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TÉMÁINKBÓL
ÚJRA EMELKEDNEK
A SERTÉSÁRAK
Fordulat következett be a
sertéspiacon: míg júliusban a
gazdák alig tudták eladni
állataikat, most megélénkült a
kereslet, igaz, elsősorban a
normál súlyúak iránt
érdeklődnek a felvásárlók. Az
állami felvásárlási akcióban
sikerült megszabadítani a
termelőket a feleslegtől.
3. oldal

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

Az idei nyár még tartogat 35-37 fokos meglepetéseket Magyarországon is

A hőségtől szenved Európa

LÉKÓ ÉS AZ IDŐZAVAR
A szegedi Lékó Péter az első kör
után jelenleg a harmadik helyen
áll holtversenyben a dortmundi
szuper sakktornán. A magyar
nagymester eddig két pontot
gyűjtött. A tegnapi szünnapon
telefonon értük utol a német
városban a magyar nagymestert,
s kértük értékelésre.
14. oldal
www.delmagyar.hu
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nyolországban pedig több száz embert kellett
kitelepíteni. A hét végén Sevillában 48, Madridban 42 fokot mértek. Még Nagy-Britanniában is megdőlhetnek a rekordok, a hét közepére ugyanis az előrejelzések szerint 37 fokra
emelkedhet a hőmérséklet.
Itthon a nyár hátralévő részében a meteorológusok szerint 35-37 fokos hőségre számíthatunk, akárcsak májusban és júniusban.

Herpai László és felesége 50 éve
lakik a Széchenyi téren. A nyugdíjas házaspár saját költségén
alakíttatta át az önkormányzati
lakást, és egy hónappal ezelőttig
nyugodt életet éltek a belvárosi
házban. Néhány hete kiderült, a
fürdő felújításával egyidejűleg az
udvarba egy ötszintes épületet
építenek, amelynek egyik fala
néhány centiméterrel ablakaik
előtt fog emelkedni. Ez pedig azt
jelenti, hogy Herpaiék első emeleti lakásának konyháját és egyik
szobáját befalazzák.
Amikor a 78 éves férfi és felesége megtudta, hogy szó szerint
befalazzák őket, természetesen
azonnal az illetékesekhez fordult
panasszal, mivel azonban a lakás
önkormányzati tulajdonban van,
azt a választ kapták, az ügyben
nem tehetnek semmit. Ezután
az IKV Rt.-hez fordultak, arra
kérték a kivitelezőt, ha már
kénytelenek elviselni, hogy két
ablakkal kevesebb lesz lakásukban, legalább abban segítsenek,
hogy ezek helyén egy más célra
hasznosítható teret tudjanak kialakítani.

Összeállításunk a 3. oldalon

Folytatás az 5. oldalon
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Egy nagy adag jéghideg fagyi enyhít a belső forróságon. Ami rá is fér az emberre, hiszen a szegedi Klauzál téri patika sarkán 40 fokot
mutat a hőmérő.

Melegrekordok dőlnek meg világszerte. A
rendkívüli hőség és az erdőtüzek már halálos áldozatokat is követeltek Nyugat-Európában. Magyarországon ugyan ennyire
nem veszélyes a helyzet, de a forróság itt is
elviselhetetlen, s marad is az.
Már egy hete 32-34 fokos hőséget kell túlélnünk majd minden nap, és a kánikulának
belátható ideig még nem lesz vége. Az augusztus ezúttal próbára teszi az emberi szer-

Fotó: Schmidt Andrea

vezetet, azokét leginkább, akik a szabad ég
alatt, avagy szellőztető berendezések, légkondicionálók nélküli munkahelyeken, meleget
árasztó gépek mellett dolgoznak.
Szenved egész Európa. A szárazság miatt
keletkezett tüzek már halálos áldozatokat is
követeltek: Portugáliában eddig kilenc, Spanyolországban hét, Franciaországban öt halálos áldozatot szedtek a lángok és a celziuszok. A lisszaboni kormány az erdőtüzek miatt országos katasztrófariadót rendelt el, Spa-

Tűzriadó az SZTK-ban
A szegedi, Tisza Lajos körúti I. számú szakorvosi rendelőintézetben
tegnap délben megszólaltak a tűzjelzők. Utóbb kiderült, vaklárma volt,
a perceken belül két autóval a helyszínre érkező tűzoltók ugyanis nem
találtak tüzet. - A riasztó a kompresszorházban jelzett tüzet, a szellőz tetőrendszerben az egyik porszűrő átszakadt, a port a riasztó füstként
észlelte és megszólalt - tájékoztatta lapunkat Gaál István főorvos, az
intézmény főigazgatója. A dolgozók és a betegek a tűzriadótervnek
megfelelően elhagyták az épületet, pánik nem tört ki. Alig 20 perc múlva vissza is térhettek, ennyi idő alatt sikerült kiszellőztetni az épületet.
Szerencsére a déli órákban kevesen tartózkodtak a rendelőintézetben.

Elkezdődött a tanszervásár

Befalaznak
egy
házaspárt
Befalazzák egy szegedi, Széchenyi téri lakás két ablakát. Látszólag minden szabályos, úgy
tűnik, a szegedi nyugdíjas házaspár kénytelen beletörődni,
hogy néhány
centiméterrel
konyhájuk és egyik szobájuk ablaka elé falat húznak.

|0

VANDÁLOK A STEFÁNIÁN
A Tisza-parti mellvédről
mintegy négy méter hosszan
három kőtömböt borítottak le
ismeretlen tettesek a Stefánián.
A rongálás helyreállítása ugyan
nem kerül sok pénzébe az
Ativizignek, ám bosszantó:
évente nyolc-tíz alkalommal
bontják meg a mellvédet.
5. oldal
BALOS BÉKEBULI
GÖRÖGORSZÁGBAN
A görögországi Kamena Vourla
tengerparti üdülőfaluban
tartotta összejövetelét július
végén a Szocialista Ifjúsági
Internacionálé. A világ minden
tájáról érkező mintegy 8 ezer
500 résztvevőt Magyarországról
- lapunk munkatársa mellett - a
fiatal baloldaliak és az ifjú
szocialisták képviselték a
sátorvárosban.
Randevú

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Előre megbeszélt időpontban fogadják a betegeket

Gyógyítás - előjegyzésre
Augusztus elseje óta a háziorvosok előjegyzés alapján is fogadják a betegeket. Az érintett
orvosok véleménye megoszlik
arról, elegendőek-e személyi
feltételeik a zökkenőmentes
időpont-egyeztetéshez.
Szegeden, a Földváry utcai rendelőből fiatal asszonyka siet kifelé, recepttel a kezében. Az édesanyjának íratta fel szokásos
gyógyszereit. Nem hallott még a
lehetőségről, hogy előre egyeztetett időpontban keresheti fel háziorvosát, de azt mondja: neki
ezzel eddig sem volt gondja, mert
a gyógyszerfel írásra soha nem
kellett várakoznia, az orvossal
előre megbeszélték, mikor jöhet,
s akkorra a recept már készen
volt, csak át kellett venni.
Sepsi Imréné az újságban olvasott arról, hogy be lehet jelentkezni előre a háziorvoshoz. Ez
szerinte főleg a téli időszakban
lenne hasznos, akkor, amikor
sok a köhögő, tüsszögő beteg, s
ilyenkor nem mindegy, mennyi
ideig kell a váróban tölteni az
időt. - Nem újdonság ez - folytatja
hiszen nem egyszer előfordult, hogy telefonon kértem a
doktornőt, mikor jöjjek, készséggel adott időpontot.
A Debreceni utcai, több háziorvosi rendelőnek helyet adó
épületben néhányan várakoznak: az egyik sarokban újságokkal felszerelkezett idős néni.

Valamennyi papírt és írószert árusító áruházlánc, üzlet megkezdte iskolakezdési akcióját. A kínálat
mindenütt óriási. Részletek a 4. oldalon.
Fotó: Gyenes Kálmán Folytatás

a 3. oldalon

Letűnt időkre emlékeztetnek a papírsorszámok. Fotó: Schmidt Andrea
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Tizenhét áldozata van
egy terrorakciónak
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Az SZDSZ nem tárgyal kompromisszumos javaslatról szja-ügyben

A gazdaság az első helyen
Az SZDSZ továbbra is ragaszkodik a jövő
évre elfogadott személyi jövedclemadó-tábla bevezetéséhez, annak módosítását nem
fogja megszavazni - hangoztatta az SZDSZ
elnöke a párt keddi, budapesti ügyvivői
testületi ülésének szünetében.
BUDAPEST (MTI)

A kisebbik kormánypárt vezetője, Kuncze
Gábor leszögezte: az SZDSZ nem tárgyal
semmilyen kompromisszumos javaslatról és

- mint fogalmazott - úgy ítéli meg, hogy e tekintetben nincs szükség, és részükről nincs
is lehetőség kompromisszumra.
Kuncze Gábor kérdésre válaszolva elmondta: a jövő évi költségvetéssel, illetve az adóelképzelésekkel kapcsolatban a jövő héten kezdődhetnek meg az egyeztetések.
Az SZDSZ elnöke közölte: a kormányprogram teljesítése és a két koalíciós párt által elfogadott adótábla az, ami mellett az SZDSZ
kiáll, és - mint mondta - „ha valaki ettől el
akar térni, tegye meg a javaslatát".

Kuncze Gábor úgy vélekedett: most a gazdaságnak kell az első helyen lennie, és utána
lehet a gazdaság által termelt javakat olyan
területek javítására fordítani, ahol az szükséges.
Azokra a sajtóhírekre reagálva, amelyek
szerint a kormányfő több miniszterrel együtt
megállapodott egyebek közt a lakásépítési támogatások kedvezményeiről, illetve az 53.
heti nyugdíjról, Kuncze Gábor kijelentette:
„mégiscsak van mozgástér a költségvetésben".

Brókerbotrány: megdőlni látszik a magányos elkövető elmélete
Rendőrök vizsgálják a dzsakartai Marriott Szállodát a robbantás
után.
DZSAKARTA (MTI)

Az indonéz vöröskereszt adatai
szerint legalább 17-cn meghaltak
és 150-cn megsebesültek a dzsakartai Marriott Hotel elleni, helyi idö szerint kedd délben elkövetett pokolgépes merényletben.
Az indonéz hatóságok az al-Kaidával kapcsolatban levő Dzsemáa Iszlamijah szélsőséges muzulmán szervezetet gyanúsítják

MTI Telefotó/AI'/Tatan Syuflana

az öngyilkos tenorakcióval. A
külföldi áldozatok között van egy
holland állampolgár is: a 49 éves
Ham Winkelmolen a PT Rabobank Duta Indoncsia, a Rabobank holland szövetkezeti bank
indonéziai fiókjának elnöke, akinek augusztus végén kellett volna hazatérnie - közölte a bank
szóvivője. A meghalt elnök utódát, akivel Winkelbolen együtt
ebédelt, kórházba szállították.

Konzultáció az Országos Érdekegyeztető Tanácsnál

Bérek, érdekek mentén

BUDAPEST (MTI)

jövőre csak a bérek reálértékének
fenntartása lehet a cél, s 2005-re,
valamint 2006-ra tervezhető az
1 -2, illetve a 2-3 százalékos reálbérnövelés - mondta lÁszló Csaba pénzügyminiszter az Országos
Érdekegyeztető
Tanács
(OÉT) keddi plenáris ülésén a
középtávú
gazdaságpolitikai
programról tartott konzultáción.
A munkavállalói oldal ugyanak-

kor határozottan kiállt azért,
hogy jövőre a GDP bővülésének
megfelelő, tehát 3,5 százalékos
legyen a reálbérek javulása.
A szakszervezetek határozottan elutasították azt a koncepciót, hogy a béremelések visszafogása legyen a versenyképesség javításának eszköze.
A munkaadói oldal a versenyképesség javitása érdekében az
adó- és járulékterhek csökkentését szorgalmazta.

Amerikai nyomásgyakorlás Izraelre

Szálka az épülő kerítés

Magas kapcsolatok hálójában
A Fidesz szerint megdőlni látszik a magányos elkövető elmélete, miszerint Kulcsár Attila egyedül végzett minden
olyan tevékenységet, amivel
több tízmilliárd forintos kárt
okozott - közölte Demeter Ervin fideszes képviselő.
BUDAPEST (MTI)

Elmondta: Kulcsár Attila szakmai bizonyítványa hamisításának szálai elvezetnek a Pénzügyminiszter kabinetfőnökéig és kiderült az is, hogy a kormányváltás óta a már sikkasztással gyanúsított brókernek állandó belépője volt a Miniszterelnöki Hivatalba. „A K and H botrány elérte

RÖVIDEN
EURÓPAI LAPKIADOK
Mcdgyessy Péter kormányfőhöz
fordult az Európai Lapkiadók
Szövetsége, levélben fejezve ki
aggodalmát a magyar kormány
lapkiadással kapcsolatos új
adópolitikája miatt. „Az Európai
Bizottság 2003 júliusában
irányelv-javaslatot adott ki a
csökkentett általános forgalmi
adóról. Ennek ismeretében
meglepődve értesültünk arról,
hogy Önök a lapokra az áfa-kulcs
15 százalékra történő
felemelését tervezik" - írta a 21
európai ország 3200 lapjának
érdekeit képviselő ENPA.
KIRABOLT PÉNZVÁLTÓ
Egy ismeretlen férfi kirabolt a
fővárosi Erzsébet körúton egy
pénzváltót. A pénztárosnőt
kórházba szállították, a támadó
elmenekült. A 30 év körüli
álarcos férfi puszta kézzel
bántalmazta a pénztárosnőt,
kitépte nyakából az aranyláncát
és több százezer forinttal
gyalogosan elmenekült.

a kormányt" - fogalmazott Demeter Ervin, aki közölte: válaszokat várnak egyebek közt arra,
hogy Kulcsár kikkel, mikor, miről tárgyalt a MeH-ben, és e tárgyalások alapján milyen üzleteket kötöttek. Rámutatott, hogy
hamis szakképesítési bizonyítványt állítottak ki Kulcsár Attilának. Szavai szerint ebből a dokumentumból kiderül, hogy azt a K
and H Equitics felfüggesztett vezetője, Csuka László bizonyítványának a felhasználásával készítették cl. „Az ő oldalbordája pedig nem más, mint László Csaba
pénzügyminiszter kabinetfőnöke" - tette hozzá Demeter Ervin.
A fideszes képviselő közölte: „Itt
az ideje, hogy érdemi válaszokat

kapjunk arra, mit keresett Kulcsár Attila a MeH-ben, miért vált
2002 nyarától olyan fontos személlyé, hogy ott kellett folytatnia tárgyalásait" - közölte Demeter. Mint fogalmazott: tekintettel arra, hogy „egyre jobban a
kormány irányába mutatnak a
szálak", ismét aktuálissá válnak
azok a kérdések, amelyeket a Fidesz Lamperth Mónikához és
Tóth Andráshoz intézett és amelyekre még nem kaptak választ.
„Várjuk a belügyminiszter válaszát, hogy milyen kapcsolatban
áll, vagy állt ő maga, a férje a K
and H bankcsoporttal, vagy Kulcsár Attilával" - kérdezte. Továbbra is várják a választ, hogy
Tóth András milyen kapcsolat-

ban áll Kulcsárral, és mi indokolta, hogy egy operatív ügyben maga hallgatta meg Kulcsár Attilát.
•
„Azonnali hatállyal visszavonta Kulcsár Attila belépőjét a MeH
közigazgatási államtitkára" - közölte a MeH. „Megszigorítják a
MeH-be szóló belépők kiadását
szeptembertől; az új szabályozás
visszamenőleg érvényes, így felülvizsgálják a dokumentummal
rendelkezők jogosultságát" - így
a közlemény. Szeptember 1-jctól
„állandó belépőt csak helyettes
államtitkári rangú vezető igényelhet, kizárólag írásos indoklás alapján, csak a hivatallal
rendszeres munkakapcsolatban
lévő személyek számára".

Csabai Lászlóné a lakásügyi támogatásokról

Nincs „fiatal" kategória
A lakásügyi kormánymegbízott nyilatkozott azon
egyeztetésekről, amelyeket a Pénzügyminisztériumban tartottak a lakáshoz jutás feltételeiről.
BUDAPEST (MTI)

Tovább emelkedik az új lakást vásárló vagy építő
házaspárok, illetve élettársi viszonyban élők szociálpolitikai támogatásának összege: egy gyermek
után 800 ezer forint, a második gyermek után 1,2
millió forint - összesen 2 millió forint - , három
gyermek esetén 3,2 és a négy gyermek után 4 millió forint lesz a támogatás - mondta Csabai Lászlóné. A lakásügyi kormánymegbízott hangsúlyozta,
hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem tesznek
különbséget a kedvezményt igénylők életkora szerint, nem szerepel az a kategória, hogy fiatal. Csabainé elmondta, a múlt héten a PM-nél tartott
egyeztetésen más értékmérőket próbáltak kidol-

gozni, elhagyták az életkor szerinti besorolást.
Hangsúlyozta, hogy a kormány a lakáshitel-szerződésben szerzett jogokat sem most, sem a jövőben
nem kívánja megváltoztatni. „Ezt a szándékát az is
bizonyítja, hogy a kamattámogatás felülvizsgálatakor nem módosította az új, illetve a használt lakás
vásárlásához felvehető hitel kamatának mértékét
és a futamidőt" - mondta Csabai Lászlónc. Hozzáfűzte: ugyanakkor az adóvisszatérítés rendszerének
felülvizsgálata a lakáshoz jutás feltételeinek igazságosabbá tétele érdekében elkerülhetetlen. „Jelenleg
azon dolgozunk, hogy a leginkább rászoruló hitelfelvevők számára a törlesztési idő első néhány évében megtartsuk a lakáshitclkamathoz kapcsolódó
adójóváírást. Ha a kormány, majd a parlament
dönt az adójóváírás új szabályozásáról, az egyaránt
érinteni fogja azokat, akik már felvettek hitelt, és
azokat is, akik a jövőben vásárolnak lakást" - közölte Csabai Lászlóné.

Elkészül a budapesti tengerpart

TILTOTT TOBORZÁS
A francia idegenlégió nem
szövetséges haderő, ez derült ki a
Honvédelmi Minisztérium
állásfoglalásából, amelyet egy
tiltott toborzás miatt indult,
precedens értékű büntetőügyben
adott a pécsi rendőrségnek.
Három gyanúsított az
idegenlégióba való belépésre
hívott fel Pécs belterületén utcai
szórólapok segítségével.

Az USA keresi azokat az eszközöket, amelyekkel nyomást gyakorolhat Izraelre a Jordán folyó nyugati partján épülő biztonsági kerítés felszámolása érdekében. Mindezt amerikái kormányzati források közölték kedden, utalva arra, hogy a legújabb közel-keleti
békekezdeményezés, az úgynevezett útiterv megvalósításán fáradozó Bush-kormányzat számára egyre több fejtörést okoz az épülő
kerítés. Felvételünkön: izraeli katonák tiltakozó nemzetközi aktivistákat vesznek őrizetbe a kerítés tövében.
MTI Telefotó/AP

HITELES ÍV
Hitelesítette a Munkáspártnak a
kórháztörvény
megsemmisítésére vonatkozó
népszavazási kezdeményezését,
a kérdést tartalmazó
aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
az Országos Választási Bizottság
(OVB) keddi ülésén. Az OVB
határozatát a Magyar
Közlönyben történt közzétételét
követő 15 napon belül
támadhatja meg bármely magyar
állampolgár.

Megkezdődött a homokos part kialakítása a majdani Budapest Plage területén kedden reggel. A Margit híd pesti hídfője és a Dráva utca közötti szakaszon a XIII. kerületi önkormányzat hozzájárulása
alapján lezárták az alsó rakpartot hétfőn este. Az 1200 köbméternyi homokot - amelyet 20 centiméternyi vastagságban terítenek szét - mintegy 100 gépjármű szállítja egy dunavarsányi bányából szerda reggelig. Ezt követően helyezik el a növényeket és a kiszolgáló sátrakat.
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Elviselhetetlen a rekordokat döntögető forróság

Egyelőre marad a hőség

Doktorsor

Európában tombol a nyár, olyannyira, hogy erdőtüzek, egyre
melegedő tengerek és az általános szárazság okoz problémát. Nálunk egyelőre „csak"
fárasztó a kánikula.
Délibáb a rakparton, megolvadt
aszfalt városszerte,
folyósra
nyúlt rágógumik a cipőtalpakon,
néptelen utcák, emberek a vízben - hőmérő nélkül is érezzük,
szokatlanul, nehezen tűrhetően
meleg az idei nyár. A napokban
ugyan nem dől meg a tavaly nyári 37 fokos hőségrekord, ám a napokban mért „csak" 33-34 fokos
hőmérséklet sem vigasztaló.
A forró napokon a hideg sör, a
jeges üdítő sem tud olyan vonzó
lenni, hogy napközben a vendég
az étterem taraszán üldögéljen mondja Bencsik Zoltán pincér.
Tapasztalatai szerint egyre forróbbak a nyarak, így a szegedi éttermek nyújtotta príma konyha
és jó kiszolgálás vendégcsalogató, hűtött belső tér nélkül aligha
élvezhető.
Ha választani kellene, nyáron
hol nem dolgozna szívesen az
ember, akkor listavezető az építkezés, a járművezető fülkéje, a
lángossútő pavilonja - elmélkedik néhány szegedi diák, akik
idei nyarukat ugyan munkával,
de klimatizált helyiségben töltik.
Nem mindenki ilyen szerencsés
- véli Mező István, a Tisza Volán
Rt. forgalmi igazgatója, aki elmondja, ahogy lehet védik a
buszsofőr kollégákat és az utasokat egyaránt. A távolsági járatok
klímásak, a helyközieknél a szellőztetés és a függöny nyújt némi
enyhülést, a helyi járatok azonban nyáron bizony nagyon melegek, s ez ellen nem tudunk mit
tenni - mondja az igazgató.
Utazni sem, egyhelyben állni
sem jó a forróságban - summázza a Széchenyi téri posta melletti
apró újságos pavilon gazdája, Kocsis Péter Zoltán. Kikecmeregve

BÁTYI ZOLTÁN

Hiába a hűs italok, a pincérről ís csorog a veríték.

Fotó: Schmidt Andrea

REKORDOK EVE AZ IDEI
Az elmúlt évek átlagához képest ez az év kiemelkedően aszályos, a
tavasszal hullott csapadék mintegy fele annak, ami az évnek ebben a szakában megszokott. - A szárazság országos problémává
nőtt - mondja Buza István, az Országos Meteorológiai Szolgálat
munkatársa, aki hozzáteszi, kisebb helyi záporoktól eltekintve augusztusban sem várható jelentős mennyiségű csapadék.
A szárazság mellett fojtogató a meleg is, hiszen több rekord is
megdőlt. Június 11 -én 33 fokot, 13-án pedig 35 fokos csúcsot mértek. Májusban és júniusban átlagosan egy-két fokkal volt melegebb a korábbi esztendőkben mértnél. A nyár hátralevő részében
35-37 fokos melegrekordra is számíthatunk. Buza István megjegyzi: egy lassú felmelegedési folyamat már az ötvenes évektől
nyomon követhető, de ennek mértéke igen csekély, Magyarországon az elmúlt fél évszázadban egy fokkal nőtt az éves átlaghőmérséklet.
az aprócska helyiségből, elmondja, a nyár jó, mert nem megy
tönkre, nem ázik el a portéka,
csak éppen a fej forrósodik. Újságoktól körülvéve látja, globális
felmelegedésről szólnak a hírek,

aszály éget, erdőtüzek tombolnak szerte a világban.
Tóth Csaba orvostanhallgató a
Kárász utcai mediterrán hangulatot nagyra értékeli ugyan, ám a
meleg őt is megviseli. Szerinte az

árnyékban való fagyaltozás hoz
enyhülést.
Szöllősi Sándor tűzoltó ezredes
arra hívja fel a figyelmet, hogy jelenleg minden mezőgazdasági területen tűzgyújtási tilalom van
érvényben, s ennek betartását ellenőrzik. Legutóbb Bács-Kiskun
megyében tombolt erdőtűz, akkor 250 hektárnyi mezőgazdasági terület égett, ám Csongrád
megyében ilyen nagy tűzvész
szerencsére nem volt, s reményeik szerint nem is lesz.
A hőség ellen mindenki másképp védekezik, legbiztonságosabb a zárt tér, a sok elfogyasztott
folyadék, a tűző nap, a nagy koncentrációt igénylő munkavégzés
kerülése és a nullás alkoholszint
- tanácsolják az orvosok, akik
szerint aki beteg, vérnyomásproblémákkal, szív- és keringési
rendellenességekkel küzd, jobb,
ha a hűs szobában marad.

Mégis, mennyi a maga vérnyomása 7 Efféle kérdést, gyanítom,
minden korosabb olvasónknak feltett már a doktor néni a körzetorvosi rendelőben. És mi ilyenkor csak ültünk abban a jó kis
kényelmetlen székben, szemünk forgott, mint akit máglyára
visznek, szánk kiszáradt a nagy dühtől, s legszívesebben visszakérdeztünk volna - ugyan, mennyi is lehetne az az átkozott vérnyomás, amikor már órák óta vártunk a bebocsátásra.
Mert mi tagadás: a magyar egészségügyre sok minden jellemző,
a kórházi kétszeletes parizeres reggelitől a legmodernebb komputertomográfig, csak éppen azt nem állíthatta róla legnagyobb kedvelője sem, hogy a gyógyulást megúszhattuk, megúszhatjuk várakozás nélkül. A körzetorvosi rendelők ugyan háziorvosivá fejlődtek, ám ez még vajmi keveset enyhített a gondokon. Ám megszületett, sőt mi több, hatályba lépett immár a kormányrendelet - a
háziorvosok előjegyzés alapján fogadhatják a betegeket.
Azon most ne agyaljunk, miért nem lehetett ezt korábban bevezetni, s miért kellett 2003-ig várni arra, hogy feltaláljuk a kanálban a mélyedést, hiszen inkább örülnünk illene, mert eljött az
egészségügyben is a nagy békesség korszaka. Gyanítom, senki
sem sajnálja, hogy ezentúl nem kell megtapasztalni, mekkora is
a kéjérzet, ha legalább négy náthás és hat influenzás köhögi ránk
a bacilusokat, miközben sorunkra várunk. Nyugodtabban vizsgálódhat a doktor néni is, hiszen nem toporognak morgolódó páciensek a folyosókon, s a család is jobb szívvel engedi orvoshoz
anyát, apát, ha nem kell kétnapi hideg élelmet csomagolni ama
bizonyos
vérnyomásméréshez.
Már pedig ha egy darab kormányrendelettel ekkora örömet lehet elérni, várjuk a következő szabályozást. Az szólhatna, mondjuk, a kórházi, klinikai sorban állásról, de az se baj, ha az orvosi
műszerpark színvonalának emeléséről rendelkezik. Mert hogy
van még mit javítani egészségügyünkön. De kiböjtöljük, abban a
reményben, a háziorvosi rendelők után más területen sem kell
sokat várni a sorunkra.

