veréb. Ebben a dön-

Fotó: Karnok Csaba

ANGYALI VALLOMAS
Angyal Zoltán szövetségi kapitány így értékelte az eseményt: - Ez
a verseny is hozott kellemes és kellemetlen meglepetések egyaránt. A vb-vel kapcsolatban megmaradtak a nyitott kérdések. A
gyengébbik nem három olimpiai számában kialakult a vb-re utazó együttes: 500 m-en KI -ben Kovács Katalin, K2-ben Szabó Szilvia és Bóta Kinga, k-4-ben pedig a Kovács, Szabó, Viski Erzsébet,
Bóta négyes indul majd Gainesville-ben. A kajakosoknál a leghosszabb távon a két válogatón is győztes Vereckei Ákos, valamint
a Kammerer Zoltán, Veréb Jírisztián duó Kökény Rolanddal kiegészülve egyformán a négyes tagja, így itt egyesben valószínűleg a
fiatal Benkő Zoltán kap majd lehetőséget, a páros azonban még
bizonytalan, a Bártfai Krisztián, Bauer Márton, illetve a Szabó
Gergely, Járik Gergely kettősnek van a legnagyobb esélye a csapatba kerülésre. 500 m-en egyesben Vereckei, párosban pedig Kammerer és Veréb helye biztos. A kenusoknál 500-on Kolonics
György egyeduralkodó, de kérdés, hogy a világbajnoki programban időben egymáshoz túl közel szereplő egyest és párost vállalja-e. A párosoknál 1000 m-en a Kolonics, Kozmann egység indul,
egyesben azonban pénteken, Szolnokon „szétlövésre" kerül sor
Joób Márton és Fürdők Gábor között.
tőben a két szegedi meglepetésember, Sík és Csamangó lett a második. Kenuban a két György, Kozmann és Kolonics nyakába akaszthatták az aranyérmet, Hüttner és
Fürdők „ezüstös" lett. A délelőtt
zárásaként a férfi négyesek helyezkedtek el a rajtgépben. Kenuban
mindenki a szegediek győzelmét
várta. Nem jött össze, a Fürdők,
Hüttner, Vajda, Joób összetételű
társasága harmadik lett. Meglesz-e

ötszázon a várva várt hazai aranyérem? Erre a kajak négyeseknél
adódott az esély. Nagy csata zajlott
a forróságban, azonban a Molnár
Pétert is a soraiban tudó hajó a második lett, míg a fiatalok (Börcsök,
Szélpál, Sík, Csamangó) a harmadik.
Délutánra sok kérdés eldőlt, és a
kétszázak mindössze a világbajnokság miatt voltak érdekesek,
azért így is sokan választották a

délutáni forróságban a Maty-ért.
Kovács, Szabó Sz., Bóta, Viski. Lehet, hogy oktatni kellene ezt a
négy nevet, a pályafutásukat az iskolákban, annyira egyértelmű:
ahol elindulnak - Világkupa, vb,
Eb, hazai verseny - nyernek. Az
biztos, hogy több figyelmet érdemelnének, mint például Zsanett a
BB-házból, aki elképzelhető, hogy
érettségi tétel lesz. Reméljük,
azért nem. Janicsnak itt is az ezüst
jutott. K2-ben Beé és Kadler mögött a hazai Almási, Pusztai duó
végzett a második helyen. A záró
három szám nagy kérdése volt: vajon a világklasszis Szabó Szilvia jól
döntött-e, amikor az állandó társ,
Bóta Kinga helyett a szegedi Janics
Natasára esett a választása? Nos,
az ötlet kiváló, mégha a kettős
csak második is lett az MTK-s Patyi és Paksy mögött. - Hibáztam,
de nem tudom, mit rontottam el.
Nem volt ez az igazi - kesergett Janics. Kolonics C4-ben a sokadik
elsőségét gyűjtötte be Szegeden,
m a j d z á r á s k é n t M o l n á r Péter t e t t

arról Beével, Kadlerrel és Babellával, hogy ővele is találkozzunk a
vb-csapat kihirdetésekor: első lett.
A Démász triója (Almási, Pusztai,
Vasas), Gyertyánossal kiegészülve
második, míg a rutinos Páger
kvartettje harmadik helyen zárt
Országos bajnokság, egyben má-

sodik felnőtt válogató. Döntők, 1000 m, férfiak, K1:1. Vereckei
Ákos (Honvéd), 3. Stepan )anic
(Démász-Szeged). K2: 1. Kammerer, Veréb (Győr, Honvéd). K4: 1.
Kammerer, Vereckei, Kökény Roland (Csepel), Veréb, 2. Börcsök Balázs, Szclpál Csaba, Sík Márton,
Csamangó Attila (Démász-Szeged). Cl."1. Fürdők Gábor, 2. Joób
Márton, 4. Vajda Attila (mind Démász-Szeged). C2: 1. Kolonics,
Kozmann (Csepel, Paks). C4: 1.
Toronyai, Aszódi, Povázsai, Világi
(Honvéd), 3. Magyar, Szabó, Meskó (Lágymányos), Orosz Tamás
(Démász-Szeged). Nők, KI: 1. Kovács Katalin (MTK). K2: 1. Benedek, Paksy (Dunaferr, MTK). K4:1.
Rasztótzky, Fazekas, Móni (MTK),
Janic Natasa (Démász- Szeged).
500 m, férfiak, KI: 1. Vereckei,
3. Storcz Botond (Démász-Szeged). K2: 1. Kammerer, Veréb, 2.
Sík, Csamangó, 3. Boros Attila,
Börcsök (Mezőgép, Démász-Szeged). K4:1. Gyökös, Beé, Horváth,
Kökény, 2. Siebel, Kammerer, Veréb, Molnár Péter (Démász-Szeged), 3. Börcsök, Szélpál Csaba,
Sík, Csamangó
(Démász-Szeged).
Cl: 1. Kolonics, 3. Joób. C2: 1.
Kolonics, Kozmann György, 2.
Fürdők Gábor, Hüttner Csaba
(Démász-Szeged). C4: 1. Györe,
Csabai, Ipacs, Nóvák (Csepel,
BSE, Honvéd), 3. Fürdők, Hüttner, Vajda, Joób (Démász-Szeged).
Nők, KI: 1. Kovács, 3. Janics K2:
1. Szabó Sz., Bóta, 3. Janics, Keresztesi (Démász-Szeged, MTK).
K4: 1. Kovács K., Szabó Sz., Viski,
Bóta, 2. Dékány Kinga, Rasztótzky, Fazekas, Janics.
200 m, férfiak, KI: 1. Babella
Balázs (Csepel). K2: 1. Kadler,
Beé, 2. Almási, Pusztai (Démász-Szeged). K4: 1. Kadler, Beé,
Babella, Molnár, 2. Pusztai, Vasas, Almási, Gyertyános (Démász-Szeged, ÚTE), 3. Szabó,
Felföldi, Páger, Kollár (Tiszaújváros, Dunaferr, Démász-Szeged).
Cl: 1. Malomsoki (Dunaferr).
C2: 1. Malomsoki, Vasali. C4: 1.
Kolonics, Kozmann, Malomsoki,
Vasali, 4. Fürdők, Hüttner, Farkas, dr. Bohács (Démász-Szeged),
6. Magyar, Szabó, Orosz, Meskó
(Lágymányos, Démász-Szeged).
Nők, KI: 1. Szabó Sz. K2: 1.
Paksy, Patyi (MTK), 2. Szabó Sz.,
Janics. K4: 1. Kovács, Szabó, Viski, Bóta, 2. Fazekas, Rasztótzky,
Janics, Dékány.
MÁDI JÓZSEF-SÜLI RÓBERT

Fürdők csak centikkel győzte le Joóbot

Dönt pénteken a szolnoki szétlövés
Az országos bajnokság legnagyobb csatája. A kenu egyes ezer
döntője nem mindennapi izgalmakat hozott. A két szegedi versenyző vetélkedését
Fürdők
nyerte Joób előtt. Pénteken
szétlövés dönt Szolnokon, hogy
ki utazik Atlantába.
A nagy rangadó. Ki a jobb? Ez
volt a kérdés a kajak-kenu országos bajnokság kenu egyes ezerméteres döntője előtt. Az ötfős
fináléba három szegedi is beverekedte magát, foób, Fürdők és Vajda. Előbbi kettő már Szolnokon,
az első világbajnoki válogatón is
hihetetlenül nagy csatát vívott.
Akkor Joób nyert. Jobban rúgta
be a hajóját.
A parton is érezhető volt a fe-

szültség. „Egyszer itt halok meg"
- szólt a nézőkhöz Kása Ferenc,
Fürdők mestere. A futam előtt
Joób tűnt nyugodtabbnak, míg
riválisa, egyben klubtársa, a Démász-Szeged Vízisport Egyesület
versenyzője, Fürdők nagyon elszántnak.
Előbb kajak női négyes, majd a
kajak férfi egyes fináléja rajtolt
el. Nyolc óra ötven perc. Ez a kenu egyes döntőjének kezdtetét
jelenti. Joób a hármason, Fürdők
az ötös pályán áll be a rajtgépbe.
Egymás mellett két kenus. A két
rivális. A két ellenfél. Atlanta.
Most mindkettejük kedvenc városa. Mindketten szeretnének eljutni az amerikai metropoliszba.
Bumm! Elindulnak. Együtt öten.
Ott van még a futamban a há-

rom szegedin kívül Pulai és Ispán. Kétszázig együtt haladnak.
Ekkor hárman kicsit meglépnek:
Joób, Fürdők és Ispán. Ötszáznál
is hasonló a sorrend. Beé papa
veri rendesen a dobot, egyre nagyobb a moraj a lelátón. Mindenki a parton. Kétszázzal a vége
előtt is Joób az első, Fürdők a
második. Joób növeli előnyét, fél
hajóval vezet. Már csak nyolcvan
méter van hátra, a helyzet változatlan. Fürdők elindul. Centiről
centire halad előre. Dolgozza le a
hátrányát rendesen.
Mintha
nem is ezret mennének. Csata a
javából. Tíz méter és cél. Ki halad át elsőként? Ki nyer? Ki a
jobb? Fürdők már Joób mellett.
Öt, négy, három, kettő, és berúgják a hajót. Fürdők a cél után be-

leborul a vízbe. Ki nyert? Ki volt
a jobb? Tombol a közönség. A
nap futama, brutálisan nagy versenyzéssel. Síri csend. Hosszú
csend. Egy perc is eltelt már, még
mindig senki nem tud semmit.
Egyszer csak feltűnik Kása Ferenc. Ökölben a keze, mosolyog.
Fürdők nyert, most ő volt a jobb.
Pénteken következik a szétlövés. Szolnokon. Két szegedi
klasszissal. Nagy meccs lesz.
Most l - l az állás. Egy valami
biztos: az elkövetkező napokban
jó lesz gyakorolni a berúgást,
mármint a hajóét, aki nyer, az
utána a másikat is, valamelyik
sörözőben. Ünnepelhet, mert a
győztes utazik Atlantába, a
vb-re.
S.R.
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Remák nyerte a Tourt
KERÉKPÁROZÁS
Remák Zoltán - tulajdonképpen rajt-cél sikert aratva - nyerte a 30. Tbur de Hongrie kerékpáros körversenyt.
BUDAPEST (MTI)