Előre megbeszélt időpont szerint működik a rendelés

Gyógyítás végre előjegyzésre

O. K. K.

A légkondicionált járművekben sem mindig kellemes a hőmérséklet

Az utasok kapnak hideget, meleget
A közlekedési társaságok legújabb járműveivel kellemes az út, csakhogy minden utas
más hőfokra állítaná a szabályozót. Van, aki
fázik, van, akinek melege van, pedig a
hőmérő higanyszála nem mozdult.
Az utasok 23-24 fokra hűtött levegőjű buszokba, vonatokba szállnak be, és bizony, ha
kint tűz a nap, fagyosnak tűnik a jármű.
A MAV vonatai közül a Szeged-Békéscsaba
között ingázó interpici és a pesti intercity vonat kocsijai hűthetők. Az intercity légjavító
berendezése
a
külső
hőmérsékletnél
nyolc-tíz fokkal hűvösebbet tud tartani a kocsikban, bár 24 fokra van beállítva. Itt a panasz az szokott lenni, hogy fullasztó a hőség
a vonatban, az ablak pedig nem nyitható. A

tűző napon álló és haladó vonatban valóban
nagyon felmelegszik a levegő, a kocsikat
azonban már indulás előtt fél órával kezdik
hűteni - mint a vasútállomáson tapasztalhattuk.
Az interpiciken ennél nagyobb teljesítményű a hűtés. Lapunk munkatársának egyes
utasok a vonat beérkezésekor arra panaszkodtak, hogy könnyű nyári ruhájukban fáztak a vagonokban, a kalauz pedig nem tudott
az utasokkal megegyezni, hogy hidegebbre
vagy melegebbre csavarja a hőfokszabályozót.
A volán társaságok is egyre több légkondicionált autóbuszt üzemeltetnek a helyközi és
távolsági járatokon. A buszpályaudvaron
azonban akadt olyan utas, aki azt panaszolta

lapunk munkatárásának, hogy a sofőr nem
kapcsolta be a hűtést, mondván, az sokat fogyaszt. Az autóbuszvezetőket a társaság prémiumokkal ösztönzi arra, hogy takarékoskodjanak az üzemanyaggal.
Huszár László, a Tisza Volán Rt. forgalomvezetője elmondta: a sofőröknek elszámolják
a klímaberendezés miatti többletfogyasztást,
a berendezést ugyanis működtetni kell. Nem
éri meg ezen spórolni, hiszen ha a vezető váltótársai működtetik a klímát a buszon, akkor
a megtakarítás az összes sofőr között oszlik
meg, ezért jelentéktelen egy munkatársuk
megtakarítása. A panaszokat természetesen
mindkét cég a konkrét járat megjelölésével
fogadja és kivizsgálja.
M. B.I.

Elvitték a túlsúlyos disznókat az ólakból

Sertésválság után nőtt a kereslet
Fordulat történt a sertéspiacon: míg korábban a gazdák alig tudták
eladni hízóikat, most már inkább a felvásárlók keresik a normál
súlyú sertést.
lúlius első felében az ólakban rekedt, eladhatatlan, túlsúlyos sertések miatt panaszkodtak a termelők, köztük az ásotthalmi Ábrahám Antal és Nacsa Ferenc.
Mint a Messiást, úgy várták a
Pick Rt. átvevőjét: a meghirdetett országos, államilag támogatott felvásárlási akcióban ugyanis a helyi húsipari cég oroszlánszerepet vállalt. Nemcsak a
Dél-Alföldről, hanem szinte az
egész országból vásárolt túlsúlyos állatokat. Ennek oka az állami támogatás mellett az volt,
hogy a híres Pick-szaláminak is a
nagy súlyú sertés az alapanyaga.
Akkor Forró Sdndgi, a Pick Rt.

élőállat-forgalmi vezetője elmondta, a válságot az okozta,
hogy a túlsúlyos sertések „újratermelődtek". A gazdák több
disznót hizlaltak, mint amenynyit a piac elbírt, s mint amenynyire eredetileg leszerződtek. Az
állami felvásárlási akcióban a
Pick azokat az állatokat is megvásárolta, amelyekre nem szerződtek gazdáik, így sokszor a
szerződéssel rendelkező termelőkhöz megkésve értek. A Pick
júliusban napi 5-600 sertést vágott le. Mostanra befejeződött a
„disznóháború", a Csongrád megyei 10 ezer darab túlsúlyos helyett mára már csak 4 ezer vár át-

vételre - fogalmazott Forró Sándor. Ha valaki jelzi, hogy problémája van, a Pick azonnal megy a
sertésért. A béke első jeleként
már a múlt héten emelkedni
kezdtek az árak.
A magyar tenyésztők exportpiaca azonban egyelőre maga is
inog, főként a turizmus kiszámíthatatlansága miatt, amely kihat a fogyasztásra, s ezzel együtt
a húsforgalomra. Az exportra
szemet vető magyar feldolgozók
főként a jó minőségű disznóra
vágynak. Mindez azonban még
nincs hatással a belföldi felvásárlási és fogyasztói árakra. Annak
ellenére változatlan a kilónként
230 forintos minimális felvásárlási ár, hogy a referenciaként
használt öt uniós tagországban
már 250 forint körüliek az árak.

Úgy tűnik, végre működni
kezd az a megállapodás is, amit
a tárca és a terméktanács kötött, s ez újra egyensúlyba hozhatja az ágazatot. Az első fél
évben 150-200 ezer darabbal
több disznót vágtak le, mint
egy évvel korábban, a felesleget
kivonták
a
piacról,
ami
előbb-utóbb az árak várva várt
emelkedését is maga után vonhatja. Jelenleg kilónként 230
forint (az állami támogatással
együtt 270-280) kerül a termelőhöz, s az árak kis növekedésével már nyereségesek is lehetnek a gazdák. Aki azonban
szerződés nélkül állt neki sertést hizlalni, nem számíthat arra, hogy megkapja a 230 forintot a vágóhidaktól.
F.K.

A sorszámtépésnél sokkal jobb az előjegyzés.
Folytatás az 1. oldalról

A néni korábban érkezett a rendelési idő megkezdésénél, nyugodtan olvasgat, vár a doktornő
jöttére. O eddig is eljött havonta
egyszer ellenőrzése, kivárta a sorát. Ha orvosa azt javasolja neki,
hogy ezentúl megbeszélhetik az
időt előre, akkor annak örül. Telefonja ugyan nincs, de biztos
megoldható ez máshogyan is.
Több háziorvosi rendelőben
már kiírták az orvosok: „Előre
megbeszélt időpont szerint működik a rendelés." Ezzel együtt
természetesen azt is fogadják,
aki nem egyeztet időpontot.
Ha sürgős eset adódik, akkor
viszont az is várakozásra ítéltetik, aki időpontot kapott, hiszen
az orvosnak első az azonnali ellátást igénylő beteg.
Negyven körüli férfi annak
rendje és módja szerint sorszámot húz, meglepődik kissé, mert
korábban ilyen nem volt. Szabadságon van éppen, s úgy gondolta, régen mérette meg vérnyomását, itt az ideje az ellenőrzésnek. Várnia kell, mert vannak
időre előjegyzettek. A férfi nem
háborog, mint ahogyan az az aszszony sem, aki időre jött ugyan,
de még pár percet csúszik behívása: az orvos sem tudja percre
pontosan kiszámolni, mennyi
idejét foglalja le egy-egy beteg mondja védelmezően.
A pár éve praktizáló Sarkadi
Csilla, újszegedi háziorvos rendelője megnyitása óta előjegyzés-

Fotó: Schmidt Andrea

sel fogadja az ezt igénylő betegeit. A rendszer nagyon jól működ i k - állítja, hozzátéve: neki még
viszonylag kevés, 850 páciense
van. Kisebb betegszámmal könynyebb az előjegyzéses módszer vélekedik a doktornő - , nagyobb
létszámú körzetek esetén nyilván nehézkesebb az átállás.
László István adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem családorvosi rendelőjének orvosa
azért örül a rendeletnek, mert ez
megerősíti korábbi rendelési gyakorlatát. A gondozásra szoruló
betegeket már régóta időre rendeli vissza. Vagy előre megbeszélik az időpontot, vagy telefonon
egyeztetnek, akár aznapra, vagy
távolabbi időpontra. Az előjegyzés jó a betegnek, az orvosnak
egyaránt - állítja László doktor.
Normális időszakokban jól be lehet tartani az időpontokat, az
influenzás, hasmenéses, allergiás időkben borulhat a rend, mert
ilyenkor a megszokottnál lényegesen többen keresik fel családorvosukat.
Borsi Éva háziorvos úgy ítéli
meg, nincsenek meg a feltételek
ahhoz, hogy a betegek teljes
megelégedésére működjön a
rendszer. Álláspontja szerint a
háziorvosoknak az asszisztens
mellett orvosírnokra is szükségük lenne, aki az időpont-egyeztetésekkel foglalkozhatna. A
többlet feladathoz, a plusz munkaerőhöz viszont több finanszírozás kellene.
K. K.
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KÖRKÉP
BAKS. Nyolcadik alkalommal
rendeznek falunapokat Bakson
augusztus 8-án és 9-én. A
mulatság pénteken este fél 9-kor
fáklyás felvonulással kezdődik.
A hajnalig tartó diszkó közben
éjfélkor tűzijáték lesz. Vasárnap
délelőtt 10 órakor Molnár Béla
bemutatja Baks történetéről
készült könyvet. Gyerekekre vár
a faluház előtt a Vackorbuszra
vagy az épületben pedig
mesefilmeket vetítenek. A
sportpályán ebédre ínycsiklandó
pacalpörkölt fő. Az érdeklődők
repülőgépmodellek
mutatványaiban és kutyás
ügyességi versenyben
gyönyörködhetnek. Előadással
készül a baksi népdalkör, és
szinpadra lépnek a helyi
óvodások és iskolások is. A
színházkedvelők este fél 7-től a
baksi színjátszók műsorát
láthatják, őket a színpadon a
szegedi Pinceszínház követi A
cigány és a paraszt cimű
előadásával. A kétnapos
eseménysorozatot nosztalgiabál
zárja.
DESZK. Kedden délután
ülésezett a dcszki önkormányzat
oktatási és közművelődési
bizottsága. Két napirendi pontot
tárgyaltak a képviselők:
megvitatták a napközi otthonos
óvoda 2003/2004-es óvodai
nevelési feladatait és a Zoltánfy
István Általános Iskola
következő tanévre szóló oktatási
tervét. A bizottság több
lehetőséget tárgyalt az óvodai
csoportok összevonásával
kapcsolatosan. A megbeszélés
során érintették a szerb óvodai
csoport működését, melynek
költségei egy gyerek esetében
elérik a 600 ezer f( rintot. A
bizottság kompromisszumos
megoldást terjeszt a
képviselő-testület augusztus
11-i ülése elé.
HOMOKHÁTI HÁLÓZAT. Idén
tavasszal kistérségi informatikai
hálózat kezdett működni a
homokháti kistérségben
Bordány, Szatymaz, Zákányszék
és Zsombó területén. A hálózat
vezeték nélkül kapcsolja össze a
számítógépeket, és időkorlát
nélkül használható, szélessávú
internet-hozzáférést tesz
lehetővé. Alapszolgáltatása a
helyi és kistérségi hálózati
kapcsolat. Időkorlátozás nélkül
lehetőség nyílik elektronikus
levelezésre, adatküldésre vagy
más információcserére. Az
előfizetést a csatlakozási díj és
havi díj mellett mindenki
kérhet.
SZIKSÓSTÓ Motorostalálkozót
rendeznek augusztus 8. és 10.
között a sziksóstói fürdőben. A
szervezők mintegy ezer
résztvevőre számítanak, de
nemcsak itthonról, hanem
Szerbia-Montenegróból,
Romániából, Olaszországból,
Ausztriából és Németországból
is. Pénteken este 8 órától a PH,
10 órától pedig a Jerikó együttes
koncertezik. Szombaton délután
2 órától számos vetélkedőt
rendeznek, például
kötélhúzásban és sörivásban. A
motorosok délután 4 órától
végiggördülnek a városon. A
Stefánián át, a rakpart mentén
haladnak, végül a Sziki
kempingben zárul a kör. 5 órától
rajtol az V. szegedi streetfighter
show, ahol a motorosok
kaszkadőrversenyen mérik össze
erejüket. Levezetésként az
Indigó zenél, a 11 órai Erotic
Show után a Tcquila zárja a
műsort. A háromnapos
belépőjegy tartalmazza a standés a streetfighter show-belépőt
is.
ZÁKÁNYSZÉK. Kilencedik
alkalommal gyűltek össze
Zákányszéken a megyéből és az
ország más városaiból a táncos
lábú általános és
középiskolások. Ezen a héten
negyvenen, a jövő héten pedig
ötvenen vesznek részt a Best and
Classic társastánc táborában.
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A füzet és a ceruza még nem borítja fel a családi költségvetést

Tankönyv, a nagyberuházás
Pénzügyminiszter legyen a talpán, aki az iskolakezdés előtti
hetekben okosan, ésszerűen, takarékosan képes tanszereket vásárolni. A kínálat nagy, az árak
köszönőviszonyban sincsenek
egymással.
Elkezdődött a nagybevásárlás az
iskolakezdésre, mára valamenynyi papírt és írószert árusító áruházlánc, üzlet akciózni kezdett.
Hogy csak néhányat említsünk:
a Tesco indította a sort, a bevásárlóközpont már július 23-án
meghirdette első, diákoknak szóló kedvezményeit. A Printker Office Land augusztus 1 -jc óta akciózik, a Cora, valamint a Barát
Papír Kft. éppen a mai naptól lepi
meg vásárlóit különböző kedvezményekkel.
Látva a kínálatot, lapozva a bedobós újságokat, látni, milyen
nehéz a szülők feladata: megtalálni a középutat, azt a megoldást, hogy a vásárolt tanszer olcsó, jó minőségű, tartós és még
szép is legyen. Becsukott szemmel ugyanis nem lehet vásárolni,
főleg akkor nem, ha a felnőttek
gyermekeiket is magukkal viszik. Az árakat se igen lehet öszszehasonlítani, hiszen számtalan gyártó számtalan terméke kínálja magát. Még annak ellenére
sincs mód az egybevetésre, hogy
az áruházak, üzletek egymást figyelik, ki melyik cikk árát mérsékli. Személyes körutam alkalmával azt tapasztaltam, egyedül
az A/4-es méretű spirálfüzet 149
forintos ára köszönt vissza a legtöbb pultról.
A Printker Maros utcai üzletének vezetője, Mari Péter szerint
még mindig nincs nagyüzem,
sok szülő ugyanis csak augusztus 5-10. között kap fizetést. A

Pénteken
lép fel
a Virsky
A tavalyi szabadtéri program
egyik nagy sikere volt az ukrán
Virsky Balett estje. Akinek akkor nem sikerült, pénteken
megnézheti a világhírű együttest.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A kínálat mindenből óriási.
Printker a nagy rohamra csak a
jövő héttől számít. A kivárás másik oka a vezető szerint az is,
hogy a munkáltatók is a fizetéssel egy időben utalják a beiskolázási segélyeket, vagy adják át a
csekkeket az alkalmazottaknak.
Ezek értéke idén 5-10 ezer forint,
s újdonság, hogy immáron
mindkét szülő igénybe veheti. A
cégek adómentesen lephetik meg
dogozóikat a csekkel. A Printkernél az átlagos vásárló tavaly
4400 forintot hagyott ott a pénztárban, idén is hasonló pénzköltésre számítanak fejenként. Kivéve, ha valaki táskát, hátizsákot, kezdöcsomagot vásárol. Na-

Fotó: Gyenes Kálmán

rozsnik Gedeonné, a Barát Papír
Kft. Dózsa György úti üzletének
vezetője azt vette észre, a forgalom hétfő óta élénk, noha az üzlet csak mától akciózik. Szerinte
a sok apró-cseprő tétel, a radír, a
ceruza, a filctoll nem viseli meg a
családi költségvetést, csak a
hosszabb távra szánt tanszerek.
Vigasztaló, hogy egy márkás hátizsák akár három-négy évig is
bírja a strapát. Mindkét üzlet
ajándékkal lepi meg a vásárlókat
egy bizonyos összeg átlépése esetén.
Úgy tűnik, a nyaralás árát
idén a tankönyvek viszik majd
el, nem a tanszerek, ezek ára -

a nyelvkönyvek és az iskolák típusától függően - elérik a
10-20 ezer forintot gyerekenként, vagy még többet. A szegedi önkormányzat az iskolakezdés kiadásai miatt június 20.
óta utal 2-22 ezer forintos átmeneti segélyeket azoknak,
akiknek a családban az egy főre
eső jövedelme nem éri el a 32
ezer 700 forintot. Az egészségügyi és szociális iroda mérlegeli
- mondta Novkov
Veszelinka
irodavezető - , hány iskolás gyereket nevel a család, s hogy
kaptak-e már az idén valamiféle segítséget.
EK.

A világjáró és méltán híres Mojszejev együtteshez hasonlítják a
kritikusok az ugyancsak nagy
múltú, az idén 66 éves ukrán társulatot. Az alapító Pavel Virszkij
volt, s az 1973-as szegedi szabadtéri szereplésük idején még ő vezette az együttest. Azóta a professzionális csoport felvette az
alapító nevét, és - talán mert a
nagyvilágban így ismerősebb,
vagy rokonszenvesebb a csengése
- Virsky Balett néven hírelik őket
a nemzetközi színpadokon. A saját zenekarral rendelkező, 105
tagú együttest húsz éve Miroslav
Vantukh vezeti.
A repertoár az alapító művész
régebbi sikerdarabjaiból és a jelenlegi művészeti vezető koreográfiáiból áll. A népi bölcsességet,
humort szívesen fölmutató, akrobatikus mozgásokban gazdag,
látványos kosztümökben előadott táncszámokban általában
lenyűgözi a közönséget a szólisták kitűnő táncos képzettsége,
profizmusa, a női és férfikarok
tökéletesen koordinált együttes
mozgása. Különösen nagy sikere
van a gyermektáncosoknak: az
együttes húsz éve maga képzi az
utánpótlását, s a gyerekek rendszerint fellépnek a külföldi előadásokban. Európa, Ázsia, Amerika 35 országában aratott már
sikert a Virsky Balett romantikus, szenvedélyes, látványos
műsoraival.

Próbálják a Perícholét a városháza udvarán

Az 1849-es ütközetre

Egy vidám sanzonopera
mulatóbeli hangulattal

Pótcsata Szőregen

A jubiláló Szegedi Kisopera lelkes csapata Bárdi Sándor és Tbronykőy Attila irányításával már
javában próbálja a városháza udvarán Offenbach vígoperáját, a
Perícholét. A premier pénteken
lesz, és vasárnap este tartják a
második előadást.
A Bárdi Sándor vezetésével nyaranta játszó Szegedi Kisopera társulata idén ünnepli fennállásának negyedszázados jubileumát.
Ebból az alkalomból Offenbach
vígoperáját, a Perieholét mutatják be pénteken és vasárnap a városháza Muzsikáló Udvarán.
- Régóta szerettem volna már
színpadra állítani ezt a darabot,
mert imádom Offenbach muzsikáját. Ez a vígoperája is nagyszerű, mégis ritkán játsszák, így csak

kevesen ismerik. Nem csoda, hiszen Offenbach összesen 102 darabot komponált, nálunk pedig
inkább a monarchiabeli operett
népszerű, elsősorban Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei közismertek - mondja a kisoperái gárda szellemi atyja, egyben a produkció társrendezője, Bárdi Sándor. - Nehézséget jelentett, hogy
megfelelő díszletet találjunk ki,
de szerencsére rendezőkollégám,
Tbronykőy Attila ezúttal is ötletesen megoldotta a problémát.
Sándor János színháztörténeti
krónikájában Bárdi Sándor felfedezte, hogy 1892 áprilisában a
szegedi Kass Szálló tulajdonosa
meghívott vendégszerepelni egy
francia társulatot, amely a Perícholét is előadta a színházban.
Alighanem ez volt az egyetlen al-

A hőség ellenére is jó hangulatban zajlik az Offenbach-opera próbája a Muzsikáló Udvarban.
Fotó: Miskolczi Róbert

kalom, amikor a vígoperát Magyarországon játszották, pedig
szórakoztató darab és fülbemászó a muzsikája.
- Vajda Júlia perfektül énekli a
címszereplő énekesnőt, igazi jutalomjáték számára ez a szerep.
Offenbach olyan figurákat írt,
akik a napi politikával együtt
változhattak.
- Anyagi okok miatt ezen a
nyáron nem tudtunk zenekart
felkérni a produkcióhoz, de ez a
vigopera nem is igazi áriákból,
inkább sanzonokból áll, ezért a
kamarazenekari hangzás helyett
jól illik hozzá az a mulatóbeli
hangulat, amit legjobban zongorával lehet megteremteni mondta Bárdi Sándor.
- Korábban olyan darabokat
játszottunk, amelyek 10-12 fős
zenekarral is megszólaltathatók
voltak. Offenbach olyan nagy
együttesre hangszerelte a Pericholét, amely valószínűleg el
sem férne a parányi színpad
előtt, ráadásul a rendezvénysorozat finanszírozójának, az önkormányzatnak most nem is lett
volna rá pénze. Ezért döntöttünk
a zongora mellett, ami sokkal
szabadabb játékot tesz lehetővé.
Offenbach muzsikája rendkívül
szellemes, sok stílusparódia van
benne - véli a produkció zenei
vezetője, Oberfrank Péter, aki az
Operaház lépcsőházi matinésorozatában több teljes operát játszott már egyetlen zongorával.
Perichole szerelmese, Piquillo,
az utcai énekes Andrejcsik István
lesz. A további szerepekben Szilágyi Bélát, Altorjay Tamást, Ördögh /ózsefet, Cseh Antalt, Piskolti Lászlót, Matkócsik Évát,
Szonda Évát és Katona fuditot
láthatja a közönség.
HOLLÓSI ZSOLT

emlékeztek

Csatasorban a hagyományőrzők.
A szegedi hagyományőrzők az
1849. augusztus ötödikéi szőregi
csatára emlékeztek tegnap. Az
ünnepség Szegeden, az Aradi vértanúk terén kezdődött, ahol
megkoszorúzták a szőregi csata
emlékoszlopát és a Rákóczi-szabadságharc háromszázadik évfordulóján a hősök oszlopát. A
megemlékezés Szőregen folytatódott, a tömegsírnál, az emlékkeresztnél és a Hősök terén tisztelegtek a hagyományőrzők.
Vass László hagyományőrző őrnagy és Tóth Csaba hagyományőrző főhadnagy szónoklata után
a korabeli jelmezbe öltözött katonák átvonultak Újszentivánra,
ahol a Trianoni-emlékműnél is

Schmit Andrea
fejet hajtottak. A sportpályán
csatajelenet tanúi lehettek a jelen lévők, a magyarok fölényes
győzelmet arattak a maroknyi ellenséggel szemben.
Korábban megírtuk, hogy a csatát anyagi okok miatt az idén
nem rendezik meg. Vass László, a
Szegedi Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, eredeti terveik szerint
háromszáz katonával imitálták
volna a harcot, most viszont csak
negyvenen voltak. Mindenképpen szerettek volna megemlékezni a százötvennégy évvel ezelőtti
eseményekről. Anyagi lehetőségeik csak ezt tették lehetővé.
T.Á.

Szemközt Ábrahám Lászlóval
A szegedi Városi Televízió és a Délmagyarország szerda esténként látható közös műsorában, a Szemköztben ezúttal Ábrahám László ügyvéd lesz a vendég, aki ellen etikai fegyelmi eljárást kezdeményezett a
Magyar Orvosi Kamara elnöke. A számos műhibaperben eljáró szegedi ügyvédet Dicső Anikó, a VTV szerkesztője és Őrfi Ferenc, a Délmagyarország főszerkesztő-helyettese kérdezi. Az adás kezdési ideje: 19
óra 10 perc.
(A műsor rövidített változatát a Délmagyarország szombati Szieszta mellékletében olvashatják.)
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A Fidesz és a patikák
MUNKATÁRSUNKTÓL

Veszélybe kerülhet a lakosság
gyógyszerellátása - hangzott el a
Fidesz-MPSZ szegedi szervezetének tegnapi sajtótájékoztatóján.
Péter Szilveszter kapkodó kormányintézkedésnek minősítette
a gyógyszerár-támogatási rendszer tervezett átalakítását. Mint
lapunkban beszámoltunk róla,
egy kormányrendelet értelmében
megváltozna a gyógyszerek utáni
támogatás kifizetésének módja,
ez érintené a patikákat, a nagykereskedőket és a gyártókat is.
Péter szerint a végrehajtásról

senkinek sincs valós információja, maguk a rendszert működtetők is csak találgatnak egyelőre.
- Fennáll a veszélye, hogy szétzilálja az új rendszer a gyógyszerellátást és gyógyszertárak
mehetnek tönkre - jelentette ki a
politikus, akinek információi
szerint a lakosság jelenleg fölvásárol, hogy kivédje az új rendszer
miatti bizonytalanságot, a gyógyszer-nagykereskedők pedig most
igyekeznek eladni a felhalmozott
készleteket. Emiatt kiegyensúlyozatlanná, bizonytalanná válhat a gyógyszerellátás - állította
Péter Szilveszter.

Nincs sztrájkhangulat a járműjavító
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Ötemeletes épületet húznak fel egy szegedi, belvárosi ház elé

Befalaznak egy házaspárt

MUNKATÁRSUNKTÓL

Mellbe lőtte magát kézifegyverével egy makói férfi hétfőn délután. Lapunk értesülései szerint
a fiatalember baleset áldozata
lett: éppen egy fegyvert tisztított,
amikor az elsült. A férfit azonnal
a makói kórházba szállították, a
sebesülés súlyossága azonban
klinikai ellátást indokolt, ezért
még hétfőn este helikopterrel
szállították át Szegedre. A sebesült állapotáról további értesüléseink nincsenek.
Megtudtuk: a fiatal férfi egyetlen fegyveres testületben sem
szolgált, arról azonban nincs információnk, hogy engedéllyel,
vagy engedély nélkül tartotta-e
fegyverét. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság
kérdésünkre semmiféle információt
nem adott az esettel kapcsolatban, annyit sikerült megtudnunk, hogy államigazgatási eljárás keretében vizsgálják az
ügyet.

műhelyben

Szerelőket
nem bocsátanak el
Átveszi az összes szerelőt a Vivaép Rt.-től az SZKT. A dolgozók munkarendje várhatóan
nem változik, miközben bérük
egy keveset még emelkedhet is.
A remízben nincs sztrájkhangulat.
A Vivaép Rt. szerelői csak azt
szeretnék, ha munkarendjük
nem változna. A Pulz utcai villamosremízben folyamatos műszakban
dolgoznak,
nincs
sztrájkhangulat. A szakszervezet
sztrájkkezdeményezéséről az újságból értesültek az általunk
megkérdezett munkások. Munkabeszüntetés helyett inkább
dolgoznának, s reméük, nem
romlik helyzetük akkor sem, ha
újra a közlekedési társaság dolgozói lesznek.
Mint lapunk szombati számában beszámoltunk róla, a járműjavítással foglalkozó Vivaép és a
Szegedi Közlekedési Társaság
dolgozóit tömörítő egyik szakszervezet vezetője sztrájkot helyezett kilátásba arra az esetre,
ha az SZKT vezetése nem hajlandó a kollektív szerződés módosítására. A másik szakszervezet belement abba, hogy várjon,
amíg eldől a cégek sorsa. Az érdekvédők egyik kifogása az, hogy
a
Vrvaéptól várhatóan
az
SZKT-hoz kerülő szerelőkre vonatkozó szabályozást nem tartalmazza a jelenlegi kollektív szerződés, másrészt az SZKT-sokra
vonatkozó részeket is módosítani akarják. Szerintük azonban a
közlekedési társaság vezetése
nem nyitott erre.
Az SZKT-nál eközben arra várnak, hogy végre tisztázódjon a
város kezébe került járműjavító
cég sorsa. A Vivaép lapunk információi szerint valószínűleg száz
százalékban városi tulajdonba
kerül, a közelmúltban már a kilencven százalékát megszerezte
az önkormányzati közlekedési
cég.
Dózsa Gábor igazgató elmond-

Mellbe
lőtte magát

ta: jobb feltételek mellett várja az
SZKT a Vivaép szerelőit. A bérrendszer megváltozik, és összességében egy kicsivel többet keresnek majd a fizikai dolgozók.
Az igazgató megismételte: gyakorlatilag az összes szerelőt átveszik. Lapunk úgy értesült, hogy
SZKT egyelőre nem kívánja
megvalósítani a korábban tervezett átszervezést, továbbra is a
korábbi rendben, azaz éjszaka is
dolgoznak majd a szerelők. Szegeden ugyanis nincs annyi villamos, mint például Debrecenben,
ahol napközben is ki tudnak
vonni kocsikat, hogy elvégezzék
a szükséges karbantartást.
Egyelőre hat szerelő ment át a
Vivaéptől az SZKT-hoz, Dózsa
Gábor szerint a saját gárda gyorsabban dolgozik. Azt a műhelyben sem cáfolták lapunk kérdésére, hogy volt olyan jármű, amit
késve adtak át a javítás után az
SZKT-nak, mert a közlekedési
cég nem minden számlát akart a
javítóknak kifizetni.
A Vivaép valószínűleg beolvad
az közlekedési társaságba, ha erről a város közgyűlése dönt. Dózsa Gábor ezután hajlandó tárgyalni a szakszervezetekkel a
kollektív szerződés módosításáról. Az igazgató azért vár, hogy
tisztán lássa, hogyan működik
majd tovább a cég. A munkásokat a tervek szerint jogutódlással
veszik át - mondta Dózsa Gábor,
és megkapnak minden juttatást,
ami a Vivaépnél járt nekik, a kollektív szerződés is érvényes marad.
Csak mindezt a dolgozók nem
tudják. A műhelyben szeretnének hiteles tájékoztatást kapni,
hogy mi lesz a sorsuk, hiszen
csak mendemondák járnak körbe a vezetés szándékáról. Ennek
ellenére keményen dolgoznak,
ottjártunkkor a szerelők büszkén
mesélték, milyen bonyolult javítást végeztek el egyetlen éjszaka
alatt.

Botka László beszédében hangsúlyozta, Szeged önkormányzata
fontosnak tartja az idősek támogatását, ugyanakkor szorosabb
együttműködésre ösztönözte a
nyugdíjas-képviseletek vezetőit.
A rendezvényen vette át az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium kitüntetését
hosszú évek eredményes munkájáért Csejtei Istvánná, a Szegedi
Nyugdíjas Egyesület titkára, aki a
várostól pénzjutalmat kapott.

M . B. I.

N.K.

A konyhaablak előtt néhány centivel emelkedik az ötemeletes épület.
Folytatás az 1. oldalról

Ha ugyanis a külső ablakkereteket lebontanák és
befalaznák, a belső részen polcokat tudnának kialakítani. Ezt a kérésüket azonban az IKV elutasította.
Szóban azt közölték velük, hogy nincs kőművesük.
Ha elkészül az épület, Herpaiék lakásának egyik
oldala teljes sötétségbe borul. Gondot jelent majd
nekik a szellőzés is, hiszen a szoba és a konyha
mellett az éléskamrába is erről az oldalról jutott levegő. Az idős házaspár egyelőre nem lát kiutat a
helyzetből, és felháborítónak tartják, hogy fizetik a
drága belvárosi lakbért, mégis befalazzák őket.

Botka és
a nyugdíjasok
2 milliója
Botka László Szeged polgármestere tegnap a polgármesteri hivatalban találkozott a városi nyugdíjasszervezetek képviselőivel.
Kétmillió forintot adott át az 57
helyi egyesület képviselőinek. Az
összeg része annak az ötmillió
forintnak, amit közgyűlés által
létrehozott idősügyi tanács oszt
ki a szegedi egyesületek között.
A támogatás nagysága természetesen függ a szervezetek létszámától, tevékenységétől.

Fotó: Miskolczi Róbert

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a szegedi
önkormányzatot, mert mi is kíváncsiak voltunk, ki
és mivel indokolta az építési engedély kiadását. Ott
azt mondták, az engedélyt a makói polgármesteri
hivatal bocsátotta ki, ahol ezt az állítást nem tudták
megerősíteni, ugyanis az iratokat már továbbküldték Szegedre, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Területi Irodájának. Az ügyben tegnap a hivatal részéről senki nem tudott nyilatkozni, a nyilatkozatra
jogosult szabadságát tölti. Ugyancsak szerettük volna megtudni az IKV Rt. véleményét, ám lapzártánkig nem válaszoltak többszöri megkeresésünkre.
TÍMÁR KRISZTA

A 38. mártélyi képzőművészeti
szabadiskolán vasárnap Fejér
Csaba és Almási Gyula Béla festőművészek emléktábláját avatják fel a festők dombján.
Augusztus 15-én tárlat nyílik a
vásárhelyi Tornyai János Múzeumban a részvevők alkotásaiból.

Három kőtömb zuhant a mélybe

Vandálok jártak a Stefánián
Ismeretlen tettesek újra megrongálták a mellvédet a Tisza-parton, a Stefánián, közel a
Kőrösy szakközépiskolához.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A szegedi Stefánián a mellvéd
három súlyos betontömbjét lökték a Tisza-parti lépcsőkre.
Mintegy négyméternyi szakaszon rongálták meg a védművet,
amelyre tavasztól őszig szívesen
könyökölnek a folyóban gyönyörködök. Csörgő Gyula, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) szegedi szakaszmérnökségének helyettes vezetője csak annyit tudott mondani
az esettel kapcsolatban: sajnos,
minden évben nyolc-tíz darabot
elmozdítanak az ismeretlen erős
emberek. A vízügyi igazgatóság
helyreállítja a kárt. A költség
ugyan nem túl jelentős, darabonként 20 ezer forint, de sok munkával jár a vandál pusztítás nyomainak eltakarítása.

Már csak hűlt helye van a kőtömböknek.

Második világháborús sírokat gondoztak, betonoztak, kopjafákat festettek

A németországi Háborús Sírok
Népszövetsége nevében középiskolások dolgoztak a szegedi
Belvárosi temető hősi parcellájában. Felújították a második
világháborús síremlékeket, a
munka befejezése után, kedden, pedig koszorúkat helyeztek el.
A németországi Háborús Sírok
Népszövetsége
képviseletében
húsz középiskolás dolgozott július végétől a szegedi Belvárosi temetőben, a hősi parcellát gondozták. A diákok betonalapot készítettek a kőkeresztek alá és a
második világháborús emlékhely
alapját is megerősítették. Átfestették a neveket, rendbe tették a
kopjafákat és a padokat, felfrissítették a környező zöld növényzetet. A sírgondozást befejezték és
Fotó: Schmidt Andrea kedden koszorút helyeztek el a

Fotó: Miskolczi Róbert

HÍREK

Német és magyar fiatalok koszorúztak

A háborús sírokat felújították a diákok, a munka végén pedig megkoszorúzták.

Mártélyi
szabadiskola

német katonák emléktáblájánál.
A koszorúk felett állva a fiatalok
egymás kezét fogva imádkoztak
az elhunytak emlékére.
Andreas Müller, a német csoport vezetője elmondta, tavaly a
veszprémi temetőben jártak. Amikor egy-egy magyar települést felkeresünk, igyekszünk a
munkánkba bevonni helyi középiskolásokat - tette hozzá a
csoportvezető.
A szegedi önkormányzat nevében Pászti Ágnes köszönte meg a
német és a magyar fiatalok erőfeszítéseit. A tanácsnok asszony
kiemelte, ezek a fiúk és lányok
úgy őrzik halottaik emlékét,
hogy megszívelik a keresztek figyelmeztetését. A német fiatalok
háborúellenes nevelése ugyanis
országukban a legfontosabb oktatási célok közé tartozik.
DOMBAI T Ü N D E

FRANCIA BAROKK
KAMARAMUZSIKA
Napkirály és XV. Lajos korabeli
francia barokk
kamaramuzsikát, szviteket,
szonátákat hallhat ma este fél
9-től a közönség a szegedi
városháza Muzsikáló Udvarán.
A virtuóz előadók, Kónya István
(barokklant, arciliuto, theorba),
Németh Pál (barokk fuvola) és
Januj Anna (furulya) a francia
királyi udvar legnépszerűbb,
legsokoldalúbb komponistáinak
- Boismortier, Dclavigne, De
Visée és Corrette - jellegzetes,
XVIII. század eleji darabjait
szólaltatják meg korhű
hangszereken.
ÚJHELYI ISTVÁN
FOGADÓÓRÁT TART
Újhelyi István szocialista
országgyűlési képviselő ma
délután négy órától fogadóórát
tart az MSZP székházában, a
Belvedere irodaházban (Szeged,
Tisza Lajos krt. 2-4.).

•

Kőrösy József Közgazdasági és
Külkereskedelmi Szakközépiskola

PALYAZATIFELHÍVÁS

Az 1KV Ingatlankezelő és Vagyongazdáikodó Rt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozatlan időtartamra szóló
bérbeadására.
A helyiségeket megtekinteni 20(13. augusztus 13. és augusztus 18. napján a táblázatban
megjelölt időpontokban lehet.
Cím

Rendeltetés

Alapte- Bánatpénz
rület (nr
(Ft)

Kutthyány u. 25.

műhely

45

Pári/si krt. 26.

műhely

Sőhordő u. 25.
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H I R D E T E S

szakképzett
eladót

157 500

1 575 000

9.00

81

243 000

2 430 000

9.20

a 13-14. s z a k k é p z ő é v f o l y a m o n
az alábbi OKJ szerinti szakmákat oktatjuk:

raktár

35

70 000

700 000

9.40

Szent István tér 3.

üzlet(szerkezetkész)

39

312000

3 120 000

10.00

Szent István tér 3.

üzlet (szerkezetkész)

35

280 000

2 800 000

10.00

S/.ent István tér 3.

üzlet(szerkezetkész)

10.00

üzlet (szerkezetkész)

312 000
512 000

3 120 000

S/.ent István tér 3.

39
64

5 120 000

10.00

Szent István tér 4.

üzlet (szerkezetkész)

37

296 000

2 960 000

10.00

Szent István tér 4.

41

328 000
264 000

3 280 000
2 640 000

10.00

Szent István tér 4.

üzlet (szerkezetkész)
üzlet (szerke/.etkész)

Lechner tér 8.

épület alatti parkoló (P6)

72 000

épület alatti parkoló (P7)

76 000

720 000
760 000

13.00

Lechner tér 8.

18
19

Lechner tér 8.

épület alatti parkoló (P8)

19

76 000

760 000

13.00

Dugonics tér 2.

32

320 (XX)

3 200 000

13.30

Dugonics tér 2.

üzlet (szerkezetkész)
raktár(szerkezetkész)

217

1 302 000

13 020 000

13.30

Kárász u. 5.

iroda (szerkezetkész)

49

490 000

4 900 000

14.00

Kárász u. 5.

iroda (szerkezetkész)

57

570 000

5 700 000

14.00

84

840 000

8 400 000

14.00

iroda (szerkezetkész)

és pénztárost

o

Tel, 482-182/
hálózatirányítás

Érettségi bizonyítvány másolatát mellékelni kell.
Leadási határidő: 2003. augusztus 10.

10.00
13.00

Volvo

márkaszerviz

munkatársakat
P á l y á z a t o k a t a u g u s z t u s 13-ig
várjuk „Minőség 024483022"
jeligére a szerkesztőségbe.

Alkatrész értékesítés
Járműjavító és Ipari Igazgatóság
Szeged, Bakay Nándor u. 48.
Tel /fax: (62) 560-198

de. 8 ft '-12°° óráig.

Délmagyarország

ON-LINE

f

Szépírói
történetek

megvalósulását!
KÖSZÖNJÜK!
V

O

L

V

O
Vivendi Telecom Hungary

A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola
( S z e g e d , G u t e n b e r g u. 11.)

a 2003/2004-es tanévre felvételt hirdet
a következő OKJ szerinti szakmai képzéseire:
NAPPALI TAGOZATON:
• gazdasági informatikus
(emelt szintű, 2 éves)

Darvasi László
Podmaniczky Szilárd
Bakos András
Grecsó Krisztián
Farkas Csaba

V A S Á R N A P REGGEL IS I
VISSZÜK A LEGFRISSEBB HELY

Bátyi Zoltán

• pénzügyi-számviteli ügyintéző
(középfokú. 1,5 éves)
• külkereskedelmi üzletkötő
(emelt szintű, 2 éves)
• informatikai statisztikus és
gazdasági tervező
(felsőfokú akkreditált, 2 éves)
• integrált ügyfélkapcsolatok
asszisztense (középfokú, 1 éves)
LEVELEZŐ TAGOZATON:

• POLITIKA • SPOKT • WPOKT • tlETMOO •

Folyamatosan bővülő
prózagyűjtemény

Most negyedéves és féléves megrendeléséhez

AJÁNDÉKOT ADUNK!*

• európai üzleti asszisztens
(középfokú, 2 éves)
• pénzügyi-számviteli ügyintéző
(középfokú, 2 éves)
• vállalkozási ügyintéző
(középfokú, 2 éves)

Címünk: DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ, TERJESZTÉS, 6720 SZEGED, STEFÁNIA 10.

• integrált ügyfélkapcsolatok

Előfizetni ügyfélszolgálatainkon és kézbesítőinknél lehet.

asszisztense (középfokú, 2 éves)

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK: Szeged, Stefánia 10.

E www.delmagyar.hu

l
i

Délmagyarország

ON-LINE

Név:

1
1
1

azzal a céllal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt
a tervvel kapcsolatban észrevételt tehessenek.

Hírek, érdekességek,
tematikus összeállítások

cA
i
1

1

Fél évre: 1914 Ft
Tel.:.™.

1
Aláírás:

j

A megrendelés visszavonásig érvényes

i/llá*IUpp InÀtd

|

tv

w x f

' Információs
technológia

számítástechnikai
alkalmazások

Í

Cím:

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében

közzé teszi
a Szeged, Kenderfonó tömb (Londoni
krt.-Bakay Nándor u.-Dr. Boross József
u.-Rigó u. által bezárt tömb) részletes
szabályzati tervét

Egy hónapra: 319 Ft

[ ¡ m DÉLMAGYARORSZÁG

(középfokú, 2 éves)

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

megrendelem a D é l m a g y a r o r s z á g Vasárnap Reggelt:

(t megteleli negy ietbe helyeizen egy x-et)

• ügyfélszolgálati asszisztens

ÖNKÖLTSÉGES TANFOLYAMOK
KERETÉBEN:
• számítógép-kezelő (-használó)
• számítástechnikai
szoftverüzemeltető
• mérlegképes könyvelő
(vállalkozási szakon)
• integrált ügyfélkapcsolatok
asszisztense
• ügyfélszolgálati asszisztens
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
• nappali tagozaton:
2003. augusztus 15.
• levelező tagozaton:
2003. augusztus 31.
• önköltséges tanfolyamra:
2003. augusztus 31.
• Nyílt nap: 2003. augusztus 8.,
14 óra (az iskolában)
Jelentkezési lap az iskola titkárságán
kapható, vagy az iskola weblapjáról
letölthető! Tel.: 62-425-322
http://www.vasvari.hu
OM-azonosító: 029784
OKÉV regisztrációs szám:

ni DtlMAGYARQ RSZAG

ELŐFIZETŐI SZELVÉNY

Dátum:

Csak e g y hívás,
és Ön m á r i s
100 F t - t a l
t á m o g a t j a a szegedi

Tisza Volán Rt.

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

I

1741

w

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

1

irodai munkavégzésre.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Negyedévre: 957 Ft

VÁLLALAT KERES

k ö z ö s s é g b e n dolgozni jól tudó

Haszonjárművek teljeskörű javítása,
műszaki vizsgáztatása
Gépjárművek zöldkártyás vizsgálata

IGEN,

ELELMISZER-IPARI

értékesítési
feladatok ellátására

hétfő, kedd, csütörtök: de. 8°°-l l óráig, du. 1 3 - 1 5 " óráig
szerda:
de. 8°°-l l 00 óráig, du. 1300—17™ oraig

l

Érd.: Szeged, |
Szt. István tér 16. |

Jelentkezési lapok az irodában 8-15 óra között
átvehetők.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse
és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy meghatalmazottja (kizárólag
ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett meghatalmazást fogadunk el) útján aláírja.

péntek:

keres felvételre.

• külkereskedelmi ügyintéző (1 év, középfokú)
• pénzügyi-számviteli ügyintéző (közgazdasági
érettségivel 1 év, érettségivel 1,5 év, középfokú)
• irodavezető (1 év, felsőfokú)

A részletes pályázati hirdetmény megvásárolható 2003. augusztus 14. napjától
2003. augusztus 25. napján, 15 óráig 2000 Ft + 25 % áfa ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének
ügyfélszolgálatán.

00

Röszkei ABC
Áruházába

A 2003/2004. tanévben

Kárász u. 5.

A Coop Szeged Rt.

OM-azonosító: 029783
6720 Szeged, Stefánia 14.
Tel.: 62/547-157
Fax: 62/547-158
E-mail: info@korosy.hu
Web: http://www.korosy.hu
Igazgató: dr. Kiricsi Imréné

Pályázati Bemutatás
alapár (Ft) idó'pontja

33

f

Internet

mobiltechnológia

A közzététel ideje:
2003. augusztus 7-től 2003. szeptember 5-ig
A szabályozási terv megtekinthető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában és a városi főépítésznél
(Szeged, Széchenyi tér l l . )
024583466

•

www.delniagyar.hu
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Három kisgyereke sír utána

Hegedűs Endre zongoraművész a zenei fesztiválon

Elszökött egy családanya
Két japán út között
egy hódmezővásárhelyi
Hegedűs Endre Liszt-díjas zongoraművész az egyik tanára a vásárhelyi országos fuvola-, zongora- és csembalókurzusnak. A
péntek esti koncerten is fellépő
művész két japán útja közt piheni ki magát szülővárosában - tanítással, koncerttel.
Hegedús Endre Liszt-díjas zongoraművész vendégtanárként tanít a szülővárosában Vásárhelyen a héten kezdődött XI. országos fuvola-, zongora-, csembalókurzus és zenei fesztiválon. A tábornyitó hangversenyen maga is
fellépett tanártársaival együtt. A
nemzetközi és hazai hangversenyélet ismert szólistája júliusban a távol-keleti szigetországban lépett fel, s novemberben ismét oda utazik.
- Annyit tanítottam japánban,
hogy a zongoraórákon lassanként már nehéz megszólalnom
magyarul. Hat éve már tolmácsot sem kérek az órákra. Zongo-

MŰVÉSZPÁLYA
A Vásárhelyen született Hegedűs Endre 1980-ban kapta meg zongoraművészi és tanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneakadémián.
Tanulmányai befejezése után gyakran vett részt a Bruno Leonardo
Gelbert és Vásáry Tamás mesterkurzusain. Tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja, többek között első helyezést ért el az Olaszországban rendezett Rina Sala Gallo-versenyen és a Rahmanyinov
nemzetközi zongoraversenyen. 1997 októberében a Liszt Ferenc
Társaságtól megkapta a három évenként kiadható Cziffra
György-díjat. A New York-i Steinway Centertől 1999-ben Steinway Artist címet kapott, s Angliában a világ legjobb 300 aktív zongoraművésze közé választották. 2000. március 15-én vehette át a
Liszt-dijat. Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs Katalin kultúrateremtő kezdeményezéseikért 2002-ben elnyerték a Kultúra 22 díjat. 2002-ben a Canberra nemzetközi kamarazenei fesztiválon lépett fel, Liszt műveit tolmácsolta a Sydneyi Operaházban, s két
bemutatkozó hangversenyt adott Szöulban.
raórát tudok adni alsó, közép- és
felső szinten is ezen a nyelven.
Ami nem azt jelenti, hogy beszélek is japánul, de azt mindenképpen, hogy a szükséges kifejezéseket ismerem. Ma is meghat, ha

Hegedűs Endre mindig emlékezetes koncerteket ad szülővárosában.