Haladjunk időrendben! A horvát
Marija Kvasina nyerte Tour de
Hongrie országüti kerékpáros körverseny „királyetapját" szombaton, két másodperccel megelőzve
a 4/A szakasz előtt összetettben
élen álló Remák Zoltánt. A 30.
magyar körverseny 71 fősre fogyatkozó mezőnye először egy 800
m-es hágóra tekert fel, majd az ország legmagasabban fekvő pontján, a Kékestetőn volt a befutó.
Szombat délután a Mátraháza
és Kékcstetó közötti 3,5 km-es
egyéni hegyi időfutam várt még a
mezőnyre. Remák ebben a negyedik lett, s az élről várhatta a vasár-

napi zárószakaszt. A ferencvárosi
Lengyel Tamás volt a leggyorsabb,
24 másodperccel hamarabb ért föl
a csúcsra, mint a szlovák Jurco.
Az utolsó, Gyöngyös és Budapest közötti 117 km-es etapon a
mezőny szinte végig egy bolyban
haladt, csupán a budai várba vezető emelkedőn alakult ki néhány
méteres különbség a versenyzők
között. A célba Matej Jurco érkezett elsőként, három másodperccel megelőzve Remákot.
Eredmények, 5. szakasz, Gyöngyös-Budapest, 117 km: 1. Matcj
Jurco (szlovák) 2:48:466,2. Remák
Zoltán (P-Nivo Betonexpressz
FTC) 3 mp hátrány, 3. Árvái Attila
(Betonexpressz FTC) 4 mp h.
Az összetett verseny végeredménye, 777 km: 1. Remák Zoltán 19:57:54 ó, 2. Jurco 1:04 p
hátrány, 3. Kacpcr Sowinski (lengyel, Joko) 3:01 p h .
A piros trikót nyerte (részhajrák győztese): Matej Jurco. A kék
trikó (hegyi pontverseny) győztese: Remák Zoltán.

A szentesi Somogyi, Németh, Juhász trió is a dobogón

Magyar ezüstérem
az isztambuli Eb-n
VÍZILABDA
Nem sikerült a nagy bravúr: a
magyar férfi ifjúsági vízilabda-válogatottnak nem sikerült a
címvédés, a Merész András vezette gárda „csak" az ezüstérmet szerezte meg az isztambuli
kontinensviadalon.
A három szentesivel, a Somogyi
Balázzsal, Németh Dániellel, Juhász Zsolttal felálló magyar férfi
ifjúsági vízilabda-válogatott óriási izgalmak közepette, hatalmas
csatában harcolta ki a horvátok
7-6-os legyőzésével a fináléba
kerülést. A másik ágon a spanyoloknál
jobbnak
bizonyuló
szerb-montenegrói együttes jutott a döntőbe. A mindent eldöntő csatában az addig remeklő
magyar válogatott sajnos beragadt az elején, a déliek elhúztak
6-2-re. A riválisnak minden bejött, átlövésekből és centerből is
betaláltak. A folytatás is az ő szájuk ize szerint alakult, a mieink
nem tudtak közelebb kerülni
hozzájuk.
- A szerbek megérdemelték a
győzelmet, nagyszerű csapatuk

van. Mindazonáltal mi is erősek
vagyunk, bebizonyítottuk, hogy
a legjobbak közé tartozunk - nyilatkozta a finálé után Merész
András szövetségi kapitány.
A döntőben: Szerbia és Montenegró-Magyarország 15-10; a 3.
helyért: Horvátország-Spanyolország 8 - 7 (aranygóllal).
•

A fiúk után a lányok is megkezdték Hollandiában az ifjúsági Európa-bajnokságon a küzdelmüket. Ha csak az eredményeket nézzük, sikeresnek nevezhető a rajt: a Hungerit-Szentesi VK három játékosával - Döme Nórával, Szabó Xéniával és
Huszka Zsuzsával - felálló magyar válogatott előbb Nagy-Britanniát 10-9-re, majd vasárnap
12-10-re Németországot győzte
le, a mutatott teljesítmény viszont nem volt szemet gyönyörködtető.
A mieink ma az ukránokkal
találkoznak. A két hatcsapatos
csoportból az első helyezettek
egyenes ágon jutnak az elődöntőbe, a második és harmadikok pedig egymással mérkőznek a legjobb négy közé kerülésért.
SZ. L.
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Újpesten aratott sikerével a forduló meglepetését a Sopron szerezte

Már most elhúzott az MTK
LABDARÚGÓ N B I
A labdarúgó NB I második fordulója után már csak egyetlen
csapat, a címvédő MTK százszázalékos. A kék-fehérek Zalaegerszegen is tudatosították a
riválisokkal, hogy ebben az
évadban is ők a bajnoki arany
legfőbb várományosai.
Amióta Varga Zoltán irányítja a
szakmai munkát a Győr együttesénél, mintha el lennének átkozva a zöld-fehérek. Egyszerűen
nem tudnak bajnoki meccset
nyerni a Rába partján. Pedig a
Balaton FC ellen is volt erre esélyük, de elképesztő ziccereket
hagytak kihasználatlanul. A végén aztán a döntetlennek is örülhettek, mert a siófokiak előtt is
adódtak helyzetek, s ha azokból
csak egyet értékesítenek...
Zalaegerszegen a legutóbbi két
évad aranyérmese csapott össze.
Elméletileg akár gigászi csatát is
láthattunk volna, de ez elmaradt. Nem az MTK hibájából,
Egervári
Sándor
tanítványai
ugyanis jól futballoztak (pedig a
legjobbjuk, Illés Béla még lábadozik kulcscsonttörése után), ellenben ez még véletlenül sem
mondható el a Zetéről. A látottak alapján a címvédő bizakodva
várhatja a szerdai, HJK Helsinki
elleni idegenbeli BL-selejtező
visszavágót.
A Magyar Labdarúgó Liga fegyelmi bizottságának döntése
alapján a Ferencváros zárt kapuk
mögött fogadta azt a Videotont,
amelynek edzői kispadján az a
Csank János ült, aki néhány évvel ezelőtt bajnoki címert nyert a
Fradival. A házigazdáknak folytatódott a pechsorozata, hiszen
már a 4. percben gólt kaptak, ráadásul a 23. percben Garami
edzőnek már másodszor kellett
kényszerből védőt cserélni (különösen Boris járt szerencsétlenül,
a román légiós homlokcsonttörést szenvedett). Ha ehhez hozzávesszük, hogy Lipcsei két tizenegyeséből csak az elsőt értékesítette, így értékelve a látottakat talán elmondható, nem is
olyan rossz eredmény a 2-2-es
döntetlen.
Az első fordulóban az Újpest
jó teljesítményt nyújtva, simán,
3-1-re legyőzte a bajnokság
egyik esélyesének tartott Debrecent. A mérkőzés után minden-

Hiába birtokolta az Újpest többet a labdát - a képen a hazaiak játékosa, Simek (32) szereli Bagolyt, a
háttérben Szélesi a három pont, jókora meglepetésre, a Soproné lett.
MTI-fotó: Kovács Tamás
ki arról beszélt, hogy a lilákkal
szinte csodát tett Mezey György
szakmai igazgató. Ez persze
nem zárható ki, de az is tény,
sokat, nagyon sokat kell még
dolgozniuk az újpestieknek,
hogy komolyan beleszólhassanak az aranyért folytatandó csatába. Ami bejött a Debrecennel
szemben, az most csődöt mondott az előzetesen könnyű sikert
ígérő Sopron elleni, szintén hazai derbin. Az egykori ifjúsági
Európa-bajnok Pintér Attila irányította vendégek lámpaláz nélkül, fegyelmezetten, okosan futballozva megérdemelten nyertek.
Jókorát javított gyenge rajtján a
Debrecen. A Löki az első félidőben rettenetesen iparkodott, berámolt három gólt a szezont kiválóan kezdő Haladás kapujába,
aztán viszont leállt. Pedig a szünetben valószínűleg további találatokról álmodoztak a hazai
drukkerek, de ebből nem lett
semmi. Maradt a „csak" biztos
győzelem és az azzal járó három
pont. Pompás rajtot vett az újonc
Pécs. A Baranya megyeiek a nyitányon döntetlent értek el Fehérváron, a mostani fordulóban pedig gólerős játékkal simán legyőzték a Békéscsabát.

Eredmények:

DEBRECEN-HALADÁS

Rósa D. (82.), ill. Hercegfalvi (4.), Dvéri
(63).
Kiállítva: Dvéri (70.-Videoton).

3-0(3-0)

ÚJPEST-SOPRON

Debrecen, 5 ezer néző. Vezette: Saskőy.
Gólszerzők: Éger (5.), Sumudica (27.,
42.).

PÉCS-BÉKÉSCSABA
3-0 (2-0)

1-3 (l-l)
Budapest, Megyeri út, 3858 néző. Vezette: Sápi.
Gólszerzők: Szanyó (43), ill. Baumgartner (26.), Sira (55.), Balaskó (77.).

AZ ÁLLÁS

Pécs, 3500 néző. Vezette: Szabó Zs.
Gólszerzők: Horváth Gy. (10., 25.), Erős
G. (90.).

GYŐR-BALATON FC 0-0
Győr, 2 ezer néző. Vezette: Solymosi.

Z T E - M T K 1 - 3 (0—1)
Zalaegerszeg, 5500 néző. Vezette: Makai.
Gólszerzők: Kenesei (89), ill. Czvitkovics (33.), Silva (54.), Lengyel (72.).

FTC—VIDEOTON
2-2 (l-l)
Budapest, Üllői út, zárt kapuk mögött.
Vezette: Dubraviczky.
Gólszerzők: Lipcsei (29. - 1 l-esből),

1. MTK
2. Pécs
3. Debrecen
Sopron
5. Újpest
(. Békéscsaba
7. Haladás
8. Videoton
Ferencváros
10. Balaton FC
11. Gyér
12.ZTE

2 2 - 2 1 1 2 1 - 1
2 1 - 1
2 1 - 1
2 1 - 1
2 1 - 1
2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 1 1
2 - - 2

5- 2 6
4 - 1 4
4-3 3
4-3 3
4 - 4 3
3-4 3
2-3 3
3-3 2
3-3 2
1-12
0-21
2- 6 0

A következő, 3. forduló párosítása. Augusztus 8. (péntek): Balaton FC-Haladás, 18. Augusztus 9. (szombat): Újpest-Zalaegerszeg, 18; Békéscsaba-Ferencváros, 18; MTK-Pécs, 20; Videoton-Győr, 20; Debrecen-Sopron,
20.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Szabics-dupla Búcsúzott az MK főtáblájától a Szeged Cegléden
MUNKATÁRSUNKTÓL

Szenzációsan indult a szegedi
születésű Szabics Imre Bundesliga bemutatkozása a Stuttgartban.
A magyar labdarúgó a Rostock elleni első bajnokin a 60. percben
lépett pályára. A 75. percben
megszerezte a vezetést a vendégeknek, majd egy perc múlva újból beköszönt. Szabics két találatával nyert 2-0-ra Félix Magath
legénysége, ennél szebb bemutatkozást nem is lehet elképzelni.