Rotary-einökváltás
Leköszönt a Szegedi Rotary
Klub soros elnöke, Jászay
György, a C & T Utazási Iroda
üzletágvezetője, utóda Kovács
Kornél biológus professzor.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Szegedi Rotary Klub nyaranta
tartja évzáróját, ilyenkor többek
között új elnököt választanak az
elkövetkező egy esztendőre: ]ászay Györgyöt ezúttal Kovács
Kornél váltotta fel az elnöki székben. Jászay az eltelt tizenkét hónap munkájával kapcsolatban elmondta, továbbra is támogatták
a szegedi iskolás gyermekek étkeztetését, másfél millió forintot
költöttek erre a célra. Mányi József vállalkozó 150 ezer forintos
adományát 50 ezerrel kiegészítve, hozzájárultak a három gyermekét egyedül nevelő, először lapunkban bemutatott Tóth Hona
házának villanyszerelési munkáihoz.
A Waltner Károly Gyermekotthonnak nyolc, méretre készített
ágyat ajándékoztak ágyneművel
együtt. Harmadszor szerveztek
Kishomokon egyhetes nyári tábort 10-10 Romániából, Jugoszláviából és itthonról érkezett
hátrányos helyzetű gyermek számára. A Szegedi Rotary Klub 300

ezer forinttal támogatta az erdélyi, csernátonyi gyerektábor faházának felújítását, segítségükkel vezették be az épületbe a villanyt és a vizet.
A rotarysok jótékonysági teniszversenyt szerveztek a Szegedi Lions Klubbal közösen. Az első verseny bevételéből hűtőszekrényeket vásároltak a vakok
intézete számára, a második
verseny - amely idén nyáron
volt - 200 ezer forintos hozadékát pedig a siketek intézete kapja, az udvaron lévő játszótér eszközeinek felújitására. Kétszázezer forinttal segítették a Szegedi Vadasparkban a dél-amerikai
bozótkutyák élőhelyének kialakítását, 150 ezerrel támogatták
a Bartók Béla Népművészeti
Együttest a szomszédos Horgoson. Az elmúlt év során két
nagyszabású jótékonysági rendezvényt tartottak: a 12. Rotary-bált 360, s a 8. Rotary-juniálist 230 vendéggel. Hat külföldi diákot is fogadtak, akik Szegeden töltöttek el egy iskolai
évet, miközben hét szegedi diák
egy évig tanulhatott külföldön.
A Rotary International felhívásának eleget téve, 300 ezer forintot fizettek be a Polio Plus program keretében a gyermekbénulás
elleni küzdelemre.

látom, milyen nagy energiát fektetnek a japánok az összeurópai,
de különösen a magyar kultúra
megismerésébe - mondta lapunknak Hegedús Endre.
Eddig 18 CD-je jelent meg, de
most is négylemeznyi zenét szeretne hanghordozóra játszani.
Tapasztalatai szerint ez csak úgy
megy, ha megfelelő támogatót talál hozzá. Ráadásul a hanglemezipar dömpingjében az értékes komolyzenei felvételek a drágább
kategóriába kerültek.
- Manapság Magyarországon
klasszikus CD-t egy előadóval
ezer példányban 1,8 millió forintnál olcsóbban nem lehet
megcsinálni - jegyezte meg. Ebben benne van a szerzői jogdíjtól a terem- és nyomdaköltségen
át minden. A mostani szabadversenyes kapitalizmus nagyon felemás helyzetet teremt a kultúrában, a zenei lemezeket 25 százalékos adókulcs terheli. Éppen
ezért volna nagyon nagy szerepe
az állami támogatásnak, mely
annak idején nálunk nagyon
erős volt.
Hegedűs Endre nagyon nagy
örömmel vette és megtiszteltetésnek tartja, hogy szülővárosában vendégtanár lehet a XI. országos fuvola-, zongora- csembalókurzuson. A nyitó koncert
után még egyszer hallhatja őt a
közönség. Pénteken este 7 órától
a Petőfi művelődési ház színháztermében kezdődik a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar magyar
estje, melyen Liszt A-dúr zongoraversenyét ő játssza el.
KOROM ANDRÁS

Édesanya nélkül maradtak a gyerekek.
Egy hónapja szökött el otthonról egy vásárhelyi asszony, aki azóta
háromszor telefonált a férjének, hogy jól van. Gyermekei sorsa
azonban nem érdekli.
MUNKATÁRSUNK1ÓL

A Vásárhelyen közismert, népes
lélekszámú család egyik tagjának
felesége, Rózsa, 12 évnyi házasság után döntötte el, hogy elszökik otthonról. Férje szerint azonban nem önszántából költözött
el egy hónappal ezelőtt, és hagyta
ott három, kiskorú gyermekét.
- Feltételezem, hogy kábítóvagy gyógyszer is lehet a dologban - mondta a férj, aki már a
rendőrségen is bejelentette felesége eltűnését. Majd, amikor az
asszony először felhívta telefonon, visszavonta a kerestetést.
- A feleségem gyesen volt,
majd valósággal könyörgött,
hogy engedjem el dolgozni az
egyik helyi vendéglátóhelyre mesélte a férj, aki csak utólagosan rakosgatta össze önmagában
a szökés árulkodó előjeleit. így
azt, hogy a felesége munkahelyén többször is papírszalvétába
csavart gyógyszereket látott, melyeket állítólag a kolléganője
adott fogfájásra. Egy hosszú
munkanap után pedig a feleségnek még diszkózni is kedve tá-

madt, és hajnalig táncolt. Az
utóbbi időben pedig üdítő helyett
már csak vizet ivott, igaz, azt
rengeteget. A tánc után sem feküdt le aludni, hanem letusolt,
majd onnét ment munkába.
- Már az idén februárban arról
panaszkodott, hogy fáradt, sót
egy este az mondta: úgy érzi, meg
akar fulladni. Az, hogy egy szó
nélkül elköltözött otthonról, engem is megviselt, de a legjobban
a gyerekeinket. Sokat sírnak utána, s most is azzal fekszenek le
aludni, hogy azt mondom, anyu
majd reggel jön haza - mondta a
férj, aki azonban tudja, hogy ez
nem igaz.
A házaspár kapcsolata is megromlott, a férj szerint felesége ok
nélkül szurkapiszkálta őt az
utolsó hónapokban, meg elcsavargott és hazudozott is férjének.
Sőt: a férj utólag úgy látja, valósággal örült a neje, ha dolgozni
mehetett, s nem kellett otthon
lennie.
- Az utolsó napok egyikén
munkából hazamenve sírva találtam a konyhában. Kérdeztem,
hogy mi a baja, de nem válaszolt

A hónap könyve

Symphonia Hungarorum
Szeged júliusban és augusztusban az ünnepi játékok lázában ég, melynek középpontjában hagyományosan a zene áll. A hónap könyveként is
egy régen várt, zenei tematikájú újdonságot ajánl
az olvasók figyelmébe a Somogyi-könyvtár.
„A Nemzet a' Muzsikájában él"
Mátray Gábor (1797-1875)
A 'Symphonia Hungarorum' a zenész társadalom
számára ismerősen csengő kifejezés: az első írott emlé.ke a magyar zenetörténetnek. Szent Gellért püspök
15. századi legendájában találkozunk a „magyarok
szimfóniája" fogalommal: „Történt pedig egyszer,
hogy valakinek védelmére a királyhoz igyekezett; annak a vidéknek egy erdős részén, mely disznók legeltetésére szolgált, volt egy tanya, és ebben délidőben megszállott. Itt éjféltájt malomkövek zaját hallja, amit
egyébként még nem tapasztalt. Csodálkozott, hogy mi
lehet ez. Majd az asszony, aki a malmot hajtotta, énekelni kezdett. Csodálkozva szólott erre a püspök Walterhoz. 'Hallod-c, Walter, a magyarok szimfóniáját,
miképpen hangzik?' És mindketten nevettek az éneken. Minthogy pedig a malmot egy asszony hajtotta
kezével, az ének magasabbra szállt, a püspök pedig
eközben ágyában feküdt, még egyszer így szólt még
mindig mosolyogva: 'Magyarázd meg nekem, Walter,
miféle dallamú éneklés ez, amely lejtésével arra késztet, hogy az olvasást abbahagyjam?' Amaz pedig ezt
mondta: "Nótának dallama ez! Az asszony, aki énekel,
ennek a gazdának a szolgálója, akinél szállást kaptunk. Urának búzáját őrb ilyenkor, mikor a vidéken
másféle malom éppen nem található"
Aki látta a 'Symphonia Hungarorum' című mil-

lenniumi kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban, az tudja, miről írok: érezte azt a felemelő
ünnepélyességet, azt a torokszorító örömet, amit
ez egy zeneszerető, magyar zenét szerető embernek
jelenthetett. Ezt az örömet éltem újra, amikor végre kezembe vehettem a kiállítás katalógusát.
Katalógusát?! Egy ritka szép, igényes magyar zenetörténeti képeskönyvet kellett volna mondanom, mert ez a kiadvány messze felülmúl minden
megszokott kiállítási katalógust. Az élmény hitelességét garantálja, hogy a kiállítás rendezője és a
katalógus szerkesztője egyazon személy, a magyar
zenetudomány kiemelkedő alakja, Kárpáti János.
Az utóbbi években szép számmal jelentek meg
népszerű ismeretterjesztő, igényes kiállítású zenetörténeti összefoglalók az egyetemes, ill. európai zenetörténetről. Céljuk a laikus érdeklődő közönség
igényének kielégítése. De a magyar muzsika historikus bemutatására hiába vártunk. Éppen ezért egyedi
vállalkozás ez a zenetörténeti képeskönyvvé és tanulmánygyűjteménnyé bővített kiállítási katalógus,
nagy űrt töltve be a témában megjelent szakirodalomban. A könyv értékét, magas színvonalát garantálja a tanulmányok szerzői a magyar zenetudomány legjelesebb képviselői: Dobszay László, Eősze
László, Sárosi Bálint, hogy csak néhány ismert nevet
említsek, minden rangsorolás nélkül.
Szeretném ezt a kötetet minden olyan olvasónak
ajánlani, aki a magyar 1000 év kultúrtörténete, az európai zenei élet szerves részét képező magyar zenetörténet iránt érdeklődik, akár a gyönyörű képek vonzzák,
akár a tartalmas, mégis olvasmányos tanulmányok.
SÓSNÉ KARÁCSONYI MÁRIA

Miskolczi Róbert illusztrációja

csak reszketett. Majd arra kért,
vigyem orvoshoz, mert beteg idézte fel a férfi az utolsó hét
egyik napját. - Annak a napnak a
delén, amikor elszökött, még felhívott, s megkérdezte, mikor
érek haza. De már nem várt meg.
A gyerekek társadalombiztosítási kártyáját azonban otthagyta az
asztalon - mondta.
Az elszökött asszony az eltelt
egy hónap alatt csak háromszor
hívta fel férjét, azzal, hogy jól
van, nincs semmi baja, és beadja
a válókeresetet. A gyerekek sorsa
azonban nem nagyon érdekelte.
- Az eltelt egy hónap alatt
számtalanszor telefonáltak nekem és a szüleinek is azzal, hogy
hol itt, hol ott látták Rózsát, akit
a gyerekeink szerint az utolsó
napokban egy nő hívogatott odahaza.
A férj, aki a válókeresetet ügyvéde tanácsára most adja be, a
történtek ellenére is segíteni akar
feleségén. Ha kell, hozzájárulna
gyógyíttatásához is. A család
nem szeretné, ha a neve az újságban is szerepelne, de számítanak
arra, hogy a történet alapján a vásárhelyiek nagy része tudni fogja,
kikről is van szó. Segíteni azok
tudnának nekik leginkább, akit
sejtik, hol is van Rózsa.

Ablaktörlők
Ritka baleset történt a hét elején
Vásárhelyen, a Szántó Kovács
János utca végén lévő Mol benzinkút mosójában. A mosás végén bekapcsolt a szárítógép,
melynek egyik eleme egy szenzor hibája miatt egyenesen ráereszkedett a Toyota motorházának tetejére, s hosszú csíkokat húzva a dukkón, az ablaktörlőkig csúszott, ás mindkettőt
összegyűrte. Az ország túlsó feléből Vásárhelyre érkezett kocsitulajdonos elképedve állt a
történtek láttán, ahogy a mosó
dolgozói is, akik azonnal elismerték a hibájukat. Az autós,
hogy jármüvével eső esetén is
haza mdjon majd menni, átgurult a közeli márkaszervizbe ám hiába. Ott ugyanis a hosszas
várakozás után előkerült illetékes szakember széttárta a kezét, hogy soron Idvül nem javítanak, alkatrészük meg nincs.
Szavai nyomatékául megmutatott egy totálkárosra tört kocsit
is, mely - alkatrész híján -, egy
hónapja állt sorára várva az udvaron. Az autós ezután átkocsizott a Szegedre, a megyében
működő másik márkaszervizbe, ahol azonnal segítettek a ba jon. Az ország túlsó felébe így jut
el gyorsan Vásárhely „jó " híre.
B. K.A.
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IFJÚ SZOCIALISTÁK, HA TALÁLKOZNAK

Balos békebuli Görögországban
Azt mondta a Keletiben az öreg vasutas, hogy a kilencesre „mingyá betóják a kiszes vonatot". Jött is a
három fekvőhelyes kocsi, két hálókocsi, két ülőhelyes
kocsi, egy étkezőkocsi. A fiatal balosok július végén
világgá mentek.
A zsúfolt vonat óriási kerülővel, negyven óra alatt jutott
el Görögországig. A volt Jugoszlávián át vezető út vonattal gyakorlatilag nem járható.
A büfékocsiban emelkedetté
váló hangulatban balos ifjak
hazafias dalokkal szórakoztatták a határon fölszállt két román kalauzt, akiknek a háromszázötven résztvevő számára kiállított egyetlen jegygyei kellett csak foglalkozniuk.
A magyar hálókocsi-kalauzok
közben megszabadultak elegáns egyenruhájuktól, s rövidgatyára vetkőzve az ifjúsággal mulattak, később fülkéjükbe invitálva egyes párttag hölgyeket. Nagy vígasság közepette zakatolt kis sebességgel
a különvonat a közép-görögországi cél felé.
Bár a Szocialista Ifjúsági Internacionálé a görög tengerpartra, Kamena Vourlába szervezett nemzetközi tábort, a
programfüzetükben azért a
politikai rendezvényeket is
hangsúlyozták.
Nyolcezerötszáz résztvevő, a
NYERJ

világ ifjúsága vackolt be a nyitónapon a forró sátrakba.
„Csegevarás" pólóban feszítő
ifjú elvtársnők a szemnek, az
Internacionálé és a Bella csáó
a fülnek, girosz és ouzo az
ízlelőbimbóknak.
A Csongrád megyei különítmény erős volt a magyar delegáción belül. Szeged országgyűlési képviselője, Újhelyi
István a tengerparti kempingbén mint Fiatal Baloldal-Ifjú
Szocialisták elnöke állt sorba a
mindig foglalt zuhanyozók
előtt.
Egy volt a jelszó: a tartós
béke - hivatalosan békeakcióként hirdették meg a fesztivált, és tartottak is ezért fölvonulást. Hogy érdemes küzdeni érte, azt jól mutatta, hogy
Simon Peresz volt izraeli miniszterelnök és Farouk Kadoumi palesztin vezető dühösen vált el a békéről folytatott beszélgetésük után, miközben a hazafias jelszavakat
skandáló palesztin ifjú balosokat alig tudták féken tartani
a szervezők.
De másért is szívesen de-

AJÁNDÉKOT!

Játék Kismocsokkal
Ismét játékra csábítunk benneteket,

amelynek

nye értékes

nyeremé-

találhatók Dj Kismocsok mixalbumán?

ajándékcsomag,

a. dance

benne három kazettával, egy

b. house

cégével és egy videokazettá-

c reggae

val. Kérdéseink most a Való

3. Mi volt az a dolog, amit

Világból

megismert

Kismo-

csokkal, és nemrégiben megejelent albumával

kapcsolato-

sak.

vállalt Kismocsok a nyilvánosság előtt?
a. hogy leszbikus
b. hogy vegetáriánus
c. hogy anorexiás

1. Mi a becsületes neve Kismocsoknak?
a. Kovács Rita

Válaszaitokat hétfő délig várjuk

a

randevu@lapcom.hu

e-mailre, vagy levelezőlapon a

b. Varga Andrea

következő címre: a 6 7 2 0 Sze-

c. Szabó Tímea

ged, Stefánia 10. Ez utóbbira

2. Milyen stílusú felvételek

írjátok rá: Randevú-játék.

DJ Kismocsok

Felvonulás a békeakcióként meghirdetett fesztiválon, középen Újhelyi István szegedi
országgyűlési képviselő.
FOTÓ:
monstráltak a résztvevők. A
táborban kitört vízlázadás
azonban nem hozott eredményt, az ivóvizet továbbra is
drágán adták a görögök.
A magyar ifjú balosok előszeretettel mászkáltak „Hungary"-s pólóban és vonultak
föl a piros-fehér-zöld zászlók
alatt, s a minden magyarnak
kiosztott strandlabda is nemzeti színekben pompázott.

Eközben a német-osztrák különítmény internacionalistának hirdette magát, és a nyelvi
egység okán összeolvadt.
A
zöld-fehér-pirosokkal
megvívott vízipólódöntő egyben a magyar delegáció legnagyobb közös ünnepe is lett.
Az óriás kivetítő előtt összegyűlt szurkolótábor elnyomta
az utolsó pillanatokig bizakodó olaszok hangját. A rákö-

CZIGLÁN TAMÁS

vetkező, ingyenborral vonzóbbá tett magyar esten aztán
már a nemzetek közötti kapcsolatokon volt a hangsúly,
amelyet néhányan a tengerparti fövenyen mélyítettek el.
Napközben az óriás sátrakban békéről, egyenlő esélyekről, a nők helyzetéről vitatkoztak angolul és spanyolul. A
nők jogainak kiteljesítését
gyújtó hangú beszédben kö-

vetelő argentin képviselőnőt
kétkedve hallgatták a bikinis
lányok közé vegyült fejkendős,
tetőtől talpig beöltözött fiatal
muzulmán asszonyok.
A legnagyobb sátorban is
mindenkinek járt a szája. A
kamionok gyomrából az emberi gyomrokba szánt dobozolt egyenételeket osztották ki
itt. A gyors emésztésűek és az
olcsó italra vágyók emellett a
közeli diszkontot is kiürítették. A lengyel delegáció egy
alkalommal az áruház teljes
hűtött sörkészletét elszállította műanyag ládákban.
A mozgalmi idegenforgalom
jó bevételt hozott a görög falunak. A főutcán az éttermek
gyorsan léptek: a táborosok tíz
százalék engedményt kaptak.
A belépőként szolgáló piros
karszalaggal esténként százak
korzóztak a főutcán. És miközben a szegényebb országokból érkezettek olcsó ivóvizet kerestek, nyugati elvtársaik tengeri herkentyűket rendeltek a tengerparti éttermekben. Igaz, eközben a szolidaritást hirdető német-osztrák internacionalista delegáció meg nagy sikert aratva ingyen ivóvizet osztogatott a táborban.
A sokszínű kavalkádban
csak az tűnt biztosnak: Lenin
kiöregedett, de Che Guevara
élt, él, és élni fog.
M O L N Á R B. I M R E

Wakeboard: bátor fiatalok
a vizek hullámain
Szikrázóan süt a nap, jólesik pihenni az
árnyékban. A tó felől érkező hűvös szél
enyhíti a levegőt. Strandolni vágyók és a
vízi sportokat kedvelők keresik fel a vízi
sípályákat, megtalálva a szórakozáshoz,
kikapcsolódáshoz a kedvező feltételeket.
A tavon hullámokat felverve hosszú kötélbe kapaszkodó wakeboardos sportolók
száguldanak a vízen.
- Mit rejt magában ez a sportág?
- A wakeboardot először csónakból
húzták, van, ahol a kábelpálya húzza a
csúszni vágyókat. A deszkák anyaga különböző, a lényeg, hogy minél könnyebb
legyen és valamennyire rugalmas - meséli Orosz Péter, aki maga is űzi ezt a
sportágat.
- Hogyan kezdődik az edzés és mennyi
időt vesz igénybe?
- A deszkán van két kötés, ebbe kell belelépni. Állok a parton, kezemben a kötél
és mikor kezd megfeszülni, beugrom a
vízbe. Edzésen általában a versenyköreinket gyakoroljuk, majd új trükköket próbálunk megugrani. Naponta kétszer-háromszor egy-egy órát edzünk, ami persze függ
az erőnléti állapotunktól is.
- Hogyan került közel ehhez a sporthoz?
• - A snowboardot szerettem volna helyettesíteni, így találtam rá a wakeboardra. Kipróbáltam, mire vagyok képes és megtetszett. 2000-ben kezdtem,

azóta is rendszeresen tartom az edzéseimet. Idáig megúsztam kisebb sérülésekkel.
- Milyen versenyeken vett részt idáig?
- 2003-ban indultam az Európa-kupa-futamokon. Ez egy sorozat, amelyet
Németországban, Magyarországon, Horvátországban, Hollandiában és Auszt-

riában rendeznek meg, egy-egy hétvégén,
itt Európa legjobb sportolói vesznek
részt. Ez év május 31-én a Magyar Kupában, wakeboardban harmadik helyezett lettem - mosolyodik el és tekintetével
követi a tó hullámain száguldó sportolókat.
NAGY ANDREA

Anettka elhozza a Tatut
Újabb fordulat a Tatu korábban beharangozott, majd lemondott magyarországi fellépésében: Anettka Moszkvában meggyőzte a leszbikus
orosz popduót, hogy igen szerény összegért, amolyan jótékony alapon vállaljanak el
egy budapesti fellépést. Júlia
Volkova és Lena Katina beleegyezése után már csak egy
feladat vár Anettkára: megpuhítani a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztériumot, hogy a
koncert erejéig ingyen adják át
neki a Budapest Sportarénát.
Ehhez már be is adta a kérvényt.
- Nem lenne belépőjegy, hanem mindenki annyi pénzt
dobna az urnákba, amennyit
gondol vagy tud - mondta
Anettka az egyik bulvárlapnak. A befolyó összeget azután

a műsorvezető a Madarász Utcai Gyermekkórháznak adományozná. Végleges időpont
még nincs, csak annyit tudni,
hogy a szuperkoncert szeptemberben lesz.

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

„Rózsaszín párduc" jeligére
üzenem: Örülök, hogy felkeltettem az érdeklődésedet. Engem Tibinek hívnak. Örömmel látom, közös érdeklődési
körünk van. Ahogy magamat
ismerem, pontos, precíz, és
igazán tiszta szívből szeretni
tudó, romantikus fiú vagyok.
Ahhoz, hogy többet megtudjunk egymásról, ha gondolod,
találkozzunk a megjelenés
napját követő pénteken, délután 5 órakor a Novotel Szállónál lévő szökőkútnál. Ott fogok ülni egy padon, ismertetőjelként egy Délmagyarország lesz a kezemben. „Romantic"

23 éves, 189 cm magas, 75 kg,
barna hajú és szemű, helyes,
vidám, szegedi srác vagyok. Az
oroszlán jegyében születtem
és a ma (augusztus 6.) van a
szülinapon. Egyedül ünneplem, amennyiben nem találok
egy 18-25 év közötti, nem molett szegedi lányt. Ha őszinteségre
és
gyengédségre
vágysz, írj SMS-t a 70/5036246-os telefonszámra.

F I Ú KERES L Á N Y T

LÁNY KERES F I Ú T

33 éves, 169 cm magas, szegedi fiatalember megismerkedne egy helyes, csinos, ápolt
és dús formákkal rendelkező
hölggyel, tartós kapcsolat reményében. A távolság megoldható. Mobil: 30/597-1229.

25 éves, csinos lány keresi barátját hosszú távú kapcsolatra, magas, sportos testalkatú,
ápolt, jó megjelenésű, nem
dohányzó, jó humorú, társaságszerető, életrevaló, sokoldalú, kedves fiú. személyében. Csak telefonhívást várok
a 30/484-483 l-es
mobilszámra.

„Forró nyár" jeligére: A szegvári srácnak üzenem, hogy ta-

lálkozzunk Szentesen az üzenet megjelenését követő csütörtökön 18 órakor, a Kossuth
téri szökőkútnál. Legyen nálad egy Délvilág.
SZÜLINAP -

EGYEDÜL

UTAZÁSI

IRODA

LAST MINUTE AJANLATOK
BIZTOS FORRÁSBÓL, GARANTÁLT SZÁLLÁSOKKAL!

COSTA BRAVA

Husi jött, látott és győzött

APARTMANBAN
REPÜLŐVEL

69 900 Ft-tól

•"SZÁLLODÁBAN „ .
REPÜLŐVEL

_

KORFU

67 900 Ft-tól

RODOSZ

APARTMANBAN
EGYÉNI UTAZÁSSAL

69 900 Ft'tOl

TOVÁBBI KIHAGYHATATLAN AJANLATOK
KIEMELT K E D V E Z M É N Y E K K E L !
VALUTAVALTAS KEDVEZŐ ARF0LYAM0K MELLETT!
Az 5 Kontinens Utazási Iroda partnere:

Szeged, Petőfi S. sgt. 7. 62/420-088
és aTesco Áruházban: 62/459-502

Persze nem minden fajtának kell ilyen
hosszasan piperészkednie. A rövid szőrnek ebből a szempontból hatalmas
előnnyel indulnak: ezek az állatok egy
alapos fürdéssel le is tudják a szépítkezést. így például a domaszéki Husi is
csak jött, bemutatkozott, és ráadásul még
győzött is. A kissé előkelőbb hangzású
Backwoods Red Thunder néven törzskönyvezett amerikai stuffordshire terrier
már tapasztalt versenyzőnek számít, ráadásul általában ahol megjelenik, onnan
el is viszi a díjat. Nem volt ez másként a
szegedi versenyen sem, a bíró egyértelműen Husit találta a legszebbnek. Boros Zoltán tenyésztő büszke is rá, és most
már kisfia is sajnálja, hogy annak idején
megváltak tőle. Gazdája, Schokátz Gabriella számára egyébként mellékes, hogy

Ha motorostalálkozó, akkor Beatrice.
Ezt Is mondhatnánk, hiszen a népszerű
együttes gondoskodott az országút vándorainak hangulatáról a vásárhelyi és a
csongrádi motorostalálkozón is.

, ,

104 900 Ft-tol

APARTMANBAN
AUTÓBUSSZAL

MORTON'S
LÉGI UTAZÁSI IRODA

Még az országhatáron túlról, Romániából
és Jugoszláviából is érkeztek kutyatenyésztők a CAC Országos Kutyakiállításra. A szegedi rendezvényen 135 fajta képviseletében több mint 700 kutya vett
részt. Volt köztük tenyérben elférő apróság és kölyökborjú nagyságú is. A célja
minden gazdinak ugyanaz volt: a győztesnek járó szalag az ő kutyájának nyakába kerüljön.
Az újszegedi parkban a hőségben igyekezett mindenki árnyékot keresni, de a
kevésbé szerencsések bíráló köreit a tűző
napon, a betonon jelölték ki. Az ebek
egészségére azonban láthatóan minden
gazdi, sőt a rendezők is ügyeltek, akik
még arról is tájékoztatták a résztvevőket,
hogy amelyik autóban állatot találnak, azt
gondolkodás nélkül feltörik. A kutyákon
látszott, hogy már hozzászoktak a „tortúrákhoz", csendesen tűrték, ahogy a gazdájuk fésülgette, szépítgette őket, előtte
pedig békésen heverésztek a fűben vagy
apró ketrecükben.
Hozzá nem értő számára akár állatkínzásnak is tűnhet, ami ilyenkor egy
kutyával történik. Takaros copfok és frizurák, apró csatok és masnik kerülnek a
fejre, hajlakk a farokra, hintőpor az áll alá,
mindez pedig azért, hogy a lehető legjobb
formáját mutassa az állat abban a pár
percben, amíg a zsűri előtt vonul. Kiszudszki Hajnalka szerint muszáj nekik
elviselni a szépítgetést, de a kiállításra
tenyésztett kutyák ezt kiskoruk óta szokják. A kutya-cica kozmetikus hölgy ottjártunkkor éppen egy yorkshire terriert
készített elő, és valóban, a kicsi kutya
teljes odaadással tűrte, hogy hosszú szőrét fésülgessék és feje búbjára csavart
copfot készítsenek.

A kiállításra tenyésztett kutyák kiskoruk óta megszokták, hogy fésűigetik, szépítgetik
Őket.
FOTÓK: K A R N O K C S A B A
kedvencük fajtagyőztes. Mint mondja,
azért vették meg Husit, mert nagyon
megtetszett nekik. A kutya egyébként a
versenyen kívül ugyanolyan kiegyensúlyozott kutyaéletet él, mint a többi, soha
nem gátolják semmiben csak azért, mert
szépnek kell maradnia.
A kétségbeejtő kutyatartási kultúrából
kiindulva bevallom, kissé félénken lépkedtem a 700 kutya között a fűben. Lelki
szemeim előtt már megjelent a kép,

amint reményt vesztve takarítom a kutyagumit kedvenc szandálom talpáról.
Legnagyobb megdöbbenésemre azonban még csak nem is láttam a városi
utcákról oly jól ismert kupacokat sehol.
Illetve egyszer, egy pillanatra. A gazdi
azonban lehajolt és egy zacskóval öszszeszedte. Nos, ezért a mozdulatért már
érdemes volt kilátogatnom. Ilyet ugyanis
sajnos ezelőtt még sohasem láttam.
T Í M Á R KRISZTA

Nagy Feró, a nagy motoros

KONTINENS"

KRETA

KUTYÁK VERSENGTEK A LEGSZEBBNEK JAR0 CÍMERT

Masnikkal és csatokkal díszített takaros
frízurával vonultak fel a szegedi
Eko-parkban tartott országos kutyakiállítás résztvevői. A Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületének rendezvényén
több mint hétszáz négylábú
mutatkozott be.