Totó
BUDAPEST (MTI)
A 31. hét mérkőzéseinek eredményei:
1. Zalaegerszeg MTK
2
1-3
2. Ferencváros-Videoton
2-2
X
1-3
2
3. Újpest-Sopron
4. Hertha Bremen
2
0-3
0-3
2
5. Hamburg-Hannover
6. K'lautern 1860 München
D-l
2
4-1
1. Leverkusen-Freiburg
1
1. Schalke 04-Dodmund
2-2
X
3-2
1
9. Wolfsburg Bochum
10. M'gladbach-1. FC Köln
1-0
1
11. Rostock-VfB Stuttgart
0-2
2
2-3
2
12. Cottbus-Trier
13. Duisburg-Lübeck
2-1
1
Pluszmérkózés:
14. Pécs-Békescsaba
3-0
1

Hatvannégy közt a Makó és a Szentes
Szentmártoni. Edző: Simon Szilveszter.
Gólszerzők: Somogyi, Kiss L. (1 l-esből), Barna Zs., Filé, Kiss P

A négy megyei csapatból a két NB
Il-es, a Makó és a Szentes került a
labdarúgó Magyar Kupa 64-es
táblájára. A Szeged kikapott Cegléden, míg a Kecskemét könnyen
múlta felül a Kiszombort.

Az első félidőben jobbára a két
16-os között folyt a játék. A
Kecskemét szöglet utáni fejesből
- Somogyi - szerzett vezetést. A
második félidő elején az öltözőben maradt a hazai gárda: előbb
1 l-es, majd Barna Zs. és Eiló növelte az NB I/B-s csapa előnyét.

MUNKATÁRSAINKTÓL
SZAKMÁR-MAKÓ 0-6 (0-2)
Szakmár, 200 néző. Vezette: Tóth S.
Makó: Czirbus - Kazán. Magyar, Kis K. Bagi (Kondacs). Varga (Brakszatórlsz),
Bány, Fábián - Zakar, Hadár, Patkós (Pálinkó). Edző: Kolozsvári János.
Gólszerzők: Bány (2), Pálinkó (2), Hadár. Patkós.

A h á r o m gólt n e g y e d ó r a leforgá-

sa alatt szerezték a vendégek.
CEGLÉD-FC SZEGED 3-2 (0-2)
Cegléd, 300 néző. Vezette: Ember.
Szeged: Halász - Szamosszegi, Gelbmann, Czifrák - Rácz, Turján, Krausz
(Baranya), Puskás - Csűri - Kurucsai,
Tóth A. Edző: Szalai István.
Gólszerzők: Mazsid (2), Juszkó, ¡11.
Gelbmann, Kurucsai.

Már a hetedik percben megszerezte a vezetést a Makó. Az egész
meccsre jellemző volt a makói
fölény, és ez elsősorban a második félidőben domborodott ki. A
továbbjutás mellett pozitívum,
hogy hosszú idő után újra pályára léphetett a Makóban a sokáig
sérült Kondacs.
Sűrűn akadt dolga a kiszombori védőknek a Kecskemét ellen.
TABDI-SZENTES 1-2 (0-0, l - l , l - l )
Tabdi, 250 néző. Vezette: Kökény.
Szentes: Kolláth - Márics, Erdei, Keller
(Nyerges), Eajkusz - Kerepeczky, Tóth
Cs„ Szabó T„ Taskovics - Nana (Janiga),
Ábel (Bajusz). Edző: Bozóki Zoltán.

Gólszerzők: Fábián, il! Tóth Cs. (2,
egyet 1 l-esből).

Az 52. percben Taskovicsot szövegért kiállították, és az emberelőnyt a hazai gárda gyorsan ki-

használta. A vendégek a 76.
percben Tóth Cs. 11 -esével
egyenlítettek, majd ugyanő a ráadásban, a 113. percben döntött
a továbbjutásról.

Fotó: Karnok Csaba
KISZ0MB0R-KECSKEMÉT 0-5 (0-1)
Kiszombor, 400 néző. Vezette: Bodnár.
Kiszombor: Csehó (Ádok) - Fancsali, Lehota, Csonka, Papp (Tóth) - Szűcs, Miklós, Szabó, Horváth (Pataki) - Martonosi,

Mórocz, Kulacsik, Dóra, Ferenczy
és Babos nélkül felálló NB I/B-s
szegediek az NB III-as hazaiak ellen az első félidőben rengeteg
helyzetet dolgoztak ki, de ezekből
csak kettőt értékesítettek. A fordulás után a 63. percben szépített
a Cegléd, amely ettől vérszemet
kapott, és óriási meglepetésre a
73. és a 85. percben szerzett újabb
találatokkal bejutott a 64 közé.
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Változatlanul M. Schumacher vezeti a pontversenyt

III.

S P O R T J A «

Lékó Péter első veresége

Montoya harmadszor

SAKK
MUNKATÁRSUNKTÓL

Lékó Péter a harmadik partiján
is remizett a d o r t m u n d i sakkszupertornán. A címvédő magyar nagymester ezúttal az aze-

ri Tefmur Radzsabowal
osztozott a ponton, a két sakkozó a
28. lépésben egyezet meg remiben. Az indiai Anand folytatta
vergődését, sötéttel kikapott a
moldáv Bologantól.
A negyedik napon a szegedi
sakkozó a világos bábukat vezette Bologan ellen, Lékó Péter a 46.
lépésben adta fel a reménytelen-

né vált küzdelmet. Anand gyorsan remizett Kramnyikkal.
III. forduló: Radzsabov (azeri)Lékó Péter döntetlen, Bologan
(moldáv)-Anand (indiai) 1:0,
Kramnyik (orosz)-Najdics (német) döntetlen.
IV. forduló: Anand-Kramnyik
döntetlen, Lékó-Bologan 0:1,
Najdics-Radzsabov 1:0.

Megkezdődött az Alföld-kupa
Tegnap megkezdődött Szegeden
a vitorlázórepülők XIII. Alföld-kupája, melyen negyvenöt
gép és pilóta vesz részt. A verseny augusztus 17-éig tart.

A F o r m a - l - e s N é m e t Nagydíj rögtön a rajt u t á n hatalmas bukással
Ráikönen összetört kocsijában ül.

FORMA-1
A kolumbiai Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) pályafutása h a r m a d i k győzelmét ünnepelte a F o r m a - l - e s világbajnokság N é m e t Nagydíján, mögötte a skót David Coulthard
(McLaren-Mercedes)
és
az
olasz Jarno TFulli (Renault) végzett - adta hírül az M T I .
Rajt: a Rubens Rarrichellót (Ferrari) támadó Kimi
Rűikkönen
(McLaren-Mercedes) n e m tudott előzni, s a rendkívül szoros
csatát vívó két autó összeütközött, mert az előttük haladó Ralf
Schumacher
(Williams-BMW)
lezárta a „menekülés" lehetőségét. A pontverseny második he-

lyén álló finn klasszis a gumifalnak csapódott (később kivizsgálásra kórházba kellett szállítani),
s a brazil versenyző is feladta a
GP-t. Az ütközés Ralf Schumachert is érintette, a német pilóta alaposan megrongált kocsijával még megtette az első kört,
de azután ő is feladta a küzdelmet. Rajtuk kívül az ír Ralph Firmán (Jordan-Ford) és a német
Heinz-Harald
Frentzen
(Sauber-Petronas) is kiesett, vagyis a
mezőny második része sem kezdett nyugodtan. A futam első néhány körében a biztonsági autó
vezette a mezőnyt.
31. kör: Alonso a pálya stadionrészének bejáratánál kicsúszott a fűre, így M. Schumacher
megelőzte, s feljött 3. helyre.
63. kör: M. Schumacher bal
hátsó kereke defektet kapott, s

Gyászközlemények

A nagy hagyományokra visszatekintő Alföld-kupán - az első hasonló versenyt 1971-ben rendezték meg - a legjobb magyar és
osztrák vitorlázórepülők kezdték
kezdődött. A képen Barrichello és meg tegnap egymással és az eleFotó: OliverMulthaup (MTI/EPA/DPA)mekkel a küzdelmet. Nyugodtan
állíthatjuk, mindenki eljött, aki
alig tudott elvánszorogni a boxig, ebben a sportágban számít, így a
házigazda Szegedi Repülő Egyeahol 7.2 mp-ig volt.
Cél: Montoya elképesztően nagy sület képviselőin kívül a dunaújfölénnyel diadalmaskodott, több városi, a Baranya megyei és a
mint egy perccel előzte meg riválisait. Malévos vitorlázók is. Az időjáNémet Nagydíj végeredménye, rás már az első napon megtréfálélboly: 1. Montoya 1:28:48.769 ó, ta az igen erős, 45 fős mezőnyt.
2. Coulthard 1:05.459 perc hát- Ezt az állapotot mi úgy fogalrány, 3. Trulli 1:09.060 p h, 4. mazzuk meg - mondta Mihók JóAlonso 1:09.344 p h, 5. Panis (fran- zsef, a sportbizottság vezetője - ,
cia, Toyota) 1 kör h, 6. da Matta hogy az ország középső része ki(brazil, Toyota) 1 körh, 7. M. Schu- száradt, a levegő nedvességtartalmacher 1 kör h, 8. Button (angol, ma szinte eltűnt és a vitorlázóreBAR-Honda) 1 körh.
pülés szempontjából fontos fügA világbajnokság állása, élboly, gőleges légmozgás is korlátozott
pilóták: 1. M. Schumacher 71 volt. Ez jelentősen próbára tette
pont, 2. Montoya 65,3. Räikkönen a versenyzőket, a feladatokat
62,4. R. Schumacher 53, 5. Barric- azért megoldották, bár természehello 49, 6. Alonso 44; konstruktő- tesen nem mindegyikük ért harök: 1. Ferrari 120 pont, 2. Willi- za.
ams-BMW L18,3. McLaren-MerA hazaérés azt jelent, hogy opcedes 103, 4. Renault 66, 5. timális esetbén a gépeknek és piBAR-Honda 15,6. Toyota 14.
lótáiknak vissza kell térniük a

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

„Szerényen, csendesen élt,
csendesen ment el. Egyetlen halk sóhaj maradt, ne
felejtsetek el."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk,

ÖZV RÁCZ ANDRÁSNÉ
CZEKUS MARGIT
90 éves korában elhunyt.

Temetése 2003. augusztus 6-án,

14 órakor lesz a Kiskundorozsmai
temetőben.
Gyászoló család

SIBALIN ENDRÉNÉ
MERTS ERZSÉBET
(Böbe óvó néni)
elhunyt. Búcsúztatása augusztus
8-án a Belvárosi temetőben, a
családi sírnál lesz 10 órakor (II.
tábla 8. sor 238.).
A gyászoló család

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, gyászunkon enyhíteni igyekeztek.
Külön köszönetet mondunk a
szentesi kórház onkológiai osztály
orvosainak és nővéreinek, valamint az ápolási osztály dolgozóinak.
Gyászoló család

maaoiDoi

024482033

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk, nagymamánk,

MAGYAR ISTVÁN

'

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

MOLNÁR
LÁSZLÓNÉ
BERTA ILONA
52 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Temetése augusztus 6-án, 14 órakor lesz az
Algyői temetőben.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, mindazoknak, akik drága férjem, Édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk,

ID. LUKÁCS ISTVÁN,

Szegvár, Kórógyszentgyörgy u. 9.
sz. alatti lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Külön mondunk köszönetet a
Szegvári Puskin Szövetkezet, az

általános iskola, a takarékszövetkezet dolgozóinak, amiért jelenlétükkel kifejezték részvétüket,
valamint a deszki kórház, a szentesi tüdőgondozó orvosainak és
háziorvosának áldozatos munkájukért. Köszönjük a szép, szívhez szóló búcsúbeszédet és a temetkezési vállalkozás közreműködését.
024483107 Gyászoló család, Szegvár

MAKÓ
MEGEMLEKEZES

CSONGRÁD

<174484094

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, leány, testvér és
rokon,

DANCSÓ GYULA
TIBORNÉ
JAKIJS ETELKA,

a Szegedi Paprika Rt. dolgozója 40
éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni
búcsúztatása augusztus 7-én, 14
órakor lesz a Gyálaréti temetőben.
024483018

Gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
Nem múlik el ő, ki szívünkben
él, hiába szállnak árnyak, álmok,
évek. Ő itt marad bennünk csöndesen még.

MARÓTI SÁNDOR

Fájdalommal és szeretettel emlékezünk fiam és testvérünk
halálának 10.,
születésének 60.
évfordulójára,

NAGY JÁNOS LÁSZLÓ,
volt makói lakosra.
Emlékezik rá:
édesanyja és testvérei

halálának 5. évfordulójára.
0243.092,
Gyászoló család
„Fénytelenül ragyog a nyári holdsugár, hiába keresem Édesanyám
mosolyát."
Fájó szívvel emlékezünk

FARKAS ANTALNÉ
FÖDI MÁRIA

halálának 1. évfordulóján.
Szerető férje, gyerekei
és családjaik

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:

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

ID. MÁRKUS
JÓZSEF
Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulójára.
Szerető felesége, lánya, fia,
menye, négy unokája

„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 a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
keresztmama és rokon,

BENYHE JÁNOSNÉ
FEJES ROZÁLIA,

Hmv.-hely, Királyszék u. 50.

szám alatti lakos 92. évében
csendesen elhunyt. Temetése
2003. augusztus 5-én, 11 órakor lesz a Kincses temetőben.
Gyászoló család

2j
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„Búcsú, mit nem mondtál ki
nekünk, elmaradt. Elmentél
tőlünk hirtelen. De gondolatunkban és szívünkben örökké velünk maradsz."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,

SZILÁGYI
SÁNDORNÉ
TÓTH
MÁRIA TERÉZIA,
Hmv.-hely, Csillag u. 23/A
szám alatti lakos türelemmel
viselt, hosszú betegség után,
65 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 5-én, 14.30
órakor a Mártélyi temetőben |
lesz.
Gyászoló férje,
lánya és családja
124483168
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Berg Henrikné, 6754 Újszentiván,
Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325
Cs. M . Kegyeleti K f t . 6900 Makó,
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840

Pálma Virágüzlet, 6900 Makó,
Megyeház u . 1 . Tel.: 211-347

Rekvium Temetkezés, 6900 Makó,
Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514

tak. A mezőny egyébként 13.45
és 14.10 között startolt el.
A mai nap a vasárnapi eredmények kiértékelésével kezdődik,
majd 9 órakor eligazítást tart a
versenyigazgatóság, amelyen természetesen a meteorológiai előrejelzés is szóba kerül. A rajt a
program szerint 11 órától várható.
I.P.

Az időjárás próbára tette a repülősöket, ezért nem mindenkinek
sikerült visszatérnie a szegedi reptérre.
Fotó: Karnok Csaba

SZENTES

+

SZEGED

bázisra ahonnan elindultak, vagyis a szegedi reptérre. Az első
napon 240-től 380 kilométeres
távokon,
három
osztályban
(klub, standard és szabad) próbáltak jól teljesíteni a résztvevők. A szegediek közül Farkas
Imre és Szűcs Attila (mindkettő
standard osztály) is „hazaért", de
akadtak többen is, akik tarlókon,
vagy közeli kaszálókon landol-

Tisztelt Hirdetőink!
Gyászkezleményeket a megjelenés előtti munkanapon
9 őréig tudunk elfogadni.
Gyászkőzlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

FERENCZI SÁNDOR,
Batida, Gagarin u. 22. szám alatti lakos 45 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 7-én, 13 órakor lesz a
vásárhelyi katolikus temetőben.
Gyászoló testvérei
maaeiixi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ID. BÁNFI PÁL,

Hódmezővásárhely, Csillag u. 74.

szám alatti lakos 70 éves korában,
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 7-én, fél 11 órakor lesz
a vásárhelyi Kincses temetőben.
024483OS4
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós és rokon,

ÖZV IMRE ISTVÁNNÉ
ARANY T. ZSÓFIA,

Hódmezővásárhely, Mátyás u.
43. szám alatti lakos (Kölcsey u.
17.) 95. évében, súlyos szenvedés
után elhunyt. Temetése augusztus 5-én, 9 órakor a Dilinka temetőben lesz.
C2448,,«»
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak és mindazoknak, akik szerettünk,

ÖZV. SIMON ERNŐNÉ
KARDOS ESZTER

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk
köszönetet a kórház női belgyógyászati osztály dolgozóinak fáradozásukért.
0244829»,
Gyászoló család
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• A MEZÖBERÉNYI l ' e t ő f i
Sándor Gimnázium a k ő vetkező tanári álláshelyekel
hirdeti egyetemi diplomával
rendelkezők részére: m a t e matika-fizika, német szakmai igazgatóhelyettes. Tel :
0 6 - 6 6 - 3 5 2 - 9 0 4 (24482653)

Apró börze

• AUSZTRIAI m u n k a l e h e tőség mindenkinek! Nyelvismeret nélkül is. 0 6 - 2 0 318-8405, Győr. (24482942)

A p r ó h i r d e t é s e + 8 0 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e i m a g y a r . h u

«1 H a g y a t é k
Irodaszer
Kisállat

• ELADÓT keresek szegedi
élelmiszerüzletbe
Feltétel:
szakképzeettség,
áruismeret Érd : 9 - 1 7 óráig: 3 0 210-58-65.
Szeged
(24482877)

Könyv
Közlemény
Mezögazdatágl gép
Motorkerékpár

• FIATAL s z o b a f e s t ő t á l landóra felveszek, 0 6 - 3 0 9456-895. (24381427)

Növény
Pénz, értékpapír
Régiségek

• GYÓGYSZERÉSZ m u n katársat keres a felújított Kígyó Patika Tel.: 6 2 - 4 2 5 252 (Szeged) (24482363)

Ruházat
Szakképzés
Szolgáltatás

• INTERNETES marketing
cég
keres
képviselőket,
tanácsadókat cégvezetőkkel
történő
tárgyalások
lebonyolítására. Teljes körű b e tanítást. professzionális h á t teret, folyamatos
továbbképzést
és
kiemelekdö
jövedelmet kínálunk! Hívjon
most:
06-20-545-56-96,
06-20-203-46-40
Budapest. (24482944)

Tanfolyam
Társközvetltés
Termény, takarmány
Üzlethelyiség

Amennyiben
ön előfizetését valamilyen
okból csak késve tudta

• JÓ BÉREZÉSSEL, m e g bízható
LAKATOSOKAT
keresek
06-30-349-5526
Sze-ged. (24482808)

rendezni,
és ezért néhány lapszámot
nem kapott meg, kérésére
az elmaradt lapszámokat

• MŰKÖVES munkára
segédmunkást
keresek
k akó, Szegedi u
33/A.
(í 1482981)

utólag kiküldjük.

Gratulálunk

• IRODATECHNIKAI b e rendezéseket
forgalmazó
üzletünkbe új férfi m u n katársat keresünk max. 28
éves korig. Feltétel: elektrotechnikai műszerészi v é g zettség, jogosítvány Jelentkezni szakmai önéletrajz és
a bizonyítványok másolatával
"Szerviztechnikus
24381335" jeligére a Sajtóházba. (24381335)
• MULTINACIONÁLIS v á l lalat, direkt eladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre 210.000,- Ft
lövedelem + jutalék mellett.
Önéletrajzokat
a
megjelenést követő egy héten
belül az Ahico Aig Life 6721
Szeged, Pusztaszeri u. 27.
címre végük "SMJ8" jeligére.
(24381126)

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

MAGYAR!
SZILVESZTERNÉT
70. születésnapján szívből
köszönti
S z e r e t ő félje Veszter,
lánya M a r i k a ,
K ö s z ö n j ü k , h o g y vagy

í q T

Domaszékre
MAGYAR] S Z a V E S Z T E R N É N E K

70. születésnapja alkalmából j ó egészséget és n y u g o d t ,
...

rendelésfelvétel
Amit

ti gépkocsi, céges telefon,

Rúzsa, Ásotthalom esetleg
Mórahalom területérőt.

versenyképes jövedelem
Jelentkezés:

Érvényes útlevél szükséges.

zal az

Érdeklődni: 62-567-861.

altmar.katalin ©admtrade.hu
A Pápay Endre

Fax: 06-23-556-170

Óvoda,

Cím: ADM Kft.

Iskola,

2051 Biatorbágy, Pf. 166.

Szakiskola
I (Makó, Vásárhelyi u. 1-3.)

PISZE KUTATÁS

felvesz 1 fő

I

K

V

|

Bérezés a Kjt. szerint.
Telefonszám:

„

62-212-855,
itt. 06-30-263-8431.
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I

I
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ
számitógép-kezelői
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 11-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

illj.r. kerc, munkaúrcat.
Feladatok: - g a z d m g i ügyek
intézése - logisztika
- munkaügyi feladatok
Feltételek: - gazdasági végzettség
Hlony: hasonló munkakörben
szerzen gyakorlat
- angolnyelv-tudás.
!
Közalkalmazotti állás.
I
Érdeklődni:

mint

ü v e g

MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT
az alábbi elvárásokkal:

Feladatkör:
Controlling-informatikai eszközök fejlesztése és üzemeltetése.
Előny: gazdasági végzettség,
ERP, DATA. W A R E H O U S E és OLAP gyakorlat.

• ÁTÍRÁS, biztosításkötés.
Szeged, Gyöngyvirág u. 14/
B. Gafib Bl. 3 0 - 2 8 7 - 5 4 5 8 .
(24381412)
• DACIÁT, dízel Aról v e n nék. Tel.:. 0 6 - 3 0 - 3 1 9 - 6 9 6 3 ,
Szeged. (24482899)
• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT. I n t e r m o b i l S z e g e d .
Rákóczi tér
62-541-410.
(24482591)
• VW P A S S A T 1 9 9 1 - E S ,
1998 c m ' - e s , extrákkal, friss
műszakival,
tulajdonostól
sürgősen,
750.000
Ft-ért
eladó. Részletfizetés megoldható, 0 6 - 3 0 - 9 - 3 8 6 - 9 5 9 .
(Csongrád) (24483012)

SZOLNOKI SZEKHEI.YU,
ÉPITŐANYAGNAGYKERKSKEDKI.KMMEI.
FOGLALKOZÓ CÉG,

AUTOKLIMA
Orcsik M ű h e l y K f t .
Szeged, ösz u. 51.
Tel.: 62-543-777

Postaautó

- 2 0 %

50%
CIPŐBOLT

J
1

(24280285)
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Egyéb

CSŐ és VAS
VASAK 20-400

^

M É R E T R E V Á G V A IS !