RANDI-rovat

FORRÓ N Y Á R
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MORTON'S

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Beatrice zenekar a decemberben
megjelent Európai Show című albumról és az elmúlt 25 év slágereiből adott
elő. A hangulat fokozásaként Vásárhelyen különféle paródiákat, a többi
között néhány Boney M-sláger kifigurázását mutatta be az együttes nagy sikerrel. A zenekar vezetője, Nagy
Feró nem örülne a megjegyzésnek, de
„korát meghazudtolva" énekelt és
mozgott a színpadon.
A Beatrice ma már nem vállal annyi
fellépést, mint egykor, de augusztusban Csongrád mellett a pesti Szi-

get-fesztiválon és a Dunakanyarban
megrendezett Magyar Fesztiválon sem
maradt el a hazai rockbanda koncertje.
- A nagyobb motorostalálkozókra
mindig elmegyünk - mondta Nagy
Feró. - Vásárhelyen sem először jártunk, mert korábban már felléptünk a
laktanyában. Mivel én is nagy motoros
voltam, ez a társaság igazán közel áll
hozzám, ezért minden nagyobb motorostalálkozón ott a helyünk.
A zenekar vezetője elmondta, hogy
szerinte a mai motorosok egy része
divatból vásárol nagy motort és nem
értékeli a motorozás szenvedélyét, első
szempontként az árát nézi és csak fel
akar ezzel vágni. Arra a kérdésre, hogyan érzi magát, pár szóval válaszolt:
- A Másik Rádiónál folyamatosan
műsort vezetek, szeptembertől pedig
ismét kezdődik a Dalnokok Ligája,
ahol a zsűrizés feladata nyújt élvezetet
- mondta Nagy Feró.

Létezik olyan lány, aki szeretné, ha szeretnék?
Ha már elmúltál 20, de még nem vagy 27, és
csinos vagy, akkor írj egy 2 7 éves, szegedi,
1 8 1 / 7 2 , zöldeskék szemű, kreatív, jó munkás
srácnak. 2 0 / 9 3 7 - 1 4 - 6 0

J

Üzenj a Pannon GSM élvonalán:

|

06-20/9432-663
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• K A P C S O L A T O K *

MEGKERDEZTÜK AZ OLVASOT

CSÜTÖRTÖK, 2003. AUGUSZTUS 7.
CSOROG A PANNON GSM

7 í
Zajos-e városa

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

BUSZBERLET
V J.-t felháborította, hogy a Volán Mars téri ügyfélszolgálatán
40 percig kellett sorban állnia
5-én, a havi buszbérlet megváltása miatt. A szolgáltató jobban
felkészülhetne a bérletvásárlási

CSEPE LASZLO,
építészmérnök:
- Ott, ahol a tömegközlekedés
dominál, igen. Én viszont a József Attila sugárútnak azon részén lakom, ahol kevésbe hallatszik a villamosok zörgése. Ott
egyáltalán nem zavaró a zajszint,
legfeljebb hajnalban, de összességében sem tartom zajos városnak Szegedet.

H0R0SZK0P
jA
KOS: Ha mer olyan lépéseket tenni,
« ¡ m e l y e k a már korábban megszerzett tapasztalatok alapián jól kiismert területeken kívülre, járatlan utakra viszik, csak
nyerhet vele Sok mindent megérthet most
az egészség kérdéseivel kapcsolatban
BIKA: Karrierjét illetően kiemelten
I ^ H f o n t o s lesz az egész nap. Most
megvalósíthatja mindazt, amit eddig halogatott. Különösen figyelőn új és régi kapcsolataira Ebben az időszakban nyugodtan
vállalkozhat
I IKREK: Szinte minden tette azt
sugallja, hogy egyedül van. társra
vágyik, szeretne többet lenni emberek között. szeretné végre valakire pazarolni tel
gyülemlett szeretetét
^ ¿ j RÁK: Anyagi nyereségre számít
W M h a t . amitől kiegyensúlyozott és
nyugodt lesz. Kisebb utazás és barátokkal,
ismerősökkel való találkozás várható Jól
érzi magát, ha ki tud (a beszélni érzéseit.
A J

OROSZLÁN: Világos, hogy tél a
visszautasítástól Pedig bármilyen
óvatos gonddal kerülje, ma apró mellőztető
sekben lehet része. Ne hagyia. hogy olyan
dolgok is feldühítsék, melyek, ha megvizs
gálja azokat, nem is nagy ügyek.
SZŰZ: Az ön számára legfonto
l ^ ^ l s a b b , hogy bebizonyíthassa vezetésre termett, hogy mindenütt, minden
helyzetben megállja a helyét. A mindennapi
harcban magáért a harcért, a tevékenysé
gért csinálja az egészet.
/ O V MÉRLEG: Mélyebb érzelmi életet
W W ! élhet most. mint általában, amit
nem is kell véka alá reiteme. és ez minden
kapcsolatában viszonzásra is találhat.
Gyermekeire most több figyelmet fordítson.
V

SKORPIÓ: Ne legyen meggyőzöd
Ive arról, hogy minden rendben van
magánélete körül. Bár úgy látszik, párkapcsolata rendben van, nem ártana kicsit
odafigyelnie párjára, hátha nem vett észre
valamit rajta az utóbbi időben
J k . NYILAS: Legyen békében önmaga
í r ó i v a l , s ha ez megvalósul, áramlani
fog a környezete felé is. Tehát kevesebb
konfliktust él meg a külvilágtól, mert ugye
tudja, hogy mindez visszatükröződés?
j á ^ BAK: Most egy nehéz helyzetet
C j ^ j ; nagyszerűen old meg. ezért nem
csoda, ha ennek hangot akar adni. Ha tudatában van a változások szükségességének
minden bizonnyal végre is tudja hajtani.
VÍZÖNTŐ: Lehetséges, hogy halál
ra rémíti bosszantó krihzálóít és
közben gonoszul nevet a kulisszák mögött.
Ne feledje, hogy arosszakarat,mint a bumeráng, mindig visszaüt!
« H A L A K : Minden jel arra utal, hogy
la hét hátralévő része mozgalmas
lesz. Fordítson nagyobb gondot arra. hogy
lelkileg is kipihenje magát a mai napon. Ha
megtelelő lelki állapotban fogad|a a feladatokat. akkor képes lesz könnyedén megbír
kőzni vele

PAKSAI ZOLTÁN,
famúves:
- Mi Pomizon lakunk, az erdő
mellett, ott egyáltalán nincs zaj,
viszont ha a főút mellett clncnk,
ahol mindennap kamionok tucatjai „teszik tiszteletüket", valószínűleg az őrület határára jutnánk. A zaj nagysága persze függ
a város jellegétől is, és egy városon belül is lehet eltérés.

KOVÁCS ANITA
tanuló:
- A leginkább hangos a Mars tér
és szomszédsága. Ott a buszok és
az autók miatt néha elviselhetetlen a zaj. Újszegeden, ahol én lakom viszont még nappal sincs
nagy lárma, úgyhogy arrafelé
egész jó a helyzet. Persze a Mars
tér ellenére sem tartom Szegedet
zajos városnak.

RUSZ SÁNDOR
végzős egyetemista:
- Nem zajosnak, inkább forgalmasnak nevezném Szegedet, különösen a Belvárost. Az embereknek minimális a közlekedési kultúrája, nem figyelnek oda egymásra, ez is közrejátszik abban, hogy
én inkább az igen válasz felé hajlanék, hangsúlyozom, nem a zaj,
hanem a közlekedés tekintetében.

TAVHO
F. A.-né Újszegedről, a Fésű utcából felháborodva hívta szerkesztőségünket, ugyanis a Szegcdi
Távhöszolgáltató április óta nem
számolta el a hőmennyiségmérők alapján a fogyasztásukat. Olvasónk szerint elfogadhatatlan,
hogy a szolgáltató hónapok óta

PANNON

G $ M

Az é l v o n a l .

használja a pénzüket, míg a fogyasztókat megbüntetik, ha késnek a fizetéssel.
TANULÓVEZETŐK
Az Arany János utcában parkoló autótulajdonosok nevében
telefonált Tari Géza. Véleményük szerint az autóvezetést
oktatóknak nem ebben a szűk
utcában kellene gyakoroltatniuk a parkolást tanítványaikkal, hanem a tanpályán. Az
autótulajdonosok féltik kocsijaikat.
SULINET
Sz. Katabn Szentesről úgy véli,
hogy a Sulinet-programot sem a
kispénzű családoknak „találták
ki".

POSTABONTAS

Alapkőletétel

- kis hibával

A közelmúltban örvendetes rövidhírt olvastam az
újságban azt, hogy egy nívós új épülettel feledtetik
a régi foghíjat a Móricz Zsigmond u. 1. sz. telken.
Eddig nem volt szokásos, de lehet, hogy hagyománnyá válik: az alapkőletételeknél részt vesz a város első embere, jelenlétével emelve az esemény
színvonalát. Ez mind szép és üdvös, valami azonban mégis hibádzik. Ez a telek ugyanis az, amelyet
a korábbi polgármester felfüggesztése idején adott
el az önkormányzat, amelynek eladását korrupciógyanúsnak minősítette a felfüggesztett polgármester, és tanácsadójaként a jelenlegi is. Ez az a telek,
melynek eladásáért korrupcióval vádolták a közgyűlést és a jelenlegi tulajdonosokat is. Megvásárlásáért bíróság elé vitték a tulajdonosokat, valamint Nóvák Imre polgármesteri jogkörben eljáró
akkori alpolgármestert és Túri József társadalmi
megbízatású alpolgármestert is.

Vásárhelyiek

A bírósági ügyek azóta lezárultak, a szakértők
megállapították: a vételár arányos volt a telek értékével, a bíróság megállapította, hogy sem az akkori
közgyűlés, sem az akkori alpolgármesterek nem
sértettek törvényt. Ezt a mostani polgármester is
ehsmerte azzal, hogy részt vett az alapkőletételen,
nyilván nem vállalta volna, ha korábbi vádjai a legkisebb részben igaznak bizonyulnak. Mondhatjuk
akkor: minden jó, ha a vége jó?
Apró betűvel írom, mert lehet, hogy csak nekem
hiányzik. Mielőtt a polgármester az ünnepségre
ment, egy rövid hírben tudatnia illett volna: bocsánat, puccsista közgyűlés, bocsánat Nóvák Imre, bocsánat Túri József, amikor vádaskodtunk, tévedtünk.
HAVRÁNEK FERENC
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ,
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

színdarab nagy sikert aratott. A
zsűri által kiválasztott tíz produkcióból négyet a vásárhelyi
szociális otthon lakói adtak elő,
amit a közönség nagy tetszéssel
fogadott.
A fesztivál ideje alatt - mikor
nem kellett készülni az előadásra
- az otthon lakóínak lehetőségük

nyílt a városban lévő más rendezvényeken való részvételre is.
Reméljük, hogy a legközelebbi
ilyen programon, amely Szolnokon lesz, szintén részt tudunk
venni.
MUCSI ILDIKÓ,
A VÁSÁRHELYI SZIVÁRVÁNY
SZAKOSÍTOTT O T T H O N LAKÓjA

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
Rendelési idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig: szombaton, vasárnap és

Kérne-e időpontot
az orvostól?
Küldje el válaszát
NEM
IGEN
a kérdés napján 17 óráig,
sis-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS számlázása ncmí/tarfcszwrtMrtái*.

06-30/30-30-921

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

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET
Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig,
szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig. Helye: Szeged. Kossuth Lajos sgt.
15-17. (a Szilágyi utca felöl) Telefonszám:
474-374 vagy 104.

GYÓGYSZERTÁR
Kígyó Gyógyszertár. Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174.
Csak sürgős esetben1

SZEMESZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben. Pécsi u. 4.

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

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN
A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529

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

SZEGED

KAKUSZI LASZLO

ANCSA MOLNÁR VIRÁG

Augusztus 4., 17 óra 20 perc, 3350 g Sz.:
Fazekas Margit és Kakuszi László (Csanádpalota).

Július 28., 20 óra 30 perc, 3870 g Sz.: Győri Bernadett és Ancsa Molnár Ottó (Szeged).

PALÁGYI MÁRIÓ

KŐSZEGI KÁRMEN JÁZMIN

Augusztus 5., 5 óra 2 perc. 2620 g Sz.:
Papp Mónika és dr. Palágyi Péter (Szeged)

Augusztus 5., 9 óra 30 perc, 3350 g Sz.:
Oláh Andrea és Kőszegi János (Makó).

Igen érdekesen alakult az elmúlt héten a pollenhelyzet: a hét elején, amíg a kiadós éjszakai esők el
nem kezdődtek, a parlagfű pollenszáma a légköbméterenkénti 10 db fölé emelkedett. Ez a pollenszám már általában elegendő a parlagfű virágporára
nagyon érzékeny betegeknél, hogy allergiás reakcióik „beinduljanak". Ilyenkor ajánlják az allcrgolőgus szakorvosok az ún. preventív allcigiacllcncs
gyógyszerek, többnyire orrspray-k használatának
elkezdését, hogy szervezetünket ne érje váratlanul
a hamarosan jövő nagyobb pollendózis, amikor
már a tablettákat kell szedni.
A hét közepén, az özönszerű éjszakai esők kimosták a pollen egy részét, kevesebb lett nemcsak
a parlagfű, hanem a többi gyom (kender, csalán,
paréjok, pázsitfüvek) pollcnszáma is. Ezen a héten azonban, ha nem lesz esó, csak napos idö, stabilizálódik a köbméterenkénti 10-30 db közötti
pollenszám, ami a jövő héten már az allergiás határérték fölé is emelkedhet, amikor a szenanáthások mintegy 60%-ánál megkezdődik a másfél-két

Augusztus 4,15 óra 35 perc, 2500 g Sz.;
dr. Faragó Ágnes és Surányi András (Szeged).

KOVÁCS KRISTÓF
Augusztus 5., 8 óra 45 perc, 3650 g Sz.:
Berek luditti és Kovács István (Hódmezővásárhely)

KAKAS BOGLÁRKA
Augusztus 4., 8 óra 27 perc, 3360 g Sz.:
Molnár Hainalka és Kakas Krisztián (Szeged).

BENCSIK BOTOND
BOLDIZSÁR
Augusztus 4 . 9 óra 27 perc, 3560 g Sz.:
Kónya Gyónni és Bencsik Tamás (Szeged).

hónapos szenvedés, a gyógyszerek szedése. Egy
minapi kellemetlen élményemet szeretném megosztani önökkel! A város egyik pontján a mintegy
méteresre növő parlagfű állományt június végén a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. dolgozói lekaszálták. Pár napja arra járva meglepetten tapasztaltam, hogy a régiek helyett új tövek csíráztak ki, amelyek már félméteres nagyságúak. Lehajolva ellenőriztem, hogy a gyorsan kifejlődött virágzatok „sárgállanak-e" már az érett virágoktól?
E félpercig tartó művelet után távozva, mintegy
2-300 m megtétele után kezdtem érezni, hogy fájni kezd a fejem, vörösödnek a szemeim, az orromat facsarja , a torkomat kaparja valami. Ekkor
tudatosult bennem, hogy az oktondi módon beszívott parlagfűpollentól számomra már megkezdődött az október közepéig tartó, tablettaszedésscl párosult parlagfű-szezon!
DR. JUHÁSZ MIKLÓS
EURORECIONÁUS
POLLENINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

SZENTES

MÓRA ALEXANDRA
Augusztus 1., 8 óra 50 perc, 2880 g Sz.:
Bónus Tünde Veronika és Móra Lajos (Szentes)

OLÁH ROLAND
Augusztus 1., 10 óra 10 perc, 3220 g Sz.:
Németh Anikó és Oláh János (Tömörkény).

KURGYIS ENIKŐ
Augusztus 2., 12 óra 37 perc, 3400 g Sz.:
Apró Magdolna és Kurgyls László (Mindszent)

SZEGÉNY NIKOLETTA ANITA
Augusztus 2., 14 óra 6 perc. 3100 g Sz.:
Rónyai Anita és Szegény Sándor (Öcsöd).

VIRÁG IÁZMIN

FERENCZI MÁRK ZSOLT

Augusztus 4 , 1 0 óra. 3880 g Sz.: Kővágó
Vera és Virág Gyula (Szeged)

Augusztus 2., 18 óra. 3280 g Sz.: Kálmán
Beáta és Ferenczi Zsigmond Zsolt (Szentes).

SZÉLPÁL LUCA

HETI POLLENJELENTES

www.delmagyar.hu

MEGJÖTTÜNK

SURÁNYI BALÁZS

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL

kérdésünk:

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

Szekszárdon

A vásárhelyi szakosított szociális
otthon lakói részt vettek és sikeresen szerepeltek a Szekszárdon
megtartott nemzetközi és országos kulturális fesztiválon.
A rendezvényen sikerrel vettek
részt tánc- és énekbemutatóval
az otthon lakói. A sok derűt és
vidámságot adó Banyaláz című

Következő

Augusztus 4,11 óra 55 perc. 3180 g Sz.:
Árvái Ágnes és Szélpál József (Szeged).
HAfDÚ BENCE VIKTOR
.
Augusztus 5., 4 óra 40 perc. 3000 g Sz.:
Ónozó Ilona és Hajdú Ernő (Kiskundorozsma)

KUTRUCS-VARGA MIR|AM
Augusztus 2., 17 óra 20 perc, 3920 g Sz.:
Székely Anna és Kutrocs-Varga Imre (Szentes).

GRÁNICZ IMRE
Augusztus 4., 10 óra 27 perc. 1750 g és

BOROS OLIVÉR

GRÁNICZ MILÁN

Augusztus 5 , 7 óra 8 perc. 3700 g Sz.: Barakonyi Veronika és Boros Péter (Újszentiván).

Augusztus 4.. 10 óra 30 perc, 1950 g Az ikrek szülei: Nagy Anikó és Gránicz Imre
(Szentes).

VÁSÁRHELY

Augusztus 4., 15 óra 58 perc. 3130 g Sz.:
Szendrei Rozália Klára és Podhorecz Sándor
(Csongrád).

PODHORECZ KLAUDIA
DOBOS ATTILA LA [OS
Augusztus 4 , 1 8 óra 40 perc, 3720 g Sz.:
Koporrtyik Zsófia és Dobos Attila (Hódmezővásárhely).

SZENESI MÁRK ZOLTÁN
Augusztus 5,2 óra 40 perc, 3550 g Sz.: Tibor Bernadett és Szenesi Zoltán (Szikáncs).

ÁGOSTON ZITA
Augusztus 4., 17 óra 47 perc, 3590 g Sz.:
Szécsényi Erika és Ágoston György (Szegvár).

TÓTH ISTVÁN LÁSZLÓ
Augusztus 4., 20 óra 35 perc, 4360 g Sz.:
Balog Beáta és Tóth István (Szentes).

MAKÓ

BULLÁS GÁBOR

DÖMÉNY DOMINIK

Augusztus 5., 0 óra 15 perc, 3100 g Sz.:
Perczel Zsófia és Bullás Gábor (Szentes).

Augusztus 4 , 16 óra 40 perc. 3500 g Sz.:
Pintér Gabnella és Dömény Tibor (Pitvaros).

Gratulálunk!
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SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 5 óra: A gyűrűk ura - A két
torony. Színes, m. b. amerikai filni;
este 8 óra: Az utolsó éjjel. Színes
amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5, este fél 7 és
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
film.
PLAZA C.INEMA CITY
Premier előtti vetítés! Sporttolvajok
(RidersSteal) angol-francia-kanadai
film: 18 óra. Mátrix (szinkronizált):
15, 17.45, 20.30 óra. Halálosabb
iramban: 15.15, 20 óra. Merülés a
mélységibe: 15.30, 20.15 óra.
Azonosság: 14, 16, 18, 20 óra.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt: 20 óra. Ki nevel a végén ?:
17.45 óra. Szindbád: 14, 16, 18 óra.
Hulk 13.30, 16 óra. Malacka a hós:
13.45 óra. A vonzás szabályai:
13.15, 18 óra. Charke angyalai:
13.30, 15.45, 18, 20.15 óra. Hajóa
vége: 14.15, 16.15, 18.15,20.15
óra. Vitathatatlan: 18.30, 20.30 óra.
Afülke: 13.45, 15.30, 17.30, 19.45
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Hulk. Színes, m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Lakótársat keresünk.
Színes francia film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Szakítópróba. Színes,
m. b. amerikai film; este 8 óra: Egy
veszedelmes elme vallomásai.
Színes amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 10 órától:
kézműves-foglalkozás: agyagozás,

ezen kívül lehetőség van gyurmázni,
rajzolni festeni. A legszebb
munkákból kiállítást rendeznek az
aulában. Pihenésként rajzfilmeket,
természetfilmeket nézhetnek a
gyerekek a videoteremben.
A Széchenyi téren
a Napsugaras Dél-Tisza menti
Népművészeti és Kulturális
Egyesület rendezésében kézművesfoglalkozások és
mesterségbemutatók naponta 11 és
14 óra, valamint 15 és 18 óra között.
A kézművesvásár nyitva naponta
10-től 20 óráig.
Az egyetemi füvészkert (Lövölde út
42.)
10-től 18,
a Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.)
9-tól 19 óráig várja látogatóit.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 4
órakor Gyálaréten a Gémes-birtokon
(megközelíthető a 74 autóbusz
végállomásától):
a lovasturisztikáról Izsák Gertrúd és
Gémes Sándor tulajdonosokkal
Tóth Károly önkormányzati
képviselő beszélget, melyet
lovasbemutató követ.

KONCERT

SZEGED
MUZSIKÁLÓ UDVAR (városháza)
Este fél 9 óra: francia barokk
kamaramuzsika - Kónya István
(barokklant, arciliuto, theorba),
Németh Pál (barokkfuvola) és Januj
Anna (furulya) koncertje.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi
fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc!
- magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománc
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 28-áig naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.

ál

Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó
képet ad a hazai szobrászat, festészet
és grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig.
A Juhász Gyula Művelődési
Központban megnyílt
Plein Air 2003 címmel, a XIII.
Nemzetközi Alkotótelep
záróldálb'tása. Megtekinthető
augusztus 11-éig, naponta 10-től 18
óráig.
A Várban (Stefánia)
a MagyarfotográfiaiMúzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs
fotóművészek táncképeiből megnyílt
a Testből font jelbeszéd - tánc a
fotóművészetben című kiálb'tás.
Megtekinthető: augusztus 22-éig
naponta 10-től 18 óráig (hétfőn
szünnap).
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Gulácsy Galérián (Kárász u. 15.)
megnyílt Házmán Ferenc
festőművész Szokatlan portrék című
kiállítása. Megtekinthető: augusztus
15-éig,de. 10-től 18 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető
szeptember 30-áig, az étterem teljes
nyitvatartási ideje alatt: 6-tól 24
óráig.
A Pick Szalámi és szegedi
paprikamúzeum (Felső Tisza part
10.)

keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

djáttut!

m tv

DUNA

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Trikrek
Spanyol rajzfilmsorozat. Pinocchio
9.30 Kisemberek Kanadai ifjúsági
filmsorozat, 21. 10.15 Valahol Európa Zenés kabaré (ism.) 11.10 Családban marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 132. 12.00 Déli harangszó 12.01
Híradó délben 13.05 Baywatch Amerikai akciófilm-sorozat, 87. A híres
countryénekes (16] 13.50 Hrvatska
krónika Horvát nyelvű nemzetiségi
magazin 14.20 Ecranul nostru Román nyelvű nemzetiségi magazin
14.45 Kormányváró 15.15 Tanulni
érdemes 15.25 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 77. Döntések
(ism.) 16.15 Kérem a következőt! (II.
sorozat) Magyar rajzfilmsorozat. Kakukktojás (ism.) 16.30 Pályakezdés
Rédicsen Orsós Zoltán 16.40 A sümegi zsidó temető 16.50 Református
ifjúsági műsor 16.55 Útmutató Tavi
beszéd 17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor
[16] 17.50 Gusztáv (I. sorozat) Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv autója
(ism.) 18.00 Híradó, gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók
18.35 Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 37.
19.25 Kivül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek,
időjárás-jelentés
20.10 Becéző szavak
Amerikai film (ism.) 116]
22.30 Szeida este
Benne: Híradó
23.05 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 10. [16]
23.55 Kárpáti krónika

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50-8.00 Indul a
nap 8.00 Híradó, sport, meteorológia
8.15 Mondák a magyar történelemből 8.30 Műsorismertetés 8.35 Eugenie Sandler magánnyomozó 9.00
Krisztofóró 9.05 Égtájak (ism.) 9.35
Mozidélelőtt: Külvárosi legenda Magyar játékfilm 10.55 Gong Kulturális
hetilap 11.40 Hungarorama Kitekintő 11.50 Hírek, déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör
(ism.) 12.30 Terek, sorsok, emberek
Magyar dokumentumfilm 13.00 Sebességláz (ism.) 13.30 Nagykanállal
Magyarországon 14.00 Ókori Kelet
14.35 Oggy és a bogarak 14.45 Meséről mesére, kockáról kockára (ism.)
15.05 Himalája 15.35 Egy gondolás
a Murray folyón - Ausztrália ízei
olasz módra 16.05 Mindentudás
Egyeteme 17.20 Heuréka! Megtaláltam! 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Szívtipró girni
19.00 Közép-európai magazin
19.30 Az én Európám
19.35 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 Caroline, drágám
Francia tévéfilm
22.00 klub.dunatv.hu
22.30 Lívia Sylva
23.20 Jazz
0.20 Ajánlás Filmetűd 0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismeretetés
0.35 Híradó, sport