• HULLAMPALA ( a z b e s z t mentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, c e ment,
homok,
sóder,
samottáru, dekornád, OSB
lap, ajtó, ablak, tűzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged. Szatymazi u.
2. (62)476-876. (24482743)

3

Bélyeg

• NAGYOBB b é l y e g g y ü j
teményt bélyeghagyatékot,
régi
levélborítékol,
1950
előtti KÉPESLAPOKAT v á sárolok.
06-20-9689-746,
este 6 2 - 4 2 1 - 6 8 0 . (Szeged)
(23673095)

6

Építőanyag

/ ÉPÍTŐANYAGOK K g j N
HULLÁMPALA'

1,75x1,12 m
970 Ft/db
STUXI-TELEP

Szeged. Algyői út 42.
-Tel.: 62/171«

Napilapjainkban
feladott hirdetésével
Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.
Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt
1199800+06289010-10000001

• SÓDERDEPÓ. Sóder,
marosi, b á n y a - és termőhomok szállítása 3 k ö b m é tertől.
Törmelék-,
földelszállítás. földmunkák. Héttonnás IFA autódaru b é relhető. 6 2 - 4 8 4 - 1 3 3 ,
62467-724,
munkanapokon,
Szeged, (24482614)

7

Garázs

• SZEGEDEN a Franciahögy
városrészen
a
Makkoserdő soron, III. a Sík
Sándor
utcában
14-15,7
nm-es
udvari
grázsok
eladók 1,4-1,6 M Ft-ért.
Tel.: 555-821, 70/3121-914.
(24482911)
8

Gépjárművezető-képzés

• A JAKAB CSABA a u t ó s iskolában tanfolyam indulnak augusztus 7 - é n és 2 5 én. Szeged, Vitéz u. 13-15.
62-422-335. (24482713)
• AZ AUTÓKLUB a u t ó s i s kolája
személygépkocsivezetői
tanfolyamot
indít
augusztus 6 - á n , 16.00-kor
Szeged, Kossuth L. sgt.
112.
(Plaza
mellett).
Részletfizetés,
diákoknak
kedvezmény,
62-550-390,
0 6 - 2 0 - 4 8 3 - 1 6 - 3 9 . (24381314)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged. Londoni krt. 10.
62-426-433. (24482551)
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Gép, szerszám
Újszegeden
a
Marostői Iparcikk
üzlet.

M

NYITÁSI

E
G
NY

KEDVEZMENYEK!

¿

Marostói u. 4 .

T!

Telefon: 6 2 / 4 5 8 - 3 2 4

közösségben dolgozni jól tudó
munkatársakat
irodai munkavégzésre.
Pályázatokat augusztus 13-ig
várjuk „Minőség 024483022"
jeligére a szerkesztőségbe.

|

Szeged,

C a r T o u r U t a z á s i I r o d a S z e g e d , K i s s M e n y h é r t u . 2.

|

TeL: 6 2 / 4 2 0 - 1 5 6 , 4 2 4 - 7 0 9
HORVÁTORSZÁG - Sv Filip I Jakov
légkondis szoba, félpanzióval, aug. 23-30.:
45 900 Ft/fő
EGYIPTOM - Hurghada, augusztusban, 10 éjszaka,
repülő, 3*-os szálloda, félpanzió:
66 900 Ftlfő
TUNÉZIA augusztusban, 7 éjszaka,
repülő, 3*-os szálloda, félpanzió:
69 900 Ftlfő
2 hét KENYA!!! Repülő, teljes ellátás, aug. 17.: 188 900 Ftlfő

J 8 «
| | | |
S | 1
3 S 'ő

KÖRUTAZÁSAINK:
• Arany Prága • Alpok 10 legszebb csúcsa
• A Szent Grál nyomában • A kelta kereszt titka

„Sok-sok átvirrasztott és r é m á l m o k k a l teli éjszakát élt e m át. De a reggel sem köszöntött rám megkönnyebbüléssel. Fokozatosan éreztem, h o g y le f o g o k é p ü l n i " kezdte m o n d a n d ó j á t egy hatvan év körüli hölgy. „Hirtelen elért ez a betegség. Úgy kezdődött, h o g y n a g y o n fáradékony lettem, aztán j ö t t e k a fulladások, erős szívdobogás, belső remegés. Rossz lett a közérzetem, az utcára is féltem egyedül k i m e n n i .

re frissnek, kipihentnek és erősnek éreztem magamat. Napról napra j o b b a n lettem, visszanyertem életkedvemet,
megszűnt a korábbi, kegyetlen félelem. Egy héten belül
teljesen m a g a m h o z t é r t e m . S egyszer csak azt hallottam
m o s o l y g ó f i a m t ó l : Anyu, most olyan vagy, m i n t régen!
Ez volt a l e g n a g y o b b ö r ö m ö m az e l m ú l t évben."

Mindez fokozódott, ahogy az idő telt. Elkeseredésemben a d d i g j u t o t t a m , h o g y már a családommal sem akartam szóba állni. Voltam pszichiáternél, körzeti orvosnál
- hiába. A m i n d e n részletre kiterjedő kivizsgálás sem vezetett eredményre: szervi elváltozást n e m mutattak ki.

értékesítési
feladatok
ellátására

ügyfélszolgálatán

62-489-603.

• J j T a p p ^

í „Anyu, m o s t olyan vagy, mint r é g e n "

a

( S z e g e d , D á n i u. 14-16., tel.: 553-683).

25.
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(ftZlTTTI HIRDETÉSI

ÉLELMISZER-IPARI
VÁLLALAT KERES

az I n g a t l a n k e z e l ő é s V a g y o n g a z d á l k o d ó Rt.

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig
8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig
szerda:
péntek:
8 . 0 0 - 1 2 . 0 0 óráig

Nyári
cipővásár

Szeged, Kárász u. 6.

A pályázati felhívás megvásárolható
2003. június 25-ig 20 000 Ft + áfa
ellenében

Rókusi

Telefon: 62-464-014. 464-020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

The Power of Dreams

engedménnyel!

PÁLYÁZATI ALAPÁR: 159 468 000 Ft.

• T O L L F E L V Á S Á R L Á S

§62/541-770

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

BRAVÓ

• PARASZTBAROKK stílusú
hálószoba-garnitúra hét d a rabos eladó Ár 120.000 Ft.
Szeged 6 2 - 4 3 7 - 2 7 4 ,
203 8 - 3 2 - 4 7 9 . (24482865)

ÁTÍRÁS
BIZTOSÍTÁS
ÜGYINTÉZÉS

150-17« g/kni
Üza.-fogyasztás: 6,4-7.0 1/100 km

(a volt Móricz-iskola)

engedménnyel

Előjegyzés: 06-30-5752-529

B T »

a S Z E G E D , B É R K E R T U . 8 . sz.
alatti, a t e l e k k ö n y v b e n 3 8 9 / 2 . hrsz.-on
nyilvántartott, 4 1 4 2 m 2 a l a p t e r ü l e t ű
f e l é p í t m é n y e s ingatlan értékesítésére

Szeged,
Kollégiumi út 6.

EREDETISEGVIZSGÁLAT
(THG partner)

MEGÚJULT!

IKV RT. pályázatot hirdet

• KORREKT áron v á s á r o lunk
régi
bútort,
tollat,
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (2438085É)

SZEGED. BAKAY NÁNDOR U. 29.
yfp.

HONDA

C I I / I C

m e g b í z á s a a l a p j á n az

• ANTIK bútorok, r é g i s é gek, tollneműt, teljes hagyaték felvásárlása, a z o n nali
fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24482995)

Ax apróhirdetések tartalmáért
a k i a d ó n e m v á l l a l felelősséget!

A fényképes önéletrajzokat Szeged, Cserzy M. u. 30/b vagy
szilank@szilank.hu e-mail címre kéljük küldeni aug. 7-ig.

Önkormányzatának

• 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,- F t tól.
alumínium
asztal
26.900,Ft-tól.
Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)
490-790. (24482742)

Tescóval szemben. Szeged,

62/540-450 Kiss Enikő

keres Csongrád megye
a
területére.
g
Elvárásaink:
kereskedelmi
és/vagy építőipari végzettség, gyakorlat, B. kategóriás jogosítvány,
jó kapcsolatteremtő készség.
A munkavégzéshez gépkocsit, telefont, korrekt bérezést biztosítunk. Pályázatokat: „Képviselő"
jeligére a következő címre kérjük: 5009 Szolnok, Pf.: 107.

INGATLANKEZELŐ ÉS
V A G Y O N G A Z D Á L K O D Ó RT.
Szeged Megyei J o g ú Város

Pénzüg)'i-munkaüxyi
csoportvezető

| pszichológust.

• AUTÓÁTIRATÁS, b i z t O sításkötés (Szegeden) M a dách 24/B. "Körgyűrű" 6 2 425-043. (24482059)

Fényképpel

ellátott szakmai önéletrajz-

CONTROLLING-RENDSZERGAZDA

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szakmai

területi képviselőt

Több,

vagy hirdetőirodáinkat!

kínálunk:

fejlődési lehetőség, vállala-

• 3 éves s z a k m a i gyakorlat

személyesen ügyfélszolgálati irodáinkat

Üzleti partnerek

tás. új partnerek felkutatása,

• Felsőfokú i n f o r m a t i k a i végzettség

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel

készség, magabiztos fellé-

Feladat:

Glass Company

Zsolt.

korlat, jó kommunikációs

felkeresése, kapcsolattar-

SZILÁNK®

Bence, Katica,

Középfokú vég-

zettség, értékesítési gya-

kategóriás jogosítvány.

Állást kínál

b o l d o g életet k í v á n u n k .
Ági, P i t y u ,

területére.
Elvárások:

KERES

Általános

• TARGONCÁZNI tudó raktárost keres építőipari kft.
Érd 3 0 - 9 6 5 8 - 2 0 0 , Szeged
(24482426)

^fe

|

Dél-Magyarország

lémamegoldó készség, B

FUVAROZÓT

•

• SZEGEDI munkahelyre
keresünk
pénztárosokat
azonnali kezdéssel Jelentkezni: H . - P . - i g , 10-12 ó r á ig
06-20/529-2998.
(24483170)

1

- ÜZLETKÖTŐ

pés, megbízhatóság, prob-

unokái: Mónika, Melinda.
nekünk!

TERÜLETI KÉPVISELŐ
munkatársat keres

Autó

2

Nagykereskedelmi cég

A Délmagyarország Kiadó
személygépkocsival
végezhető rendszeres
éjszakai szállítási teladatra

személygépkocsival
rendelkező, számlaképes

• PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
és szakirányú végzettséggel
rendelkező pultost keresünk.
Érdeklődni: 3 0 - 9 9 - 5 5 - 8 7 3 .
(Szeged) (24483043)

• SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk 1 fő kárpitost felvételre. Érdeklődni:
8-14
óráig,
62-572-036.
(24481919)

Domaszéken,

• SZENTESI faipari c é g
felvételre keres 1 fő üzem-vezetőt minimum technikusi
végzettséggel és 1 fő r a k tárost. Feltételek: számítástechnikai
ismeretek,
"B"
kategóriás jogosítvány.
A
kézzel irt fényképes önéletrajzokat "Junios 024482950"
jeligére (munkakör bejelöléssel) a Sajtóházba kérjük.
(24482950)

Bútor

• A N T I K B Ú T O R O K . RÉ
GISEGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 0 6 - 3 0 - 9 5 5 8 - 9 7 9 ,
Szeged. (24482369)

OM+mflMwW-fcéprt«

Gép, szerszám

4

N y u g t a t ó t , altatót, kedélyjavító gyógyszereket kaptam, de mindezek ellenére á l l a p o t o m n e m javult. Én, aki
azelőtt m i n d i g életvidám, családközpontú és emberszeret ő voltam, visszahúzódó, zárkózott asszonnyá váltam. Sokat sírtam. Ennek az állapotnak kisebb f i a m vetett véget:
az újság egyik számában mutatta a Balogh Larisszáról szóló cikket, és rqár i d ő p o n t o t is kért.
Az első alkalom után úgy éreztem, h o g y megváltozott
a világ, m e g k ö n n y e b b ü l t e m , belül p e d i g kellemes, mély
melegség t ö l t ö t t el, mintha óriási súlyt vettek volna le a
vállaimról. A harmadik kezelésre már önállóan Is el tudt a m m e n n i . N y u g o d t a n , mélyen t u d t a m aludni, reggel-

B a l o g h Larissza
h á r o m m a g y a r állami vizsgával rendelkező

természetgyógyász
és bioenergetikus rendelése:
6 7 2 4 Szeged, Makkoserdö sor 2 4 .
Telefonos bejelentkezés: 0 6 - 3 0 / 9 - 6 7 5 - 6 5 1

• 4 fejes hidegolaj sajtoló
prés (napraforgó, tökmag
stb.)
tartozékaival,
tartályokkal, magtisztitóval eladó.
Erd.: 62-^132-452, 62-405805,
06-30-229-3981,
Szeged (24482364)
10

Hagyaték

• HAGYATÉKOK, ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322. 06-30-9558-979. Szeged. (24482368)
• HAGYATÉKOT (elszámolok, antik bútorokat, mindentéle régiséget, tollnemüt
a legmagasabban vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre Is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(24482996)

11

Irodaszer

Iskolaszerek egy helyről
AKCIÓS ÁKON!
AUGUSZTUS 29-IG
Továbbá 1000 Ft értélm
iskolaszer vásárlása esetén
4 db A/S 12 lapos iskolai füzetet
adunk ajárulékba!
B A R Á T PAPÍR KFT.
Reiskolizási utalvány elfogadó hely.
Stefánia, Dósa Gy. u. 5.
Express:, Csongrádi sgt. 78.
Tarján, Budapesti kit. 27.
Tisza, Bartók tér 9.
Nyitva: h.-p. 8-17

12

23

Régiségek

• ANTIK BÚTOROK, FEST
MÉNYEK, ÓRÁK, PORCELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24482372)
• RÉGISÉGEK vétele. 0 6 62-322-914.
Szeged,
Csongrádi sgt. 2/b., 10-17
óráig. (23976954)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉK FEL VÁSÁRLÁS.
Hanza Krüger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (24482874)
• RÉGISÉGKERESKEDÉS,
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemüt, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás! 06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24482987)

2 0 ; Ruházat

^

MÉTERÁRU

Ím!

Kisállat

Könyv

szövetek, muszlinok

engedménnyel.
Szeged, Dugonics tér 11.
62-540-250.
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4-től

Szakképzés

3 0 % adókedvezmény

,MI0K@

Vendégeinket, hogy

zárva

7
WU4-1
őszi tanfolyamain

20-ig

Frissítő masszőr

miatt

Gyógymasszőr l

tartunk!

Z . NAGY CUKRÁSZDA
Szeged, József a. sgt. 24.

1 5

Mezőgazd. gép

• TÖMÖGÉP eladói Érdeklődni:
Hódmezővásárhely,
Felhő u. 11. 06-62-234894. (24483051)

16

Motorkerékpár

Virágkötő
Kéz- és lábápoló,
mőkörömépítő
Támogatás, részletfizetés!
Magyar Iparszövetség
Oktatási Központ
Telefon: 426-587. 425-596
E-mail: iafoQmiokszegeá.ha
Akkruditációs szám: 0021

22

S U N R A Y 50cm'-es,
3,6 LE-s, 4 ütemű kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval,
1 év garanciával eladó
2 9 9 0 0 0 Ft.
AUTÓ 2000 KFT.
Szeged. Kossuth L. sgt. 61.
Érd.: 62/452-266.
30/205-55-22.

Növény

• LOCSOLT gyökér földjében eladó. 62/264-116, esti
órákban
(Csanádpalota)
(24483158)
18

Pénz, értékpapír

YAIVTAVÁUAS S H I
A LEGKIVVEZOBB AREOLTAHOB.
NáBlI, Karasz u. 8. 61-46I-889

Szolgáltatás

• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök. harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)

MEGOLDÁSÁRA TANÁCSADÁS. SZEGED, MÉREY 61
B. 62-422-431. (24482309)
• D U G U L Á S E L H A R I T AS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 0630-9457-577. 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)
• FA, fém, műanyag ablakszigetelés garanciával, kiszállási költség nélkül. 0630-94-62-562.
Budapest.
(24482378)
• HOMOKSZÓRÁS, korrózióvédelemmel,
festéssel.
Tel.: 06-62-517-012, 0630-9550-537. (24077585)
• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás,
bútor-összeszerelés garanciával. 06-2099-75-271,
Szeged.
(24482316)
• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓVAL Csongrád megyében.
62-401-318 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06-30-271-9697. (24280289)

• HAMMER Security B i z tonsági Szolgálat szeptember 1-i indulással, délutáni
órakezdésekkel,
személyés vagyonörtanfolyamot indít
fegyvervizsgával
egybekötve, a munkaügyi központ
támogatása
igényelhető,
90%-os útiköltség-térítéssel
együtt. A legjobb vizsgázóknak későbbi munkalehetőséget biztosítunk. Jelentkezni: személyesen Szeged,
Pacsirta u. 1. sz. alatt, vagy
06-30-9589-663 és 6 2 489-800, 62-489-690 telefonon. (24482359)
• SZEMÉLY- és vagyonőr
szakképesítést
adó,
360
órás
tanfolyam
indul
Szegeden a Deák F. utca
22. szám alatt szeptember
1-én, 8 órakor, fegyverismereti
vizsgával,
vagy
fegyvergizsga nélkül. Regisztrált
munkanélküliek
képzési
támogatást
és
90%-os utazási kedvezményt igényelhetnek a helyi
kirendeltségeken. Ingyenes
tankönyv. Elhelyezkedésüket
elősegítjük. Információ: 420898
(délelőtt),
325-294,
452-537 (délután) Látencia
Oktatási Stúdió. Akkreditált
felnőttképzési
Intézmény
(24481915)

LAPOS TETŐK
SZIGETELÉSÉT „
s
12 éves garanciával §
vállaljuk.

Tv-gyorsszerviz

Televíziók helyszíni javítása
garanciával,
ingyenes kiszállással.
[Tel.: 62-492-606, egész héten
8-17 óráig. Tel.: 70-531-1426. 1

WOMA KFT.
-

T O V Á B B K É P Z Ő XFI
C S O N G B Á D NEGYEI KÉPVISELETE

5

06-20-240-0096.

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok
I
CN
szállítása
1
SZEGED:
62/499-994,
20/9810-130

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

INGATLAN

• VAGYONÖRTANFOLYAM.
Ár: 47.500. Tel.: 06-30310-8934.
(Szeged)
(24381642)

Sikerszakmák
adókedvezménnyel!
A KIT őszi OKJ-s
képzési programjai:
- Kereskedelmi menedzser
- Kereskedő-boltvezető
- Mixer
- Vendéglátó üzletvezető
- ABC-eladó
- Ruházati eladó
- Pénztárgép-kezelő

Magánház

I I Téglaépítésű lakás I I

Panellakás

• BUDAPESTEN, VII k e rületben, rendezett házban,
jó közlekedésnél diákoknak
lakásrész kiadó. 06-20/4369475. (24483015)

• KERESÜNK l a k á s o k a t
ügyfeleinknek 62-485-208
(Szeged). (24483076)

• FELSÖVÁROSON keresek
házat
készpénzzel
30.000.000 62—485-208.
(Szeged) (24483069)
• HÁZ eladó Hódmezővásárhely,
Martinovics
23.
Érdeklődni: délután 4 órától.
(24482188)
• MÓRAHALMON, Szegedi
út 24. alatti kertes ház, 400
n-öl eladó. 62-281-066.
(24482571)

• CSERZY Mihály utcai 87
nm III. emeleti lakás 76 nm
szerkezetkész
tetőtérrel
15.300.000,
62-485-208
(Szeged) (24483075)

INGATLAN IRODA

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

Tanfolyam

• FENG SHUI t a n f o l y a m
augusztus 9-én, szombaton
Szegeden!
62-431-422.
(24482207)
• MOTORCSÓNAK TANFO
LYAMOT indít az M-Mariner
Bt Jelentkezni a 0 6 - 3 0 - 2 493-243-as telefonszámon
lehet. (24482744)

A

• SZENTESEN v a g y kórnyékén családi házal vagy
lakást keresek. Szabó, 0 6 30-406-8012 (24482234)

FRANCIAHÖGY
VÁROSRÉSZEN,

lakópark jellegűen kialakított
környezetben kulcsrakész,

INGATLANKÖZVETÍTŐ
Üzletvezető:
dr. Tímár László
6 7 2 2 Szeged. Attila u. 7.
62/479-564,
62/322-208
Nyitva: h.-p.: 8-17-ig
budapesti
képviselőnk:
06-30/9432-704.
ÉRTÉKBECSLÉS,
ADÁSVÉTEL. CSERE.
Készpénzes
ingatlanvásárlás!

Átrium Ingatlaniroda
Szeged, Kölcsey u. 11., I. em.
06-30-468-5028. 06-70-225-0948,
06-20-320-7610.
ÉPÜLŐ TÁRSASHÁZAKBAN
LAKÁSOK LEKÖTHETŐK.
Szocpol, kedvezményes hitel
igénybe vehető.
TEUES KÖRŰ HITELÜGYINTÉZÉS
x
HELYBEN! j«eis:a x

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Szakképzési Intézete
az alábbi OKJ-s képzéseket indítja októbertől
• Általános menedzser • Idegenforgalmi ügyintéző
• Idegenforgalmi menedzser • Idegenvezető
• Marketing- és reklámügyintéző
• Marketing- és reklámmenedzser
Jelentkezni és érdeklődni:
Szegedi Tudományegyetem JGYTFK, Szakképzési Intézetében
Szeged, Boldogasszony sgt. 6. III. em. 304-305.
?
Telefon: 62-544-740. 544-786, 546-054. Ny. sz.: 06-003-02.
:

• Kertész utcai 2x607 nm-es

BaacÉ- vagy téglalakassfcat. telkeket!
TEUES KÖRŰ
ÜGYVÉDI-ÉS HITELÜGYINTÉZÉS!
gteajnvesl2im2
1,728 Szrgrd. Takarrklar e. I.
(.2)458-888, (28)G74-IHi86

Keresünk lakásokat,
házakat, építési telkeket
készpénzes vevőinknek.

társasházi lakások leköthetők
2

135-205 E Ft/m áron!
Fizetés: 201 ügyvédi letétbe,
a teljes vételár beköltözéskor.