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül 9.05 Úton Európa-magazin 9.30
Delta-plusz 10.00 Tudósklub 10.55
Válogatás Máté Péter dalaiból 11.15
Főtér Csongrád és térsége 12.00 Déli
harangszó 12.01 Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat, 23 12.45
5.50 Faluvilág 6.05 Parlagfű 6.30 Jó Hungarikum 13.40 Soproni József:
estét, Magyarország! (ism.) 7.15 La- Három motetta 14.00 Kárpáti króniza© - a Borsodi Beachen Szórakozta- ka 14.10 Magyar ház Kézfogás - a
tó, vidám reggeli csevej 9.00 Tripla határon túli gazdasági kapcsolatainkvagy semmi Telefonos játék, extra ról és gazdasági viszonyokról 14.40
nyereményekkel 9.25 Villa Acapulco Chicago Hope Kórház Amerikai tévéMexikói filmsorozat, 82. 10.20 Tele- filmsorozat, 63. Apák és fiúk |16|
shop 11.20 Bébilesen Amerikai vígjá- 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport
téksorozat |12] 11.50 Vad angyal Magazin 19.40 Esti mese Kedvenc álSpanyol-argentin filmsorozat 12.40 latom. Kamal és a kígyó; Mekk mesMeglógtam a Ferrarival Amerikai víg- ter. A szamárkenyérfa
játék |12| 14.45 Kapcsoltam Telefo- 20.05 Híradó este
nos vetélkedő 15.10 Providence 20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
Amerikai filmsorozat, 91. (12] 16.10 20.40 Ablak-tematikus
Pacific Blue Amerikai akciófilm-soroMohácsi Szilviával Benne:
zat, 38. |12] 17.00 (ó barátok AmeriÉvgyűrűk. Nyugdíjasok
kai vígjátéksorozat, 140. 17.30 Betty,
műsora
a csúnya lány Kolumbiai filmsorozat, 21.05 Ezerarcú világunk
121. 18.30 Tények Hírműsor. SkanFrancia ismeretterjesztő
dinávlottó-sorsolás
sorozat, 3. Jamaica
19.00 Aktív A tv2 magazinja |12]
21.50 A pisztoly
19.45 Hárman párban Szerelmi kaAmerikai tévéfilmsorozat, 6.
landtúra
Gellert kapott lövés |18|
20.15 Kék tornádó
22.40 Párhuzamos életrajzok
Olasz-amerikai akciófilm. 12]
Tihanyi Péter beszélgetései.
Közben: kenósorsolás
Oláh István-Balogh Ferenc
22.05 Légi zsaruk
23.30 Záróra
Német sorozat, 35.
0.35 Megveszem ezt a nőt Mexikói
Az ifjúság forrása 112]
tévéfilmsorozat, 159-160. 1.25 Ab23.00 Jó estét, Magyarország!
lak-tematikus Mohácsi Szilviával
23.45 Cinematrix
Benne: Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsoMozimagazin [12|
ra 1.55 Századunk Bokor Péter és
0.15 Falcone
Hanák Gábor filmje, 184. 2.20 NeAmerikai akciósorozat, 3. |16| kem ne lenne hazám? Szabados Ta1.15 Best ofTotalCar
más honismereti sorozata. Ősborókás
1.45 Aktív
2.35 Népzenei magazin Kaláka FeszA tv2 magazinja (ism.) 112]
tivál 3.05 Magyar ház Kézfogás - a
2.25 Vers éjfél után
határon túli gazdasági kapcsolataink-

ty2

ról és gazdasági viszonyokról 3.30

K

Miért zár be
/ a szegedi és a
h ód m ezővásá r h e ly i
Tesco
1 éjszakára?
T E S C 0 3 * e g e d , 6 7 2 0 Rókusi krt. 4 2 - 6 4 . f Tele'
TESCO Hódmezővásárhely, 6 8 0 0

Hódtó^l7c||j|

L

U

B

6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli
9.00 Szigetelés Majka a Szigeten
(ism.) 9.05 Receptklub (ism.) 9.25
Terra Nostra Brazil filmsorozat, 125.
10.35 Topshop 11.35 Delelő Vidám
show ebédidőben 13.10 Autómánia
Autósmagazin (ism.) 13.40 Mike
Hammer magándetektív Amerikai
akciófilm-sorozat, 38. Hullócsillag
14.35 Receptklub 14.50 Csak egy
szavadba kerül! Telefonos villámjáték
14.55 Disney-rajzfilm 15.25 Játékzóna 16.20 Testpercek Fitnesz Norbival
16.30 A bohóc Német akciófilm-sorozat, 18. A legjobb parti (12) 17.30
Vészhelyzet Amenkai filmsorozat, 6.
Adok-kapok 18.30 Híradó - Esti kiadás
18.55 Fókusz
Közszolgálati magazin [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi:
Pokoli játszma
Amerikai katasztrófafilm 12]
21.55 Híradó 8 percben
22.10 Meteor
Amerikai katasztrófafilm [12]
0.10 Szigetelés
Majka a Szigeten
0.25 Találkozások - este
Sztármagazin |12]
0.35 Sportklub
0.45 Az elnök emberei
Amerikaifilmsorozat,9.
A Mars-program
1.40 Antenna
Euroadanti magazin
2.10 Fókusz
Közszolgálati magazin |12]
(ism.)

Soproni József: Három motetta 3.50
Telesport Magazin

6.30 Híradó (ism.) 7.00 Estelő (ism.)
8.00 Képújság 13.00 Zenevonal
15.00 Sportfellegvárak: a veszprémi
férfi kézilabda (h) 15.30 Vásárlási
műsorablak (h) 15.45 Thai Chi (h)
16.00 Trendline - divatmagazin
16.30 Dokumentum Műhely - emlékek életrajza (h| 17.00 Pénzháló
- országismereti játék, élő közvetítés 17.30 Egészségmagazin (h)
18.00 Vásárlási műsorablak (h)
18.15 Kisfilmek (h) 18.30 Prímatorna (h) (h) 19.00 Híradó 19.30 Egészségmagazin (h| 20.00 Estelö 21.00
Poirot: nyaraló gyilkosok. Színes
angol krimi (h) 22.45 Híradó (ism.)
23.15 Képújság

"Ö
|Í
22.00-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.00 Perla Negra. Árgentin
filmsorozat, 197. rész 18.55-20.00ig a Városi Tv Szeged műsora 20.00
SZÓ-TÉR - civilháló 20.20 Miénk
a város 21.10 Szerszámosláda 21.35
Szegedi kultúra 22.05 A Városi Tv
Szeged műsora

0
(a Telin Tv csatornáján)
7.30 Szegedi hírek (ism.) 8.00 Ver-

seny (ism.) 18.55 Szegedi hírek
19.10 Mese 19.15 Szemközt 19.30
Képmutatók 22.00 Szegedi hírek

i •m
M

A

K

Ó

6.00 Szentföldi szent helyek üzenete 6.30 Emlékek életrajza 7.00 A
keddi adás ismétlése 8.00 Híradó
(ism.) 8.15 Sportfellegvárak: a veszprémi férfi kézilabda 8.30 Kimba
9.00 Képújság 17.00 Pénzháló országismereti játék, élő közvetítés
17.30 Egészségmagazin 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Kisfilmek
18.30 Sportplussz (ism.) 19.00 Híradó 19.30 Egészségmagazin 20.00
Sportfellegvárak: a veszprémi férfi
kézilabda 20.30 Emlékek életrajza
21.00 Poirot: nyaraló gyilkosok. Színes angol krimi 23.00 Képújság

J1

VJÜÁSHE1Y1VÖ05I

ravtoó

16.00 Vásárhelyi Magazin (ism.)
17.30 Kisváros. Magyar filmsorozat,
13. rész 18.10 Népdalköri találkozó 19.10 „A látó ember" - Wass
Albert 20.10 A per. Amerikai film
22.10 Ünnepi hangverseny a PMKban 23.05 Expedíció: korallzátonyok - természetfilm 0.00 Képújság

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

FM954^Rádió88
6.00 Café 88 (Vass Imre és
Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta
14.00 Bende Gábor 16.00 Kívánságműsor 19.00 Szonda Patkós Attila 20.00 Kiss Balázs 0.00 Éjszakai zenemix

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli
Juventus Hegyesi Sándorral
10.00 Tiszttartó Titusz 14.00
Vass Marian 17.00 Kívánságműsor Tóth Péter és Keresztes
Péter Tel.: 06-30-30-30-244
és 44-22-44 20.00 Euro-expressz Dénes Tamással 22.00
120 perc Marosi Antallal

5.30 Jó reggelt! - félóránként
hírekkel 7.15 Angol hírek
9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor - téma:
vérellátó délelőtt a Rádió 7ben. Vendégek: dr. Szekeres
Veronika, a Szegedi Regionális Vérellátó vezetője, dr.
Mayer Klára, a vásárhelyi Vérellátó igazgató-helyettese, dr.
Sallai Imre, a makói Vérellátó igazgatója 12.00 Hírösszefoglaló 13.00-tól Óránként
hírek 14.30 Humorpercek
15.30 Angol hírek 18.15
Sportturmix 20.15 Dínomdánom, zenei válogatás

A npp filmiv
RTL Klub
20.10 Pokoli iát$zma
Amerikai
katasztrófafilm

Fsz.: Michael Nouri, Timothy
Busfield, Matthew Ewald. Súlyos
katasztrófa történik az ukrajnai
atomerőműben, amit feltehetően
egy meghibásodott szoftver okozott. Bred Weston, az AutoCom
cég vezetője biztos abban, hogy
nem az általuk gyártott szoftver
okozta a tragédiát. A nagy felfordulás közepette Westonfiaegy ártalmatlannak látszó programot tölt be
apja gépébe, s ezzel halálos láncreakciót indít el. A program, önállósította magát, és arra készül, hogy
megbénítva az összes elektronikus
szerkezetet, a nukleáris bombák
beindításával elpusztítsa az emberiséget.
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• H I R D E T É S "
A l b é r l e t e t kínál

>

f

Szeged-based
company seeks a:

Állást keres
Állást kinál

Senior
Accountant

Borlemcny
Bélyeg
Bútor

1

M i n i m u m 4 years
experience

•gy*t>

1

Építőanyag
Fóldterlllet
Garázs
keres

GépJármüvezetö-képzés
Gép, szerszám
Hagyaték
Háztartási g é p

Magánház
Motorkerékpár
Panellakás

Pénz, értékpapír
Régiségek
Szakképzés
Számítástechnika
Szolgáltatás
Tanfolyam
Tanya
Társközvetftés
Téglaépítésű lakás
Termény, takarmány

—

Üdülés
Utazás
Üdülő, hétvégi ház
—

Vállalkozás
Üzlethelyiség

• ALSÓVÁROSON, a Borbás utcában igényes, kétszobás, egyedi gázfűtéses
lakás 48.000 FI + rezsiéri
kiadó 62-440-410. Szeged.
(24583376)

2

Állást keres

• 5 0 ÉVES rokkantnyugdlias (67%) nó közg érettségivel 4 órás adatrögzítői
vagy
más
adminisztratív
munkát keres. 06-20-25046-56. (24583389)

3

Állást kínál

• BÁDOGOST f e l v e s z e k
06-30-915-2674
(Szeged)
(24583347)
• ELADÓT keresek szegedi
élelmiszerüzletbe.
Feltétel:
szakkópzeettség, áruismeret. Érd.: 9 - 1 7 óráig: 30210-58-65
Szeged.
(24482877)
• GYAKORLATTAL rendelkező főzőasszonyt nagyüzemi konyhára (elveszünk.
Jelentkezés:
62-555-365,
14-15
óráig.
(Szeged)
(24583325)
• GYÓGYSZERÉSZ m u n katársai keres a felújítóit Kígyó Patika Tel.: 6 2 - 4 2 5 252 (Szeged) (24482363)
• JÓ BÉREZÉSSEL, megbízható
LAKATOSOKAT
keresek
06-30-349-5526
Sze-ged. (24462808)

Please send your C V

;

with references to:

g

seabolt@solvo.hu
TANDÍJMENTES, ALAPFOKÚ

számitógép-kezelói
tanfolyamok indulnak
Szegeden augusztus 11-én.
Arany J. u. 7.11/13.
Tel.: 06-30-576-74-30

• MUNKAERŐT keresünk
külföldre
20-232-16-31.
30-556-93-49
Miskolc
(24482948)

• A MUNKÁCSY Mihály Á l talános Művelődési Központ
Balástya
művelődésházvezető állást hirdet Betölthető augusztus 15-től. 6 2 578-130(24482538)
• AMERIKAI MAGYAR vegyesvállalat keres önálló,
kommunikatív,
megbízható
munkatársakat szegedi irodájába.
Korrekt
fizetés,
egyéb támogatások.
Másodállás
is
lehetséges.
Átképzés
biztosítva!
Időpont-egyeztetés 09.0011 00-ig.
Érdeklődni
az
alábbi telefonszámon lehet:
06-62-255-240 (24381122)
• ANGOLNYELV TANÁRT
keres általános iskola és
gimnázium!
Gyakorlattal
rendelkező, hosszú távon
gondolkozó kollégát keresünk Érd.: 9 - 1 6 óráig a
62-459-563-as
telefonszámon. Szeged. (24583570)

Gratulálunk
Apáca,

a

Zsuzsanna,

CsiUa,

Ktiszönjük,
hogy vagy
nekünk!

20.-hoz!

Dávid

^

• SZAKÁCSOT a l k a l m a z nánk jó kereseti lehetőséggel
06-20-9-116-525
(Szeged) (24381372)
• SZEGEDI könyvesboltba
könyvszerető,
intelligens
munkatársat keresünk. Tel.:
06-30-475-81-53. (24583488)
• SÁNDORFALVI t e l e p helyre keresünk 1 fő kárpitost felvételre. Érdeklődni:
8 - 1 4 óráig, 62-572-036.
(24481919)
• ÁRUHÁZBA jó fizikumú
eladót keresünk. Érd.: 0 6 30-294-79-32.
Szeged.
(24583417)

4

Autó

• ÁTÍRÁS, biztosftáskötés.
Szeged, Gyöngyvirág u. 14/
B. Gafib Bt. 30-287-5458.
(24381412)

• MALLORCÁRA, német
luxus jachtra hoszteszeket
keresünk,
német
nyelv,
jogosítvány szükséges 209140-635. (24583396)

Szeged, ősz u. 51.

• MULTINACIONÁLIS v á l lalat, direkt eladásban jártas
értékesítési vezetőket keres
kecskeméti
és
szegedi
munkahelyekre 210.000 - Ft
lövedelem + |utalék mellett,
önéletrajzokat
a
megjelenést követö egy héten
belül az Ahico Aig Life 6721
Szeged, Pusztaszeri u. 27.
címre várjuk "SMJ8" leiigére.
(24381126)
• MUNKAÜGYI konlliktus,
probléma megoldására tanácsadás
62-422-431.
Szeged, Mérey 6/b. (23875264)
• OLASZORSZÁGI legális
munkára táncosnőket keresők. Szeged, 0 6 - 7 0 - 5 3 - 2 3 161 (24583322)
Az előfizetéssel
és a kézbesítéssel
kapcsolatos
észrevételeike
az ingyenesen
hívható

i

06-80/821-821

AUTOKLIMA
Orcsik M ű h e l y

Kft.

Tel.: 62-543-777
CEPJARHUAfIRAS
Kötelezi biztosítás nyolc biztosítótól,

6

Bélyeg

• NAGYOBB bélyeggyüj
teményt bélyeghagyatékot,
régi
levélboritékot.
1950
előtti KÉPESLAPOKAT vásárolok.
06-20-9689-746,
este 62-421-680. (Szeged)
(23673096)

7

Bútor

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)
• A CASABELLA B ú t o r áruház ajánlata: rattan fotel
11.690,- Ft-tól. szék fából
3 . 4 0 0 - Ft-tól, fa étkezőasztal
11.390Ft-tól.
alumínium szék 11.900,- Fttól,
alumínium
asztal
26 900,Ft-tól.
Szeged,
Szatymazi u. 2/B. Tel.: (62)
490-790. (24482742)
• KORREKT áron v á s á r o lunk
régi
bútort,
tollat,
lakásberendezési tárgyakat.
62-452-850
06-20-48819-79, Szeged. (24380858)
• ANTIK bútorok, r é g i s é gek, tollnemút, teljes hagyaték felvásárlása, azonnali
fizetés,
vidékre
is
díjtalan kiszállás. Károlyi!
06-62-216-324,
30-3837116, Szeged. (24482995)
• PARASZTBAROKK stílusú
hálószoba-garnitúra hét darabos eladó Ár 120.000 Ft.
Szeged 62-437-274, 2038-32-479. (24482865)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(24280285)

8

Egyéb

wtyzdó ügyintézőié sorban illái nélkül

SZEGED BAKAY NÁNDOR U, 29.

Sieged, Hadách u. IS.
i.i «1/413-159

CSŐ és VAS

ÉVOcf

Szeged,
Postaautó Kollégiumi út 6.
Zöldkártya-tanúsítás azonnal.

rrtm ig

Olajcsere - szerviz
- fényszóró-beállítás.

M É R E T R E V Á G V A IS !

F e l k é s z í t é s m ű s z a k i vizsgára.

§62/541-770

Teletan: 62/464-014, 464-020
Nyitva: H.-P.: 6.00-14.00 óráig

• AUTÓÁTIRATÁS, b i z t o slláskötés (Szegeden) Madách 24/B •Körgyűrű' 6 2 425-043. (24482059)
• DACIÁT, dízel Arót v e n nék. Tel.: 06-30-319-6963,
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)
• TOYOTA Yaris ( 1 9 9 9 ),
kevés km-rel, kitűnő állapotban eladó
Szeged,
06-20-391-6865. (24583438)

Árnyékolunk
hűlünk
BÚTORHÁZ
• SZIKSÓSI nyaralómhoz
állandó ottlakással 50 év feletti házaspárt: józant, b e csületest keresek. Érd.: 6 2 497-782-es telefonszámon.
(24583279)

9

Építőanyag

TERRAKOTTA

Szombatonként

Csempecentrum

a 466-847-es f ő v o n a l o n .

S z e g e d , B é r k e r t u. 1 2 9 .

Ha üzenetet szeretne
küldeni,

Anyécat

• PIZZÉRIÁBA gyakorlattal
és szakirányú végzettséggel
rendelkező pultost keresünk.
Érdeklődni: 30-99-55-873.
(Szeged) (24483043)

• POLSKI Fiat 126 (1986os) 2004. októberig érvényes műszakival, megkíméli
állapotban
eladó.
Árban
megegyezünk. Érd.: 0 6 - 3 0 91-56-253. Szeged (24583552)

Gratulálunk

cfyra/u/fí/unh

• NÉMET részvénytársaság
munkatársakat keres vezetői-, oktatói munkakörbe.
Vállalkozói múlt előny. 0 6 20-481-0550,
Szeged
(24483242)

• AZONNALI belépéssel
ügyes és szakképzett szakácsot és felszolgálót keresünk
Jelentkezés személyesen
AGIP
Benzinkúl
Szeged, Vásárhelyi P. u.
(körforgalomnál) augusztus
7-én.
csütörtökön
9-12
óráig, vagy tel.: 6 2 - 4 2 4 966 (24483190)

ZÖLD számon
tehetik meg.

keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

is)

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

Fluent English a must

Kertészkedés
Könyv

(üzenetrögzítő

Apróbörze

Full Time

Autó

Gazdit

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

Fűtetlen
és temperálható

RAKTÁRAK
BÉRELHETŐK
SZECOLOR 3
DEPÓ,
í)724 Szeged,
Bakay N. u. 52.
Tel.: 62/467-647

Tel: 62-439-025
• BONTÁSBÓL eladó
nagytégla, kistégla, blokktégla, szarufák, nagygerendák, lécek, deszkák, háromszárnyas ablakok, tömörajtók, villanybojler, mosdó,
lustálca, WC, gombos b e Iongerendák, 100 db hullámpala,
üvegajtók,
kétfalcos piros
bohncserép,
téglavályog, üvegfalak, vaskapuk. Érdeklődni: Szeged,
Hattyú u. 63. Tel: 0 6 - 2 0 917-6962, 06-30-223-3780
egész nap, (24583460)

1 8 Könyv

TIKKURILA
FESTÉK
Sieged, Vám tér
Tel.: 61/551-907
• HULLÁMPALA (azbesztmentes) bruttó 250 Ft-tól,
hullámlemez, faanyag, c e ment,
homok,
sóder,
samofláru, dekornád, OSB
lap. ajtó. ablak, túzifa és
egyéb építőanyag. Rókusi
Tüzép Szeged, Szatymazi u.
2. (62)476-876. (24482743)
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap
stb.
kapható. Stuxi telep
62471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24077772)

10

Földterület

• FÖLDBÉRLETET keresek
Deszken, 50 ha-ig 30.000
Ft/ha. 62-271-440. (24483217)

11

Garázs

• KISMÉRETŰ g a r á z s az
Ipoly soron eladó. 6 2 - 3 2 5 869 Szeged. (24583415)

• HASZNÁLTKÖNYV FEL
VÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged. 6 2 - 3 1 5 322. (24482365)

1 9 : Magánház

• PINCSI gazdáját keresi
Érd.: 62-491-538. (24583447)
13

Gépjárművezető-képzés

• A JAKAB CSABA autósiskolában tanfolyam indulnak augusztus 7-én és 2 5 én. Szeged, Vitéz u. 13-15.
62-422-335. (24482713)
• CSILLAG AUTÓSISKOLA
Szeged, Londoni krt. 10.
62-426-433. (24482651)
;

1 4 Gép, szerszám
• CIPŐIPARI gépek, c i p ó tartozékok és polcok eladók
06-20-9361-821.
Szeged. (24583320)

• H A G Y A T É K O K , 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 leiszámolok, antik bútorokat, mindenféle régiséget, tollnemút
a legmagasabban
vásárolok, azonnal fizetek! Vidékre is díjtalanul kimegyek,
Károlyi!
06-62-216-324,
30-383-7116,
Szeged.
(24482996)

1 6 Háztartási gép
• "HELIA" Műszaki B i z o mányi
kínálatából:
szinte
minden...
(Telefontájékoztatás: 62-481-646,
468633, 20-460-7132, 3 0 - 3 9 1 2949) Hétköznapokon: 8 12, 14-17-ig, szombaton:
9 - 1 2 óráig. (24179140)
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Kertészkedés

DRÓTHÁLÓT
tüskésdrótot, dróthuzalt, csirketiálót,
rabíchálót. szita-, rostaszöveteket

legolcsóbban
a készítőtől vásároljon.

• ÖTTÖMÖSÖN 4.250.000
Ft, 90 nm-es családi ház,
1500 nm-es lelken eladó.
62-289-601. (24583493)

20

Motorkerékpár

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

SUNRAY

50 cm'-es,

3,6 LE-s, 4 ütemű kismotor
dobozzal, távirányítós riasztóval,
1 év garanciával e l a d ó
2 9 9 0 0 0 Ft.
AUTÓ 2000 KFT.
Szeged, K o s s u t h L. sgt. 6 1 .
Érd 6 2 / 4 5 2 - 2 6 6 ,
30/205-55-22.

21 Növény
• LUCERNAMAG f o l y a matosan kapható, 600 Ft +
áfa/kg. 62-271-440, Deszk
(24483221)
• ÖSZI hajtatásra, áttelelő
termesztéshez petrezselyem
vetőmag Hanácka, Orbis,
Atika, Olmútzi Hosszú, megrendelhető. Tel.: 56-422096. 30-456-7980. Kesjár
Flóra Kft. Szolnok. (24583377)

• SZEGED, T á p a i u. 53
nm-es, kétszobás + lakóelőteres, IV. emeleti szép
lakás, cseréptetös házban
7.100 000-ért eladó. 0 6 - 3 0 558-69-23. (24583423)
• SZEGED FELSÖVÁRO
SON 53 n m - e s lakás k é sőbbi kiköltözéssel eladó.
Irányár: 6,7 M Ft. Érd.: 0 6 20-365-74-13. (24482864)

2 3 Pénz, értékpapír
• H M VALUTA»ALTAI H M M
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON*
NNdéx, Karasz u.». 61-461-880

2 4 Régiségek
• ANTIK BÚTOROK, FEST
M É N Y E K , Ó R Á K , POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel.
díjtalan
kiszállással.
Szeged, Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979
(24482372)
• HAGYATÉKOT, tollat, régi
bútort vásárolnék díjtalan
kiszállással.
62-249-296,
62-247-269.

30-375-5419,

3

• RÉGISÉGEK vétele. 0 6 62-322-914,
Szeged,
Csongrádi sgt 2/b., 10-17
óráig. (23976954)

O MINDENKIT
33 előfizetési kedvezményt!
Szerencsés előfizetőink névsorát

Ön a szegedi
állatmenhely építéséhez
is hozzájárul 10 Ft-tal.

Építsük együtt a falakat!
Postabank Rt

(+ p é n z t á r g é p - k e z e l ő )

11998006-06289010-10000001

• Gyógymasszőr

LAPOS TETŐK

• Reklámgrafikai
számítógépes

SZIGETELÉSÉT

asszisztens
• Számítógép-kezelő

12 éves garanciával f

|

(-használó)
;
„
o
• Virágkötő
Képzési támogatás igénycthctfi.
S/ja-ked ve/meny igénybe vehetó.
6722 Szeged.
Tisza I.. krt. 83. III. em.
Tel.: 62-555-595.30-2-697-692.
e-mail: ¡ k o k « v n e i . h u
tanúsítvány száma: 06-0017-02

2 6 Számítástechnika
• SZÁMÍTÓGÉP , MONI
TOR , N Y O M T A T Ó J A V Í
TÁS, SZERVIZ. lEurocat Kft.
62-458-567.
Szeged.
(24483132)

70-505-9040 (24482975)
.

• AIH-eladó

• Lakberendező

• SZEGEDEN és 50 km-es
körzetében családi házal
vagy lakást keresek. Pecze
06-30-406-80-12. (24583386)

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

Y m- IPA KI ES
^
KERESKEDELMI
- *—'OKTATÁSI KO/.PONT
AKKREDITÁLT INTÉZMÉNY

• PETÖFITELEPI, Pápai U.
16.,
háromszobás
összközmúves, téglaépítésú ház,
több melléképülettel, 900
nm-es
gondozott
telken,
nortonkúttal, jó állapotban
18.200.000-ért
eladó.
(24583272)

•¿STapp^p,

2 5 Szakképzés

• Dajka

2 2 Panellakás

1 5 j Hagyaték

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
Károlyi legmagasabb áron
vásárol antik bútorokat, lehet romos is. Festményeket,
porcelánokat, órákat, tollnemút, teljes hagyatékot.
Azonnali fizetés, vidékre is
díjtalan kiszállás!
06-62216-324, 06-30-383-7116,
Szeged. (24482987)

• DESZKI magánház eladó
62-271-440 (24483219)

1 2 Gazdit keres
• BŰBÁJOS, fekete-fehér,
4 hónapos cica szerető
gazdit keres kertes házban.
06-70-2099276. (24583269)

• RÉGISÉGKERESKEDÉS
É R T É K B E C S L É S , HAGYATÉKFELVÁSÁRLÁS.
Hanza Krúger Galéria, Szeged, Dugonics tér 11. Tel.:
62-422-547. (24482874)

2 7 Szolgáltatás
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)

ÜVEGEZÉS
KÉPKERETEZÉS
Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 425-555
• AKCIÓS u| típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égető
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)
• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával.
Szeged
és
Csongrád megye Tel 06
30 9457 577 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)

vállaljuk.