C^OZCKSATJC!

Teljes körű támogatás,

6726 Szeged. Fő fasor IX4.

ügyintézés.

• r LY/atHMIJ

Felvilágosítás:

A MAROSTŐI
VÁROSRÉSZEN
igényes családi h á z a k

Real Hungary KfL
Szeged. Pacsirta u t c a i .

127, 133 és I.38 nm
alapterülettel

Telefon: 06-70-312-1914.
555-021.06-30-904-70-45

\

Szeged-petöf ¡telepi,
140 m'-es, 2 szoba +
nappalis családi ház
80%-os készültségi fokkal
eladó.
,
Ár: 25 000 000 Ft
f
LIMIT Kft.
6721 Szeged, József A. sgt. 2.
Tel.: 551-651, 30-299-3929.

2004. április 30-i
kulcsrakész átadass
k e d v e z ő fizetési
feltételekkel E L A D O K .

www.realhungary.hu
Szegeden az Osz u. 43. sz..

Csongrádi sgt. 51. sz. alatt épülő
társasházakban LAKÁSOK,
GARÁZSOK. PARKOLÓK ELADÓK
Roszkén, a Felszabadulás utcában
épülő 12 lakásos sorházban
LAKÁSOK ELADÓK.
|
Érdeklődni telefonon történő §
időpont-egyeztetés alapján lehet. ™

Makón,
a Lonovics
sugárúton

T?

^ É r d . : 06-30-619-3105

196 nm-es
SZEGED-BELVÁROSI
igényesen felújított
I
MAGÁNHÁZ nagy telekkel,
parkolóval, garázsokkai
ELADÓ telephelynek,
irodának kiválóan alkalmas

Első Ház Kft. Szeged, Arany J. n . 7 .

Tel.: 06-30-9-537-287

Érdeklődni a 30-9-658-200
as telefonszámon lehet.

Információ: Dani Melinda 62/567-849

Részletfizetési

t ö b b helyiségből álló
teljesen közművesített,
irodának is alkalmas

épület kiadó.
Érdeklődni: &-1S óráig
a 62-211-177 telefonszámon
Kádár Istvánnál.

és adókedvezmény!
Szeged, D e á k F. u. 22.
Tel.: 62-425-805, 9 - 1 4
óráig
Akkrediticiós lajstromaim: 0010,
OKÉV nyilvántartási sxám:
07-00654)2.

24

Társközvetítés

• CRONOS az Igényesek
társkeresője. Szeged, 62430-814, 06-20-433-98-42
(24482606)
25

Q
C&LESIÖR
: RA -L.

:

QUAESTOR
TRAVEL

szerszámház

6721 Szeged, Brüsszeli krt. 32.
Tel.: 62/543-791. Nyitva: h.-p. 8-17

Görög szigetek:
Korfu a p . k ^ -

6 4 . 9 0 0 Ft/fő-től

Kréta a p , > 4 -

5 5 . 9 0 0 Ft/fő-től

Rodosz a p .

7 9 . 9 0 0 Ft/fő-től

Tengerre vágyik? Mi egyszerre
kettőt kínálunk! - Spanyolország
La Manga
7 9 . 9 0 0 Ft/fő-tőt

Termény, takarmány

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

széles választéka.
N Y A R A I Á S O K HAZAI T Á J A K O N
Baiatonmáriafurdő
fp,4éj

26

Üzlethelyiség

NAGYKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ CÉG
KERES SZEGEDEN, FOR-

LÉVŐ LEGALÁBB 100 NMSzakképzés

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

SZEGEDEN,

• Józset Attila sgt. 72.
• Sóhordó utca 9/a. sz.
•Róna u. 14/b. sz.
• Dankó Pista u. 3. sz.
Használt szegedi ingatlanok:
• Rókusi ktt.-i 35 nm-es
• Boldogasszony sgt.-l
92 nm-es felújított
• Tápai u. 90 nm. 2003-ban átadott,
exkluzív kivitelezésű
Csatáéi házak:
• Fakopáncs utcai exkluzív
kivitelezésű.
• Bérkert utcai családi ház

•József Attila sgt.
• Fekete sas utcai 50 nm-es
• Dankó Pista u 3.

ATIRA KFT.

Horvát szállodák és apartmanok
23

Hl S Z E G E D R Ó K U S I , 6 8
nm-es,
2,5
szobás,
I
emeleti panellakás eladó,
06-30-347-0500. (24381848)

• PUSZTAMÉRGESEN
sátortetős, 2.5 szobás ház
700 n-öl telekkel 3.600.000.
62-485-208. (24483055)

ALLES Bt.

AJÁNLATAINK:
Úi társasházi lakások

• PENTELEI soron I. emeleti 52 m'-es, erkélyes lakás
felújítva, üresen, sürgősen
6.300 000-ért eladó. 06-309-583-180, Szeged (24381181)

Munkanélküliek képzési
támogatást igényelhetnek.

GALMAS FŐÚTVONALON
21

17

VÉGZÉSE, PROBLÉMÁK

30-40%

Értesítjük kedves

szabadság

ÜGYI FELADATAINAK EL-

kora őszi
zsorzsettek,

Közlemény

augusztus

AKCIÓ

MUNKÁLTATÓK MUNKA-

Nyári kelme,

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁNKÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (24482366)
14

19

MINDEN

• 5 HÓNAPOS szép német
juhász
kutya
oltásokkal,
csak
ellenértéke
fejében
elvihető,
új
nöi
18-as
kerékpár eladó.
Szeged,
62-441 -281. (24482943)

15

• H I R D E T É S "

HÉTFŐ, 2003. AUGUSZTUS 4.

NYI ÜZLETHELYISÉGET,

2 3 . 5 0 0 Ft/fő-től

Galyatető
fp, 7 é j

32.900 Ft/fő-től

Üdülési csekkjét 1 9 0 belföldi
ajánlatunkhoz használhatja!

SütRSltoÉIPE&C AKCIÓJA
Listaár

41 811 Ft ....24 450 Ft

Metabo W 7-115 Q

Sarokcsiszoló

40 980 Ft ....22 810 Ft

Metabo W 7-125 Q

Sarokcsiszoló

41 990 Ft ....23 350 Ft

Metabo WE 14-125 Plus .... Sarokcsiszoló
Metabo ASR 2025

TRAV'l

í

Ipari porszívó

67 116 Ft ....34 500 Ft
146 360 Ft .106 080 Ft

Metabo MFE 30 125 mm .... Falhoronymaró

198 261 Ft .. .95 520 Ft

Metabo ASR 2050

177 261 Ft ..140 000 Ft

Ipari porszívó

Metabo MF 2565 230 mm .. Falhoronymaró
Bosch GAS 50
Ipari porszívó

262 636 Ft ..165 000 Ft
179 653 Ft .116 500 Ft

Bosch GNF 65 A
Falhoronymaró
Bosch GBH 2-24 DFR
Fúrókalapács
Hitachi G 23 SF2 230 mm .. Sarokcsiszoló
Hitachi H 45 MR
Vésőgép 12,5J!
Hitachi DH 40 MR
Fúró-véső 3 - 1 0 J !
Hitachi H 60 MB
Véső-bontó gép 25J! ..

195
78
51
194
216
.288

Hitachi H 65 SC
Q U A 1 S T O R

Akciósár!!

Metabo SbE 600 R+L Imp. .. Ütvefúró

767
538
400
100
550
700

Ft ..158 000
Ft
63 000
Ft ....35 950
Ft ..147 650
Ft .163 000
Ft ..217 970

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Véső-bontó gép 39,5 J! 310 000 Ft .242 190 Ft

Ezeken kívül további gépek is hasonlóan kedvező akciós áron kaphatók!
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!!

6 7 2 0 Szeged. Kófcsey u. 1 1 . I. e m .
Tel.: 6 2 / 4 2 4 - 5 6 5 , 4 2 4 - 5 6 4

ILLETVE ÉPlTÉSI TELKET
•CSAK VÁSÁRLÁS
024482516' JELIGÉRE A
SAJTÓHÁZBA. (24482516)

HIRDETÉSFELVÉTEL
KISTELEKEN:
MÁRVÁNY KII.
Temető ser 1.62/259-058.

Ha Ön most apróhirdetését
napilapunkban

HÁROM
alkalommal megrendeli,
a
megjelenést ajándékba kapja.
A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon,
vagy a 62/567-835-ös telefonon!
(Az akció azonos tartalmú apróhirdetésekre vonatkozik. Ajánlatunk kizárólag
az Apróbörze oldalra érvényes!)

Akciónk 2003. március 1-től érvényes.
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SZOMBAT,

• M O Z A I K *

A gazda is
harapott

A szófogadó
PODMANICZKY SZILÁRD

Napos, meleg idö
Készttette:

SZLAVONSZKI BROD (MTI)

Semeddig se tartott átérni a kocsmába, gyalogszerrel pedig a tüdőmet is tágítottam
közben,
hogy aztán a füstöt méltósággal bírjam, és főleg
semeddig se tartott átérnem, mikor már halálosan untam a televízió süket adásait, és mert az olvasott irodalomban sem bukkant föl mostanában
olyan alak, akinek a mondókájára kíváncsi lennék, a ktxsmáhan
elszórakoztattak.
Bármennyire is nehezemre esett, ez lett az a
hely, ahol a rendelésen kívül nem szólaltam meg.
Minden este verekedés tarkította a műsort, szerelemféltésböl, büszkeségből, az ital hatására, fogadásból püfölték egymást, s bár először magamon is meglepődtem, hogy ilyeneken
szórakozok, de volt ebben valami mély emberi mindig,
hogy el ne felejtsem, hol élek.
Az önmaguktól végbemenő
megrázkódtatások
kora lejárt.
Lényegében egy évszakot töltöttem el itt egy
szűkebb ¡x>fon kíséretében, mikor is, nagy szomorúságomra, beszokott a kocsmába egy eléggé
furcsa szerzet.Szerzet volt, de még inkább szerzemény, a saját maga
mestermunkája.
Már kora délelőtt bejött, és zárásig maradt, s
eközben a következőket
tette.
Például.
Uborka, kiáltotta reggel, majd megsimította a
haját, megigazította a zakó gallérját,
köhintett,
fölmutatta az ujját, kapott egy fröccsöt. Majd
amikor mindenki azt hitte, ennyi az ő levegője,
azt kiáltotta, hogy zsemlegombóc, egy pörgettyűt

rakott az asztalra, megpörgette, eközben kifújta
az orrát, majd ismét intett egy fröccsért.
Délben azt kiáltotta, hogy vaddarázs, keresztbe
tette a lábát, megkötötte a cipőfűzőjét,
zsebkendőt húzott elő. megtörölte a lakkozott cipőorrát,
klaffantott a nyelvével, majd intett a fröccsért.
Kora délután elkiáltotta magát, hogy petrarka,
megpödörte a bajszát, belső zsebéből újságot húzott elő, cigarettára gyújtott, majd rendelt egy
fröccsöt.
Később délután ismét kurjantott: hajsütő vas.
Megmorzsolta a fülcimpáját, az arcára kis üvegcséből arcszeszt kent föl, leporolta válláról a korpát. majd fröccsért intett.
Este azt üvöltötte: zsindely. Belenyalt az asztali
sótartóhan. fogpiszkálót húzott elő, megdörzsölte
a szemhéját, s jelezte, jöhet a fröccs.
Mire este lett, mindenki ott kussolt az asztala
mellett, és várta a végszót. Ami nem jött. Meg
egyáltalán mi áll össze ezekből a fölkiáltásokból.
Mert valaminek csak össze kell állnia.
De nem. Ettől kezdve a jó kis kocsma
elnémult,
elmaradtak az esti bunyók, s már-már teljes érdektelenségbe fulladt a hely, mikor rájöttem, mivel lehet fölpaprikázni a társaságot. Úgy van, helyeselt a kocsmáros is: érdemes lenne fogadásokat kötni, milyen szavakat üvölt aznap a kedves
vendég. S attól a naptól kezdve, mikor a fogadások beindultak, a tulaj átírta a cégért, javított,
nem kocsma, hanem fogadó lett a neve. Szófogadó.

Jókora harapással szabadította ki
kutyusát egy pitbull karmai közül a horvátországi Szlavonszki
Brodban egy 58 éves férfi - jelentette a helyi média. A nekivadult
harci kutya nem hátrált meg sem
a kődobálás, sem a botütések
elől, mire a férfi fogaival esett neki a pitbullnak, s így sikerült kiszabadítania Nina névre hallgató
kétéves ebét. Mario Jucic arra
már nem emlékszik pontosan,
hogy hol harapta meg a pitbullt,
de valószínűleg a nyakán.

Sok napsütésben lesz részünk. Csak kisebb körzetekben jelenik meg több gomolyfelhő az égen, csapadék nem hull. Kánikulára számíthatunk.

Hódmezővásárhely
Szentes
Makó
Csongrád
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SHARP A R - 5 0 1 5 N
digitális másológép
• 15 lap percenként
• A3-as méret

—

Szolnok

32°

Keoskemót

33«

Orosháza

Kedd

Szerda

O

O

Max:33

Max:32°

Max:31°

Max:30°

Mln:21°

Mln:21°

Mln:20°

Mln.'ir

Napos

Napos

Változó

Változó

A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

Tizenhat percig és 15 másodpercig bírta a 110 Celsius-fokosra
felhevített hőkamrában a finn
Timo Kaukonen és ezzel megnyerte az 5. szauna-világbajnokságot, amelyet természetesen a
szauna hazájában, Finnországban rendeztek. A több mint negyedórányi pokoli izzadással a

A
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•——

ESSEN (MTI)

Vállról indítható krumplikkal,
pontosabban vállra vett krumplikilövővei lődözte a járókelőket
Essenben viccből egy 33 éves férfi. Házi gyártmányú fegyvere leginkább a páncéltörő rakéták kilövéséhez használatos eszközhöz
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•

s

6

17

16

••NMHM

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

239 900.- 349 900.-

A f e l t ü n t e t e t t árak n e t t ó árak. az á f á t n e m t a r t a l m a z z á k !
A nyári akciós árak s z e p t e m b e r 15-ig é r v é n y e s e k !

Copy Invest Irodatechnika Kft.
S z e g e d , S z é c h e n y i t é r 2/A • Tel.: (62) 426-211.

22

21

24
fejlődve rövid életű rovar.

FÜGGŐLEGES: 2. Szövegrész! 3. Névelővel: kivágott, henge
törzs. 4. Drótkötélpályán mozgó függővasút. 5. Jód, kén és
6. Kenyér, oroszul. 7. Buenos... 8. J. K. C. 9. Ajándékoz. 10. Ko36
lumbus egyik hajója volt. 11. A válasz második része. 16. Fél
hanggal felemelt zenei „E" hang. 19. Heves megyei község. 21. 41

ló. 39. Ferde. 43. Testrész. 44. Francia területmértéké Ali
um jele. 48. Zülleni kezd!
SZOMBATI rejtvényünk helyes megfejtése^Qizi
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38
43
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36

40

39
44
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esen eszi.
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hasonlít: bő másfél méter hosszú
lefolyócsőből áll, a tüzelést pedig
egy aerosolos flakon biztosítja,
amelyet lángra kell lobbantani,
hogy kirepüljön a krumpli. A
burgonyavető páncélt
ugyan
nem tör, de aki közelről kap belőle egy krumplit, megsérülhet. A
férfit a rendőrség őrizetbe vette.

I S T E N ÉLTESSE!

óí
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45

•
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28

finn világbajnok 65 férfi vetélytársát utasította maga mögé. A
nők versenyében az eddigi címvédő, a szintén finn Annikki Peltonen helytelen ülő testtartása
miatt diszkvalifikálta magát a
versenyből és kénytelen volt átengedni a világbajnoki címet a
fehérorosz Natalia Trifanavának,
aki kerek 13 percig kibírta az egyszemélyes hőkamrában.

Vállról lőtt krumplik

Ki az abszolút türelmes férj?
"""
**MMRMP*i

értékesítése

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

HEINOLA, HELSINKI (MTI)

BUDAPEST (MTI)

4

akció!

Izzadási világcsúcs

2,4, 5,13,23,32 .Pótszám: 40

sze. 14. Japán drámai műfaj.

Pénttk

Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi
részletfizetéssel

17,18,28,35,90.Jokerszám: 632106

3

32°

Csütörtök

TOSHIBA klíma

HftTOSLOTTÓ

¡

32°

A Nap kel: 5.24, nyugszik: 20.15, Hold kel: 12.07, nyugszik: 24.31

ÖTÖSLOTTÓ

'A

32°

A Tisza Szegednél 123 cm (hőfoka 25,5 C°), Csongrádnál - 5 8 cm,
Mindszentnél 3 0 cm. A Maros Makónál - 3 9 cm.

20

1

33°

32°

Vízállás:

Lottószámok

SHARP AR-122PK
digitális másoló-nyomtató
színes szkenner
ü

32°

33°

néhol már frissítő záporok is kialakulnak, élénk széllökések kíséretében.

Ú j Guinness-rekord született az
„vízen éneklő legnépesebb kórus" kategóriában: több mint 14
ezer svájci dalolta az alpesi ország nemzeti ünnepnapján a
svájci himnuszt. Az éneklők hajókon állva zendítettek rá a dalra,
a megszólalást a svájci hajótársaságok szövetsége szervezte. A rekordot a hajók kapitányai és két
független megfigyelő hitelesítette: ők számlálták meg a kórus 14
ezer tagját - jelentette a dpa.

134 900.-

Mindszent
Békéscsaba

32°

lesz a jellemző, de egyre többfelé képződik gomolylelhő, és a hét második felétől

A felesleges dinnyetermésnek megvan a maga helye - avagy, ami- A Szerencsejáték Rt. tájékoztatákor dinnyehéj a tökfedő.
Fotó: Tésik Attila sa szerint a 31. héten megtartott
ötöslottó számsofsolás nyereményei a következők: telitalálatos
A N A P VICCE
szelvény nem volt. A négyesekre
egymillió 757 ezer 528; a hárma- Képzeld, a férjem tegnap a szü- sokra 14 ezer 705; a kettesekre
linapomra vett egy valódi Remb- 829 forintot fizetnek. A következő hétre átvitt nyeremény egyrandtot!
- Igen? És mondd, hány kilo- milliárd 888 millió 187 ezer 561
^emiatnei? 0
^zkennelne?
0
forint.
méter van benne?

• 12 lap percenként
• A4-es méret

33°

O
o
0
o
o
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További kilátások

GENF (MTI)

• 12 lap percenként
• A4-es méret

Mórahalom

A következő napokban is csak néhány lókkal mérséklődik a nagy meleg. Napos idő

Vízikórus

SHARP AR-5012
digitális másológép

34°

Kistelek

LABFOGO BUSZAJTO
Az elsődleges információk szerint Szegeden a Széchenyi téri
buszmegállóban akart leszállni
egy helyi járatú buszról egy idős
férfi, akinek lábát odacsukta a
busz vezetője. A bácsi ettől a
földre zuhant és a vizsgálat eddigi adatai szerint könnyebb sérüléseket szenvedett.

BALTIMORE (MTI)

Amerikai orvosuk egyszerre ültettek át három vesét donorból
betegbe. A párhuzamos veseátültetés hat műtétjét egyazon baltimore-i kórházban végezték. A
három donor rokona vagy barátja
volt a három beteg közül valamelyiknek, de egyetértés híján nem
tudták közvetlenül odaajándékozni nekik a fél veséjüket. A
John Hopkins Egyetem adatbankja segítségével választották
ki az egymáshoz illő donor-beteg
párokat - írja a dpa hírügynökség. Mindhárom páciens - egy
harminc és egy harminckilenc
éves nö, valamint egy tizenhárom éves fiú - súlyos állapotban
volt, és csak művesekezeléssel
tudták őket életben tartani. A betegek a műtétek előtt sohasem
látták megmentőiket. Végül a fiatalabb nő kedvesének veséjét a
pennsylvaniai, tizenhárom éves
fiú kapta. A 39 éves nő testébe
egy olyan nő ajándékszervét ültették, aki a fiú családjával van
barátságban. A tizenegy órás maratoni beavatkozást még hétfőn
végezték el, és csak most jelentették be.

O
o
o
o

Szeged

WARTBURGTÖRŐ VANDÁLOK
Ismeretlen tettesek vasárnapra
virradó éjjel betörték egy, a szegedi Hont Ferenc utcában parkoló
Wartburg hátsó szélvédőjét. A
vandálok semmit nem vittek el a
kocsiból. Az anyagi kár ötezer forint.

Szerencsés
vesecsere
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DOMONKOS, DOMINIKA
Domonkos latin eredetű, jelentése: az Istennek szentelt, vagy
vasárnap született. Önállósult
alakváltozata a Domokos. Női
párjuk a Dominika. Több forrás
szerint Domonkos volt Esztergom első érseke, 1001-ben pedig
István király alkancellárja és érseke. Ráskai Lea, a Nyulak szigetének apácája 1517-ben írta a
Domonkos-kódexet, amely Szt.
Domonkos életét és csodatételeit
örökítette meg magyar nyelven.
Egyéb névnap: Domokos, Döme,
Jusztin, Nedda, Törtei. Nedda
olasz eredetű, jelentése tisztázatlan. Legismertebb viselője Leoncavallo: Bajazzók című művének
női főszereplője, aki szabadulni
kíván a vándorcirkusz életéből,
ám szerelmével együtt megöli
férje.