06-20-240-0096.

WOMA KFT.
-

Szippantás
Csatornatisztítás
Duguláselhárítás
Veszélyes
hulladékok

CN

szállítása
SZEGED:
62/499-994,
2 0 / 9 8 1 O-T 3 0

• HOMOKSZÓRÁS, k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel
Tel.: 06-62-517-012, 0 6 30-9550-537. (24077585)
• HOROSZKÓPKÉSZÍTÉS
személyre szóló, 45 old.
3500 Ft. Szeged 0 6 - 7 0 512-1926. (24583297)
• KAPUTELEFON Szaküzlet
és Szerviz. Szeged, Szilién
sgt. 24. Tel ./fax: 62-439138. 70-3141-709. (24482794)
• KÖLTÖZTETÉS, b ú t o r szállítás.
bútor-összeszerelés garanciával
06-2099-75-271,
Szeged
(24482316)

• PONYVAKÉSZÍTÉS javítás. Tel: 62-571-238,
06-30-322-5743. (23673016)

2 5 ! Szakképzés
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
Juhász Gyula Tanárképző F őiskolai K a r Szakképzési Intézete
az alábbi OKJ-s képzéseket indítja októbertől
IRODAVEZETŐ
ISKOLATITKÁR, ÓVODATITKÁR,
PROTOKOLL ÜGYINTÉZŐ,
GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS,
MENTÁLHIGIÉNÉS ASSZISZTENS,
PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS,
NEVELŐSZÜLŐ,
KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKELŐADÓ,
ÁLLATKERTI ÁLLATGONDOZÓ
Jelentkezni és érdeklődni:
Szeged Tudományegyetem JCYTFK Szakkép-Mi Intezetében
Szeged, BoUognsizpny xgt. 6. III. em. 304.305.
Tel: «2/544-740, 544-70«. 546-054. Ny.
06-003-02

Légy az ELSŐK

közt!

ÚJ KÉPZÉS A VASVÁRIBAN
Az o r s z á g b a n c s a k 7 i s k o l á b a n , a d é l - a l f ö l d i r é g i ó b a n
k i z á r ó l a g a Vasvári P á l K ö z g a z d a s á g i S z a k k ö z é p i s k o l á b a n i n d u l 2003. s z e p t e m b e r é t ő l

az integrált ügyfélkapcsolatok asszisztense
(call center)
i s k o l a r e n d s z e r ű (OKJ) k ö z é p f o k ú s z a k k é p e s í t é s t a d ó ,
1 éves képzés, n a p p a l i t a g o z a t o n .
Nyilt n a p : 2003. a u g u s z t u s 8., 14 ó r a (az i s k o l á b a n )
J e l e n t k e z é s i l a p a z iskola t i t k á r s á g á n (Szeged, G u t e n b e r g u. 11.)

kapható, vagy az iskola weblapjáról letölthető.

£

T o v á b b i i n f o r m á c i ó k : Tel.: 6 2 - 4 2 5 - 3 2 2
http://www.vasvari.hu
OM azonosító: 029784 • OKÉV regisztrációs szám: 06-0033-02

a-álf

SZERDA, 2003. AUGUSZTUS 6.
27

•
2 9 Tanya

Szolgáltatás

• REDŐNY, RELUXA, s z a lagfüggöny,
harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL C s o n g r á d m e g y é b e n .
6 2 - 4 0 1 - 3 1 8 62-555-796,
0 6 - 3 0 - 2 7 1 - 9 6 9 7 . (24280289)

• NYARALOTANYA kerttel,
Ásotthalom Rívó erdőben
2.000.000-ért eladó. 0 6 - 3 0 329-86-42,
16-18
óráig.
(24381550)

T O V Á B B K É P Z Ő KFT
C S O N G R Á D M E G Y E I KÉPVISELETE

A KIT ŐSZI
OKJ-S KÉPZÉSI
PROGRAMJAI:

• ÜVEGEZÉS, hőszigetelt
üvegkészítés,
üvegcsiszolás, homokfúvás, tükör e l adás
kedvező
áron
a
Komfort
Szövetkezettől.
Szeged, Hajnóczy u. 30.
Tel.: 6 2 - 4 2 5 - 2 4 0 . (24482271)

es
es
-

2 8 Tanfolyam

• CRONOS Társkereső - a
komoly kapcsolatra vágyók
megbízható partnere. Szeged, 62—430-814, 0 6 - 2 0 4 3 3 - 9 8 - 4 2 (24077765)

Marketingreklámmenedzser
marketingreklámügyintéző
PR-munkatárs

-

• A KISOSZ szeptember hó
folyamán az alábbi tanfolyamokat indítja: kereskedőboltvezető, vendéglátó-üzletvezető,
ABC
eladó,
Gyorsétkeztetési-eladó.
Munkanélküliek,
gyesen
lévők támogatást igényelhetnek. Jelentkezni: Szeged,
Debreceni u
24/b.,
62485-610. OKÉV: 0 6 - 0 0 1 3 02. (24482092)

3 0 Társközvetítés

31

Irodavezető

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

- Ékszerbecsüs
- Drogériái

kereskedő

Adókedvezmény,
részletfizetés!

Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62-425-805,

_

9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
lajstromszám: 0010,

HIRDETESFELVETEL
BAKSON:
Tallózó, Fő u. 103.

O K É V nyilvántartási
szám: 07-0065-02.

Téglaépítésű lakás

s

• SZEGEDEN családi házat
vagy lakást keresek. Vajdáné,
06-30-406-8012.
(24583366)
• SZEGED, Ösz u. 3. szám
alatt 156 nm-es, tetőteres,
2 családnak is alkalmas
lakás
garázzsal
eladó.
Irányár: 22 M Ft. Tel.: 0 6 30-326-93-73,
62-486979. (24583549)

Gyászközlemények

• SZEGED ALSOVAROSI 5
lakásos épülő társasházban
71, 85 m ' - e s lakás l e köthető. 6 2 - 4 4 4 - 9 0 9 , 0 6 30-328-0172. (24279822)
• SZEGED BELVÁROSI 77
m 2 -es, új, kulcsrakész lakás
hitelügyintézéssel
eladó.
62-444-909,
06-30-3280172. (24279825)
• ŐSZ u. 43. sz., C s o n g rádi sgt. 51. sz, alatt épülő
társasházakban
lakások,
garázsok, parkolók eladók.
Röszkén, Rákóczi utcában
épülő 12 lakásos sorházban
lakások eladók. Érdeklődni
telefonon történő időpontegyeztetés alapján 0 6 - 3 0 9 - 5 3 7 - 2 8 7 . Első Ház Kft.
Szeged, Arany J. u, 7. I/
116. (24482087)
3 2

13

H I R D E T É S "

Termény, takarmány

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

3 3 i Üdülés

34

37

Utazás

I E.V I I I I A I I A I A I O . Y
ÉK

H É V Í Z

M I ) 1.1.I l

l

új, négycsillagos Samadáre Házban
már 16 20« Ft-tól.
T.: 83-341-884, 06-30-850-74-92.
www.samadare.com,
samadaro@axelero.hu

3 5 Üdülő, hétvégi ház
• T I S Z A V I R Á G ÜDÜLŐ
TELEPEN, k ö z v e t l e n vízparton, 30 nm-es, összkomfortos nyaraló h a n g u latos,
egyedi
megoldásokkal, magántulajdonú telken eladó. Irányár: 4,2 M Ft.
Tel,:
06-20-912-1240.
(24482130)

3 6 Vállalkozás
• SZEGEDEN és környékén
átlagon
felüli
kiegészítő
jövedelem.
Érdeklődni
a
következő telefonon: 0 6 - 1 302-42-77.
Budapest.
(24280518)

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

• KLAPKA téren 41 m 2 - e s
üzlethelyiség eladó. 160.000
Ft/m2.
06-30-9434-063,
Szeged (24583326)
• SZEGED BELVÁROSI
100
nm-es
üzlethelyiség
bérleti joga eladó. 3 0 - 9 6 3 9 468. (24381311)
• SZEGEDI postagarázsnál
2700 m 2 bekerített, víz, gáz,
villany,
telefon,
400
m2
fedett, nyitott csarnok m i n denféle tevékenységre kiadó. 6 2 - 4 9 7 - 7 8 2 . (24583282)
• SZENT István tér 2. alatt
lévő üzletházban, 25 m 2 -es
helyiség
garázzsal
vagy
anélkül kiadó. 0 6 - 3 0 - 2 4 9 9523, Szeged. (24483235)

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

„Szívedben nem volt más, csak szeretet. Szorgalom és munka volt az egész
életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket."
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, Édesapánk, fiú,
testvér,

KELEMEN SÁNDOR

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

UHRIN LÁSZLÓ
61 éves korában elhunyt. Temetése 2003.
augusztus 8-án, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
Gyászoló család

024583351

Életed elmúlt, mint egy pillanat, emléked
szívünkben örökké megmarad.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, rokon és barát,

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk,

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik szerettünk,

RÁCZ GYULÁNÉ

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
024380884
Gyászoló család

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024381722
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,

SZABÓ MIHÁLYNÉT

utolsó útjára elkísérték.
024482898
Gyászoló család

HEGYI ISTVÁN
72 éves korában, 2003. augusztus 4-én elhunyt. Temetése augusztus 7-én, 17 órakor
lesz a Sándorfalvi alsó temetőben.
024583514
Gyászoló család, Sándorfalva
„Nem örökre megyek, de nem jövök már
vissza. Lábam tétován lép ismeretlen útra.
Mindent, ami voltam vagy lennék, itthagyok.
Más alakban, térben élem a holnapot."
Fájó szívvel tudatjuk rokonokkal, barátokkal, munkatársakkal, ismerősökkel, hogy
Édesapám,

FÜREDI ATTILA
életének 47. évében, tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése augusztus 11-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.
324583590
Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Édesapánk,

SIMON ISTVÁN
életének 47. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 8-án, 14 órakor lesz a
Gyálaréti temetőben.
024583529
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

GOMBOR LÁSZLÓNÉ
WESSEL ILONA

82 évesen elhunyt. Temetése augusztus 8-án, 13 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló testvérei
és családtagjaik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

BOZSÁK SÁNDOR

69 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése augusztus 8-án,
10 órakor lesz a Zsombói temetőben. Gyászmise 9 órakor.
024583292
Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,

BATTANCS VERONIKA
GIZELLA,
Mórahalom, II. kerületi lakos 73
éves korában váratlanul elhunyt.
Temetése augusztus 7-én, 15 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. Gyászmise 14 órakor.
024583548 Gyászoló hozzátartozói

Tiszteli Hirdetőink!
Gyászközlemény megrendelésekor k é r j ü k
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

TELEFONOS
HIRDETÉSFELVÉTEL:
—————

iKOCSOi im¡

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édesanyánk,

LEDNITZKY PÁLNÉ
KERTÉSZ VERONIKA
temetésén részt vettek, mély gyászunkban osztoztak, részvétüket
nyilvánították.
Gyászoló fiai
024583564
és családjuk
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,

VÁGÓNÉ KIRÁLY
ROZÁLIÁT
utolsó útjára elkísérték.
024482962
Gyászoló testvérek

A NAPILAPBAN
feladni?

Mert az a\ár már a
másnapi
lapszámban
meigjeleni1{!
Előzze meg versenytársait!
Válassza a megye legnagyobb
múltú napilapját!
Délmagyarország és Délvilág
hirdetésfelvétel
ügyfélszolgálati irodáinkon
és telefonon is!

62/567-835

GYÁSZHÍR

f

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy drága szerettünk,

ÖZV NAGY
JÁNOS,

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

H o g y miért é r d e m e s a p r ó h i r d e t é s é t

• BELVÁROSHOZ közeli 36
r r f - e s új kulcsrakész üzletiroda
áfásan
megvásárolható
62-444-909,
0630-328-0172
(Szeged)
(24279818)

életének 59. évében, közúti balesetben, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 8-án, 11 órakor lesz az Alsóvárosi temetőben.
Gyászoló család

SZEGED

Üzlethelyiség

RÁCZ RUDOLF

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama, dédike,

ÖZV. ERDŐHÁTI
NAGY GÁBORNÉ
CSISZÁR JOLÁN

Szentes, Dr. Lakos I. u. 6. szám
alatti lakos 66 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 7én (csütörtökön), 15 órakor lesz
a szentesi Kálvária temető ravatalozójából.
A gyászoló család,
Szentes

(volt nagytőkéi lakos) 74 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 8-án, pénteken, 11 órakor
lesz a Szeder temetőben.
Gyászoló család,
024583513 Szentes, Nagymágocs

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

temetésén megjelentek és gyászunkban osztoztak.
024482779
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024583525
Gyászoló család

ORSZÁG JÓZSEFNÉ

BARTUS MIHÁLY

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024583561
Gyászoló család

DARABOS
IMRE

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesapánk,

SZAMOSKÖZI JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
24583301 Gyászoló család, Szentes

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
MEGEMLEKEZES
Fájó szívvel emlékezünk

IFJ. TÖRÖK FERENC
halálának 3. évfordulójára.
Bánatos szülei, felesége,
gyermekei, nővére és családja,
024583602
Sándorfalva

MAKÓ

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,

HEGEDŰS ISTVÁN

hosszan tartó, súlyos betegségben, 59 éves korában elhunyt.
Temetése augusztus 8-án,
10.30 órakor a Dilinka temetőben lesz.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ÖZV JUHÁSZ
BÁLINTNÉ

temetésén megjelentek.
024583317
Gyászoló család

Gyászoló testvérei

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett Édesapám,

BÖNGYIK MIHÁLY,
makói lakos 63 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 6án, 14 órakor lesz a református új temetőben.
024583652 '
Gyászoló fia

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
szerettünk,

MAROCSIK ISTVÁN,

földeáki lakos temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024583375
Gyászoló család

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE:
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.,
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. Tel./fax: 62/534-985. 62/534-986
Servio Temetkezési Szolgálat
6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 62/246-605,62/248-775

CSONGRÁD
GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk,

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk,

temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család,
024583540
Kiszombor

Bokros, Úttörő u. 27a sz. alatti lakos 67 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 6-án, szerdán,
15 órakor lesz a Bokrosi temetőben.
024583349
Gyászoló családja

TETÉZY DEZSŐ

ID. VINCZE DEZSŐ,

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
FELVÉTELE:
Mécses 2 0 0 1 Bt.
- (Temetkezési Szolgáltató Bt.) csongrádi
fióktelephelyének címe: 6 6 4 0 ,
Csongrád, Fő u. 3 4 / A .
Tel./fax: 0 6 + 5 3 / 4 8 1 - 1 2 5
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Kramnyik ellen közel állt a győzelemhez a szegedi nagymester

Pénzbírság a rendbontókra

Lékó Péter és az időzavar

jedő pénzbírsággal sújtható az a
személy, aki sportrendezvényen a
létesítménynek a nézőktől vagy a
nézők meghatározott csoportjától
elzárt területére jogtalanul belép
vagy ott tartózkodik, illetőleg e területre bármit bedob. A szabálysértőt kiutasíthatják vagy kitilt-

BUDAPEST (MTI)

SAKK

Új kormányrendelet lépett érvénybe a sportrendezvények
rendjének megbontásáról, illetve
a szurkolók rendezvényről való
kitiltásának megszegéséről.
A jövőben 100 ezer forintig ter-

A szegedi Lckó Pcter az első kör
után jelenleg a harmadik helyen
áll holtversenyben a d o r t m u n d i
szuper sakktornán. A magyar
nagymester eddig két pontot
gyűjtött.
Remi Ananddal,
Radzsabowal,
Najdicssal, majd vereség Halogatnál, az első kör zárókörében
pedig újabb döntetlen Kramnyik
ellen. Ez a szegedi Lékó Péter eddig teljesítménye Dortmundban,
a szuper sakktornán. A világbajnoki döntőre készülő versenyző
hosszú-hosszú idő után ült ismét asztalhoz. Lékó két pontjával jelenleg holtversenyben a
harmadik helyen áll. A tegnapi
szünnapon telefonon értük utol
a német városban a magyar
nagymestert, s kértük értékelésre.
- Kicsit bosszant az utolsó két
forduló eredménye - kezdte a beszélgetést Lékó Péter-, mert előbb
a moldáv Bologan, majd a világbajnoki döntős ellenfelem, az
orosz Kramnyik ellen is győzelmi
esélyeket szalasztottam el. Mindkétszer időzavarba kerültem Ezt
az előbbi ellenfelem könyörtelenül kihasználta, míg utóbbi rt mekül hárított minden kisérletet.
Nagy partit vívtam az utolsó fordulóban Kramnyikkal, mindketten éles, nyílt játékkal rukkoltunk
elő. Sziciliai játékot alkalmaztunk, más-más irányban sáncoltunk.
Veszélyes
szituációba került a riválisom, de az
említett időzavar miatt ezt kitudta védekezni, döntetlenre mentette a mérkőzést. A vereség után a
Kramnyik elleni remim lelkileg
rendbe rakott, bízom benne, hogy
a második körben minél hamarabb sikerül megszereznem az el-
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hatják a létesítményből. Ötvenezer forintig terjedő bírsággal
büntethető az, aki olyan sportrendezvényen vagy létesítményben
tartózkodik, ahonnan bíróság, illetve szabálysértési hatóság kitiltotta. Mindkét esetben az eljárás
a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Csütörtökön 17 órakor: Pick-Békés

Előkészületi bemutatkozás
KÉZILABDA
A szeptember 13-án kezdődő
NB l-es bajnokságra készülő
Pick Szeged férfi kézilabdacsapata csütörtökön 17 órakor az
újszegedi sportcsarnokban úgynevezett edzésjellegű mérkőzést játszik az első osztályban
maradt Békéssel.

Lékó eddig két pontot gyűjtött.

MTI-fotó: Kovács Tamás

só győzelmet és megkezdhetem a
felzárkózást az éllovasokhoz. A viadal után nem térek még haza,
maradok Németországban, augusztus 11 -tői Mainzban játszok
egy show-jellegű párosmérkőzést.
Ellenfelem Szvidler
lesz és
Fischer-partikat vívunk majd. Ez
azt jelenti, hogy az alapállást közvetlenül a kezdés előtt sorsolják
ki. Kedden délelőtt pihentem, feleségemmel, Szofival
sétáltam
Dortmund belvárosában. Délután
már a meccsre kezdtem el hangol-

ni magam, hiszen szeretném világossal legyőzni Anandot. Az indiai nagymester eléggé hullámzóan
játszik ellen, bízom benne, hogy
hasonló játékkal rukkolok elő,
mint Kramnyik ellen és növelem a
pontjaim számát.
A mai forduló párosítása: Radzsabov-Kramnyik,
BologanNajdics, Lekó-Anand.
Az állás: Bologan 4 pont,
Kramnyik 3, Lékó, Radzsabov,
Najdics, Anand 2-2.
SÜLI RÓBERT

ÜZLETI HIRDETÉSE
EREDMÉNYESEBB?

- Az erre az időszakra jellemző
munkát végezzük. Elsősorban az
erőgyűjtésre helyezem a hangsúlyt, de ezentúl már a labda is
elő-elő kerül. Úgy tűnik, hogy jó
állapotban vannak a srácok,
azonban az igazi fokmérő az első
kudarc lesz, amiből aztán leszűrhető, hogy miben kell még javulni. A Békés ellen beiktatott edzés
jellegű összecsapás is azt a célt
szolgálja, hogy összerázódjon a
csapat. Igaz, hárman, Vadkerti
Attila, Józsa Máté és Sutka Gergely a junior, illetve az ifjúsági vá-

logatottnál lesznek - mondta a
(BL-mérkőzés); nov. 12., 17:
volt világválogatott Kovács Péter.
Pick-Győr;
nov. 15., 17:
Tegnap délelőtt időpont-egyez- Pick-Sandefjord (BL-mérkőzés);
tető megbeszélésen tisztázta a 12 nov. 22.: Kaunas/Verias-Pick; az
első osztályú csapat az alapsza- RK Zagreb-Pick BL-mérkőzéskasz mérkőzéseinek pontos idő- nek még nincs időpontja; nov.
pontját. Teimel Zoltán szakosz- 26., 18: Békés-Pick; december 1.,
tályvezető a rendelkezésünkre
18: Szigetvár-Pick Szeged; dec.
bocsátotta a Pick Szeged bajnoki
10., 17: Pick-Tatabánya; dec.
és BL-találkozóinak a menet12-13. és 20-21. BL nyolcaddönrendjét. így a szeptember 13-ai tő mérkőzései továbbjutás ese|17 óra) Szigetvár elleni hazai tén. Másfél hónapos szünet után
mérkőzést követően már négy február 7-én Pécsett (18 óra) folynappal később rangadónak ígér- tatja az alapszakaszbeli mérkőzékező találkozó vár Mezei Richársét Kovács Péter együttese, majd:
dékra, hiszen szeptember 17-én febr. 14., 17: Pick-Fotex; febr.
18 órakor Tatabányán meccsei20., 18: Dunaferr-Pick; febr. 25,
nek. A további műsor, szeptem18: Százhalombatta-Pick; febr.
ber 20., 17: Pick-Pécs; szept. 27.,
28., 17: Pick-Pestszentlőrinc;
18: Fotex-Pick; október 1., 17: március 3., 18: NyíregyháPick-Dunaferr; okt. 4., 17: za-Pick; márc. 13., 17: Pick-CsöPick-Százhalombatta; okt. 11., mör ; márc. 20., 18: Győr-Pick;
17: Pick-Kaunas/Verias (BL-mér- márc. 24., 17: Pick-Békés. A rákőzés); okt. 18. visszavágó; okt. játszás játéknapjait is kijelölte a
15., 18: Pestszentlőrinc-Piek; szövetség, amelyek a következők:
okt. 25., 17: Pick-Nyíregyháza ;
március 31., április 3., 14., 17.,
okt. 31., 17: Csömör-Pick; no- 24., 28., m á j u s i . , 8., 12., 15.
vember 8., 17: Pick-RK Zagreb
S. J.

Alapítvány az algyői sportért
' sporttevékenység minél hatékonyabb támogatása, illetve a testAlgyő nagyközség képviselő-tes- nevelés és sportfejlesztés érdekétülete július 25-ei ülésén a helyi ben közalapítványt hozott létre
MUNKATÁRSUNKTÓL
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Algyő Sportjáért elnevezéssel. Az
alapító okirat elsődleges célként
a rendezvények támogatását fogalmazta meg.

szerencse!

SEGÍTENEK ÖNNEK MUNKATÁRSAINK.
< BOROS TIBOR

567-830, 3 0 / 2 0 7 - 7 8 2 5

< CSÁKY ATTILA

567-845, 3 0 / 5 0 5 - 3 3 3 3

< DANI MELINDA

567-849, 2 0 / 4 2 8 - 7 5 6 8

á

< DEÁK ATTILA

567-841, 2 0 / 3 5 6 - 4 4 7 2

/

< GERGELY ANIKÓ

567-849, 3 0 / 2 6 7 - 6 7 6 5 % '

1 < GYÜREFINÉ JUDIT

567-840, 2 0 / 3 8 3 - 0 1 3 8

< HARGITAI ZSOLT

567-846, 3 0 / 9 8 5 - 8 9 5 8
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DÉLMAGYARQRSZÁG/DÉLVItÁG
előfizetőnek lenni

akció

2 0 0 3 . decemberéig minden hónapban összesen
sorsolunk ki kuponokat. Havonta 350 szerencsés
200,-, 4 0 0 , - vagy 6 0 0 , - Ft értékű kedvezményt,
DÉLMAGYARORSZÁG DÉLVILÁG-előfizetéskor

Hálóruházat

40-50%
fürdőruha

DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ

40%

AUTÓMÁRKA

G a r a n t á l t a n minden településről
sorsolunk nyerteseket!

Szeged, Átrium,
Kárász u. 9.
Hódmezővásárhely,
! Andrássy u. 4 - 6 .

piaci pozíciójának megerősítésére

MÁRKAKERESKEDŐT

I
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"A nyeremények

Friss hírek folyamatosan
Ingyenes online apróhirdetés
Iskolai hírbázis

M á s , m i n t

maximum 2 nyomtatott oldal

újság

terjedelemben, a megjelenéstől
számított 10 napon belül
várjuk a következő faxszámon:

www.delmagyar.hu

2331

UÉ&x-
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V Szeretné
kiegészíteni jövedelmét ?

L

Eseménykereső
Képeslapküldés
Hírlevél hetente kétszer

ITT a DÉL-MAGYARORSZÁGOT mindig

szabad órája?
VSzeretné mindezt
lakókörnyezetében

tenni?

MUNKATARSAT KERESÜNK!

A kis összegű kölcsönökkel foglalkozó, 1880-ban Nagy-Britanniában
alapított Provident Financial Magyarországon dinamikusan fejlődik.

megtalálja

Munkatársunkként az ö n feladata az otthonához közel élő Ügyfelekkel
történő kapcsolattartás lesz, továbbá készpénzkölcsönök átadása,
törlesztőrészletek összegyűjtése, valamint az érdeklődők tájékoztatása.
AMIT KÍNÁLUNK:
• rugalmas munkaidő,
• rendszeres havi jövedelem-kiegészítés,
• nagy múlna visszatekintő cég támogatása.

(a Budapest krt. és a József A. sgt. sarkán)

• DOHÁNY-AJÁNDÉK (Mars tér 18.)
• ÉLELMISZER BOLTOCSKA
• MÁV PÁLYAUDVAR
• NON-STOP ÉLELMISZER

FINANCIAL

Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Kövegy, Csanádpalota,
Zákányszék és környékére.

• KEK SZUPERMARKET

(Fő fasor 52.)

válthatok.

Lenne munkaidő után,

Nemzetközi sport, totóesélyek

(Bécsi krt. 37., az Alföldi u. mellett)

06 (1) 420

nem

PROVIDENT

Szegedi ki kicsoda?
Moziműsor
Szépírói történetek
Fórumok

keres Csongrád Megyében.

Bemutatkozó pályázatokat,

készpénzre

K Ő V E T K E Z Ő S O R S O L Á S : 2003. AUGUSZTUS 7,

ON-LINE
az

«I

MONDJA EL A SZOMSZÉDJÁNAK IS,
É S FIGYELJE AZ Ú J S Á G O T !

engedménnyel

kizárólagos magyarországi importőre,

1 1 0 0 0 0 Ft értékben
előfizetőnk nyerhet
melyet egy éven belül
hasznélhatnak fel."

^,1
,
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J®j&nXB2É&:
Kéijük. hívja munkaidőben a

Provident Pénzügyi Rt-t

a belföldről, helyi tarifával hívható telefonszámon:

06-40-50-50-50
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Visszavágó
Helsinkiben
Ma este hat órakor Helsinkiben
lép pályára az M I K labdarúgócsapata. A kék-fehcrek a Bajnokok
Ligája selejtezőjének visszavágóján szerepelnek, az első meccsen a
magyargáida3-l-re nyert.
MUNKATÁRSUNKTÓL

Elég lesz-e a két gólos előny? Ez a
mai nap legnagyobb kérdése a
HJK Helsinki-MTK labdarúgó
Bajnokok Ligája visszavágó mérkőzésének legnagyobb kérdése. A
fővárosi alakulat az első meccsen
3-1-re
diadalmaskodott.
A
kék-fehérek főként az első játékrészben vitézkedtek, akkor a brazil Silva két találatával 2-0-ra elhúztak. A második játékrészben
feltámadtak a finnek, több veszélyes helyzetet dolgoztak ki a vendégek Végh kapuja előtt. Szépített is a Helsinki, szerencsére
Rednic a hosszabbítás perceiben
ismét Babócsy kapujába talált,
így két góllal nyert az MTK.
Nehéz percek elé néznek Egervári Sándor tanítványai, hiszen a
finnek is szeretnének továbbjutni és a skót Celtickel játszani. A
magyar focisták tisztában vannak azzal, hogy heves hazai rohamokra számíthatnak, és ígérik, nem becsülik le az ellenfelet.
A BL-selejtező mai párosítása, az
első meccs eredményei zárójelben:
Helsinki (finn)-MTK FC (1-3),
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)-Zilina
(szlovák) (0-1), Vardar Szkopje |macedón)-CSZKA Moszkva (orosz)
(2-1), Sahtyor Donyeck (ukrán )-Shcnff Tiraspol (moldovai)
(0-0), Omonia Nicosia (ciprusi(-Wisla Kraków (lengyel) (2-5),
Slavia Praha (cseh)-Leotar Trebinje
(bosnyák) (2-1), Rosenbo/g (norvég)-Bohemians (ír) (1-0), CSZKA
Szófia (bolgár)-Pjunyik Jereván (örmény) (2-0), Anderlccht (belga)—Rapid Bucurcsti (román) (0-0),
Grazer AK (oszöák)-SK Tirana (albán) (5-1), Sliema Wandcrers (máltaiJ-FC Köbenhavn (dán) (1-4),
Djuigarden (svéd)-Rirtizan Beograd (szerb-montenegrói) (l-l) Celúc Glasgow (skót)-Kaunas (litván)
(4-0), Dinamó Zagreb (horvát)-Maribor (szlovén) (l-l).

•

A bentmaradás kiharcolása a legfontosabb szegedi feladat

Kedden Angyal Zoltán szövetségi kapitány kihirdette az atlantai vb-re utazó kajak-kenu
válogatott keretet. Az biztos,
hogy négy szegedi repülhet a
tengerentúlra.
Huszonhétből hét számban nem
tudták eldönteni a világbajnokságra utazó egységek sorsát a két
válogató alapján a legjobb hazai
kajakosok és kenusok. Kedden a
magyar szövetség budapesti székházában először Angyal Zoltán
szövetségi kapitány tett javaslatot a válogatott összeállítására,
amelyet később az elnökség is
megvitatott. A legtöbb kérdőjel a
pénteki szétlövés (9 órakor kezdődik) előtt kétszáz méteren van,
míg ötszázon mindössze egy távon, a kenunégyeseknél lesz selejtező - igaz ebben a számban
még nem is volt válogató.
A szegediek közül úgy tűnik,
négyen biztosan utazhatnak a
tengerentúlra. A nőknél lanics
Natasa két kvartettben lesz érdekelt, mégpedig ezren és kétszázon. A férfiaknál, kenuegyesben
ezren két Démász-versenyző,
Joób Márton és Fürdők Gábor
küzd a Cl-es kiküldetésért. A
vesztes sem marad le az atlantai
repülőről, hiszen benne lesz a
leghosszabb táv négyesében.
Molnár Péter a sprintszámban,
K4-ben vívta ki a kiküldetést.
Nézzük azokat a távokat, amelyekben pénteken Szolnokon dől
el a vb-kvóta! Ezren C4-ben há-

REFLEKTOR

Minden sikerre szükség van
LABDARÚGÁS
Szombaton 17.30-kor a Balassagyarmat elleni hazai találkozóval megkezdi NB I/B-s szereplését az FC Szeged labdarúgócsapata. Kovács Gábor ügyvezető a biztos bentmaradás kiharcolásában bízik.
Legutóbb 1999. június 12-én
rendeztek másodosztályú labdarúgó-mérkőzést a Felső Tisza-parti stadionban. Négy évvel
és két hónappal ezelőtt a Gergely
Károly edző irányította Szeged
LC a Soproni Dreher FAC elleni
évadzárón Vasas és Udvari góljával 2-0-ra nyert. Nagy volt az
öröm a találkozó után, a szegedieknek a győzelem az élvonalba
jutást jelentette.
Azóta sok viz lefolyt a Tiszán,
többek között fél év szereplést
követően a PNB-ből dicstelenül
búcsúzott az Urbán Flórián nevével is fémjelzett együttes. A
megszűnés után három évvel ezelőtt FC Szeged néven a helyi fiatalokra épült gárda az NB III-ban
indulva próbálta meg fokozatosan visszaállítani a szegedi labdarúgás elveszettnek tűnt renoméját. Nem hiába iparkodtak,
két év NB Il-es szereplést követően a szombaton kezdődő idényt
már a profik között, az NB
I/B-ben kezdik a kék-fehér-feketék.
- Visszatért a Szeged a magyar
labdarúgás közvetlen élmezőnyébe - fogalmazott dr. Kovács
Gábor, az FC Szeged ügyvezetője.
- Nagy eredménynek tartom ezt,
hiszen három éve döntően saját
nevelésű fiatalokkal a semmiből
indultunk. Nem titkolom, bizakodó vagyok az NB I/B-s szereplésünket illetően, ezt arra alapozom, hogy a játékosok sokat fejlődtek az elmúlt szezonban. Persze, azt sem szabad elfelejteni, és
ezt nem árt tudni, hogy a 18 csapatos mezőnyben a Vácnak és
nekünk van a legkisebb költség-

Még hét kérdőjel
KAJAK-KENU
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rom egység pályázik, a nőknél
K2-ben a Szabó Sz., Bóta és a
Paksy, Benedek duó csatázik. Az
ötszázat már említettük, itt
C4-ben a Fürdők, Hüttner, Novak, Pulai és a Vajda, Sarudi, Balázs, Feil egységek révén izgulhatnak a szegediek. Kétszázon kenuban két, míg a női kajakban egy
kérdőjel van, amelyre a szolnoki
Holt-Tiszán kaphatunk választ.
A szegedi utánpótlás remekelt
az országos bajnokságokon, és
többen is részt vehetnek az idei
világeseményeken. Az athéni
előolimpiára (augusztus 16-17.)
három kajakos, Sík Márton, Csamangó Attila és Börcsök Balázs,
míg az ifjúsági világbajnokságra,
Japánba a kenus Horváth Gábor
utazhat.
A felnőtt válogatott összeállítása, 1000 méter, KI: Benkő
Zoltán; K2: Bártfai, Bauer; K4:
Kammerer, Veréb, Vereckei, Kökény; C l : szétlövés; C2: Kozmann, Kolonics; C4: szétlövés;
nők, KI: Kovács, K2: szétlövés,K4: Rasztótzky, Fazekas, Viski,
Janics.
500 méter, KI: Vereckei; K2:
Kammerer, Veréb; K4: Gyökös,
Horváth, Beé, Kökény,- C l : Kolonics; C2: Kolonics, Kozmann;
C4: szétlövés; nők, KI: Kovács;
K2: Szabó Sz., Bóta; K4: Kovács,
Szabó Sz., Bóta, Viski.
200 m, KI: Babella; K2: Kadler, Beé; K4: Kadler, Beé, Babella,
Molnár; C l : Malomsoki; C2:
szétlövés; C4: szétlövés,- nők,
KI: szétlövés; K2: Paksy, Patyi;
K4: Rasztótzky, Fazekas, Dékány, Janics.
MÁDI JÓZSEF

Kurucsai Andrástól (balról) az NB I/B-ben is gólokat várnak.
vetésünk. A lehetőségeinkhez
képest úgy érzem, megfelelően
erősítettünk, mindent elkövettünk a remélhetőleg jó szereplés
érdekében, de csodát senki se
várjon tőlünk. Nem ringatjuk
magunkat utópisztikus álomban, a biztos bentmaradást tűztük célul a Szalai-lggénység elé.
Egyet már most megígérhetek: a
mi együttesünk nem motiváció
nélküli társaság, javarészt szegedi, vagy ide kötődő fiatalokból
áll, ők itt akarnak futballozni, a
csapatért, a városért nagyon sok
mindenre képesek.
A bentmaradás elérésében a jó
rajt rengeteget számít. Nem panaszkodhat a Szeged, a nyitányon hazai pályán fogadja a Balassagyarmatot.
- Fontos lenne nem beragadni
a nyitányon, olyan játékkal szeretnénk előrukkolni, amellyel kiválthatnánk a közönség szimpátiáját - folytatta a sportvezető. -

Minden apró sikerre szükségünk
van. Éppen ezért volt bosszantó a
kiesésünk a Magyar Kupából.
Hiába hiányoztak öten a csapatból, az NB III-ba most felkerült
Ceglédet így is simán kellett volna 2-0-ás vezetés után legyőzni.
Balszerencsés vereséget szenvedtünk, de ez nem jelenthet felmentést a játékosoknak. Az NB
I/B-ben gyorsabb a játék, jobbak
a futballisták, mint az NB Il-ben,
kevesebb idő marad gondolkodásra, a sikeres szereplésért itt
legalább 120 százalékot kell
majd adni a csapat valamennyi
tagjának.
Nem árt tudni, hogy a Magyar
Labdarúgó Liga határozata alapján az NB I/B-s találkozókon végig pályán kell tartózkodni két
olyan labdarúgónak, aki 1981.
január 1-je után született. Esetleges csere esetén a beálló játékosnak is kötelező 23 éven alulinak
lenni. Az FC Szeged 20 tagú fel-

Fotó: Gyenes Kálmán

nőtt keretéből hatan tartoznak
ebbe a korkategóriába: Szamosszegi Gábor, Puskás Csaba, Rácz
Attila, Bali Péter, Baranya István
és Duba Tamás.
A mérkőzéseket 700 forintos
belépővel lehet majd megtekinteni, a diák- és nyugdíjasjegy pedig 400 forintba kerül.
- Arra kérem a szurkolóinkat,
hogy a lezárt, töltés felüli B lelátóra ne menjenek. Egyrészt balesetveszélyes, másrészt ott nem
lehetséges a kulturált meccsnézés. A találkozóra két kapun keresztül lehet bejutni: az Etelka
sorin és a Felső Tisza part felölin.
Az érvényes belépővel a játékoskijáró fölötti VIP-részen kívül
bárhová lehet ülni - zárta mondandóját az ügyvezető.
Az FC Szeged ma délután 5
órakor a Kertész utcai pályán előkészületi mérkőzést vív az UTC
együttesével.
SZÉLPÁL LÁSZLÓ

Augusztus 24-én rendezik a Makó-Szentes megyei rangadót

A hét végén már rajtolnak
A hét végén induló labdarúgó
NB Il-ben már csak kétszer 16
együttes vitézkedik. A keleti
csoportban (Winner Sport) két

Csongrád megyei gárda szerepel: a Makó FC és a Szentesi TE.
1. forduló, augusztus 9. (szombat), 17.30: Putnok-Baktalórántháza, BVSC-Gyula, SalgótarjánKistarcsa, Vecsés-Makó, Mátészalka-Kazincbarcika Augusztus
10. (vasárnap), 17.30: KarcagKiskunhalas, Sátoraljaújhely-Soroksár, Szentes-Orosháza.
2. forduló, augusztus 23.
(szombat), 17.30: Soroksár-Salgótarján,
Kiskunhalas-BVSC,
Baktalórántháza-Mátészalka.
Augusztus
24.
(vasárnap),
17.30:
Kazincbarcika-Vecsés,
Makó-Szentes, Orosháza-Sátoraljaújhely,
Kistarcsa-Karcag,
Gyula-Putnok.
3. forduló, augusztus 30.
(szombat), 17.30: Putnok-Kiskunhalas, BVSC-Kistarcsa, Salgótarján-Orosháza, Baktalórántháza-Gyula. Augusztus 31. (vasárnap), 17.30: Karcag-Soroksár, Sátoraljaújhely-Makó, Szentes-Kazincbarcika, Vecsés-Mátészalka.
4. forduló, szeptember 6.
(szombat), 16.30: MátészalkaSzentes, Soroksár-BVSC, Kiskunhalas-Gyula. Szeptember 7. (vasárnap), 16.30: Vecsés-Baktalórántháza, Kazincbarcika-Sátoraljaújhely, Makó-Salgótarján, Orosháza-Karcag, Kistarcsa- Putnok.
5. forduló, szeptember 13.
(szombat), 16.30: Putnok-Soroksár, BVSC-Orosháza, Salgó-

tarján—Kazincbarcika, Baktalórántháza-Kiskunhalas.
Szeptember 14. (vasárnap), 16.30:

BVSC, Vecsés-Putnok, Kazincbarcika-Kiskunhalas, Makó-Kistarcsa, Orosháza-Soroksár.

HIBÁTLAN MAGYAROK
A magyar női ifjúsági vízilabdaválogatott a harmadik
csoportmérkőzését is megnyerte
a Hollandiában zajló Európabajnokságon. A HungeritSzentesi VK triójával - Döme
Nórával, Huszka Zsuzsával és
Szabó Xéniával - felálló magyar
nemzeti együttes NagyBritannia és Németország
legyőzése után Ukrajnánál
(16-6), majd Csehországnál
(13-6) is jobbnak bizonyult.
ARANYÁGI HELYEZÉSEK
Csongrádon B kategóriás
díjugratóversenyen vettek részt a
vásárhelyi Aranyági Ménes
versenyzői, akik a klub
hagyományaihoz hűen szép
eredményeket értek el.
Eredmények, B1 kezdőlovas
kategória: 1. Vass Kinga
Bosszantó nevű lován, 5. Vass
Kinga Tűzopál n. l.; B1 kezdő ló
kategória: 1. Törökné Kezes
Gabriella Fáklya n. l. ; B3 felnőtt
kategória: 2. Czurkó Szilárd
Rokolya n. 1., 3. Törökné Kezes
Gabriella Aranyági Jutka n. 1., 4.
Herceg Csaba Márvány n. 1., 5.
Törökné Kezes Gabriella Fárosz
n. 1., 6. Herceg Csaba Agropoint
A kettesfogathajtó világkupa
legutóbbi fordulóját Szilvásváradon rendezték meg, ahol az
Aranyági Ménes képviseletében
Makai Zoltán Aranyági Brendit
és Aranyági Jolleyjokert hajtva a
10. helyen végzett.
MAKÓN A BÉKÉSCSABA
Elkészült a labdarúgó Magyar
Kupa országos tábláján, a 64
között a párosítás. Az NB Il-es
Makó FC augusztus 16-án, 16
órakor az NB l-es Békéscsabát
fogadja, míg a szintén NB II-es
Szentes az említett hétvégén
Jászberényben szerepel.
SZURKOLÓI REGISZTRÁLÁS
A hétvégén rajtol a labdarúgó
NB I/B. Az FC Szeged hazai
pályán a Balassagyarmatot
fogadja. A Tisza-parti vezetők
számítanak a B-középre is, ám
ingyen csak azok a drukkerek
mehetnek majd be a szegedi
meccsekre, akik Tanács Gábor
technikai vezetőnél
(06-30/535-29-30)
regisztráltatják magukat.
ELTILTÁSOK ÉRVÉNYBEN
Augusztus 20-án startol a
megyei I., II. és III. osztályú
labdarúgó-bajnokság. A
Csongrád Megyei Labdarúgó
Szövetség közleménye szerint a
játékosok a sárga lapok
tekintetében tiszta lappal

Sátoraljaújhely-

11. f o r d u l ó , o k t ó b e r 2 5 . ( s z o m -

indulnak, viszont a m é g az előző

Mátészalka,
Szentes-Vecsés,
Gyula-Kistarcsa.
6. forduló, szeptember 20.
(szombat), 16: Mátészalka-Salgótarján, Soroksár-Gyula. Szeptember 21. (vasárnap), 16: SzentesBaktalórántháza, Vecsés-Sátoraljaújhely, Kazincbarcika-Karcag,
Makó-BVSC, Orosháza-Putnok,
Kistarcsa-Kiskunhalas.
7. forduló, szeptember 27.
(szombat), 16: Putnok-Makó,
BVSC-Kazincbarcika, Salgótarján-Vecsés, Kiskunhalas-Soroksár, Baktalórántháza-Kistarcsa.
Szeptember 28. (vasárnap), 16:
Karcag-Mátészalka, Sátoraljaújhely-Szentes, Gyula-Orosháza.
8. forduló, október 4. (szombat), 15: Mátészalka-BVSC, Soroksár-Kistarcsa. Október 5. (vasárnap), 15: Sátoraljaújhely-Baktalórántháza, Szentes-Salgótarján, Vecsés-Karcag, Kazincbarcika-Putnok, Makó-Gyula, Orosháza-Kiskunhalas .
9. forduló, október 11. (szombat), 15: Putnok-Mátészalka,
BVSC-Vecsés, Salgótarján-Sátoraljaújhely, Kiskunhalas-Makó,
Baktalórántháza-Soroksár.
Október 12. (vasárnap), 15:
Karcag-Szentes, Kistarcsa-Orosháza, Gyula-Kazincbarcika.
10. forduló, október 18. (szombat) 14.30: Salgótarján- Baktalórántháza, Mátészalka- Gyula.
Október 19. (vasárnap), 14.30:
Sátoraljaújhely-Karcag, Szentes-

bat), 14.30: Putnok-Szentes,
BVSC-Sátoraljaújhely, SoroksárMakó, Kiskunhalas-Mátészalka,
Baktalórántháza-Orosháza. Október 26. (vasárnap), 13.30: Karcag-Salgótarján,
Kistarcsa-Kazincbarcika, Gyula-Vecsés.
12. forduló, november 1.
(szombat),
13:
SalgótarjánBVSC, Mátészalka-Kistarcsa. November 2. (vasárnap), 13: KarcagBaktalórántháza, SátoraljaújhelyPutnok, Szentes-Gyula, VecsésKiskunhalas, Kazincbarcika-Soroksár, Makó-Orosháza.
13. forduló, november 8.
(szombat), 13: Putnok-Salgótarján, BVSC-Karcag, Soroksár- Mátészalka,
Kiskunhalas-Szentes,
Baktalórántháza- Makó. November 9. (vasárnap), 13: OrosházaKazincbarcika, Kistarcsa-Vecsés,
Gyula-Sátoraljaújhely.
14. forduló, november 15.
(szombat), 13: BVSC-Baktalórántháza, Salgótarján-Gyula, Mátészalka-Orosháza.
November
16. (vasárnap), 13: Karcag- Putnok, Sátoraljaújhely-Kiskunhalas, Szentes-Kistarcsa, Vecsés-Soroksár, Kazincbarcika- Makó.
15. forduló, november 22.
(szombat), 13: Putnok-BVSC, Soroksár-Szentes, Kiskunhalas-Salgótarján,
Baktalórántháza-Kazincbarcika. November 23. (vasárnap), 13: Makó-Mátészalka,
Orosháza-Vecsés, Kistarcsa-Sátoraljaújhely, Gyula-Karcag.

sorozat végén kiszabott fegyelmi
büntetések érvényben maradtak.

Karcag-Makó,

BALÁSTYAI SIKER
Előkészületi labdarúgómérkőzésen az alaposan
megerősödött megyei I. osztályú
Balástya szoros csatában, 0-0-ás
félidő után 3-2-re legyőzte az NB
IlI-as Algyőt. Gólszerzők:
Gémes (2), Kiss I., ill. Varga
(11 -esből), Gál. A hét további
edzőmeccsei, szerda, 17.30:
HFC-Makó FC, csütörtök,
17.30: Gyálarét-Kiszombor,
vasárnap, 10.30: GyálarétBalástya.
MEGYEI KUPAFORDULÓ
Lejátszották a labdarúgó Magyar
Kupa első megyei selejtező
fordulóját, igazán egy meglepetés
született. Eredmények:
Forráskút-Sándorfalva 2-3,
Károlyi DSE-USE-Tanárképző
2-3, Zenner-Csongrád-Röszke
0-0, Újszentiván-Kiskundorozsma 3-2, KübekházaSzőreg 1-2, Pitvaros-Makói
Spartacus 1-2, PusztamérgesMórahalom 0-5, SzékkutasBábiánsebestyén 2-4, Szentesi
Kinizsi-Mindszent 1-4, ÜllésTápé, játék nélkül a Tápé jutott
tovább, Szatymaz-Bordány 2-5.
Döntetlennél az alacsonyabb
osztályú gárda - így a Röszkével
szemben a Csongrád - jutott
tovább.
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Kezdő szerelmeseknek
SZÍV ERNŐ
Nem árt tudni, hogy a másik tud-e, például, cipőfűzőt kötni, egyáltalán, tisztítja-e a cipőit, hányas
lába van, maga nyírja a körmeit, vagy eddig más
tette. Nem árt tudni, hogy a másik szereti-e a szél
különböző formáit a fuvallattól a szívélyes léglökésig, szereti-e a szobanövényt,
a föld szagát,
szokta-e volt csak úgy, minden különösebb érdek
nélkül, az eget bámulni, látott-e már földön kívülit, szellemet, vérszopöt, angyalt. Nem helytelen
arról sem tájékozódni, hogy a másik szereti-e a
parajfőzeléket, a pacalt, szokott-e az arcába temetni disznósajtot, vagy csak kaviárt
szemelget
ellenségesen hűvös reggeleken. Mi a véleménye a
háborúról, a labdarúgásról, a lakáskölcsönról. És
vajon mit mond a másik, amikor a lábára lépnek,
megtaszítják, amikor pimasz módon elé tolatnak
a sorban, hogyan viselkedik, amikor az orra előtt
csattan le a kisablak zártáblája, hogy ebédszünet,
hogy elfogyott, hogy majd holnap. Nem árt tudni
azt sem. hogy miféle szomszédjai vannak, és ő
milyen szomszéd. Vagy szokott-e lottózni, milyen
szerencsejátékokat
űz, tud-e traktort,
nyerges
vontatót vezetni, tud-e úszni, és tudja-e. mi San
Marino fővárosa. Nem árt' tudni, hogy a másik
melyik politikai pártra szavazott, miféle előítéletei vannak, ha vannak. Beszél-e nyelveket a tár-

sunk, mi a véleménye a globalizációról, a melegmozgalmakról. a terrorizmusról. Milyen újságokat olvas, milyen műsorokat néz és hallgat.
Küzd-e depresszióval, mélabúval, volt-e már öngyilkos, fél-e a haláltól, hisz-e a túlvilágban. Azt
sem árt tudni, hisz-e istenben, s ha igen. miért
nem. Ismeri-e a főbűnöket és a szentségeket. Vajon tudja-e, mennyibe kerül egy kiló kenyér, egy
liter tej. Hogyan porszívózik, hogyan mosogat.
Szereti-e a kalandot, a váratlanságot, a vakmerőséget. Mit tesz, ha hibázik. Hogyan viselkedik részegen. Belátja-e, ha téved, ha ront, ha igazságtalan. S ha egyáltalán nem iszik, miért lett alkoholista. hiszen tudjuk jól, az absztinencia is az alkohohzmus egyik nyilvánvaló fajtája. Nem árt tudni. hogy társunknak melyik a kedvenc állata, kik
a barátai, kicsodák az ellenségei. Nem árt tudni,
hogy társunk tud-e gyűlölni, haragja meddig tart,
sértödékeny-e, szokott-e lopni, hazudni. És például hogyan káromkodik, tud-e verseket. Mit tesz
a társunk, ha pénzt kérünk tőle kölcsön. És akkor
mit válaszol, ha mi kérünk tőle. És ha már mindezen dolgokról mély, és alapos tudásunk van, nos
akkor óvatosan, nagyon óvatosan,
rettenetesen
odafigyelve, a legapróbb részleteket és rezdüléseket számon tartva, jöhet végre a szex is.

Hótigris

Készítette:

HARPIN (MTI)

Három fehér tigriskölyök jött a
világra az északkelet-kínai Harpin állatkertjében. Egyikük különösen értékes, úgynevezett hótigris, amely még testvéreinél is
fehérebb - írták a kínai lapok. E
fajtából csak 6 él egész Kínában.
A tigrismama már 3. alkalommal hozott kicsinyeket a világra
- idézi a dpa német hírügynökség
a kínai sajtójelentéseket.
Sok napsütés, meleg, nyán idő várhaló. Csak kevés telhóre számíthatunk, eső nem
lesz. A csúcshőmérséklet 30,33 fok közöttvalószínű.

KEK hírek
SZENTHÁROMSÁG UTCA
Néhány perccel a bűncselekmény elkövetése után a rendőrség már el is fogta azt a férfit, aki
kirabolt egy idős asszonyt. A 65
éves nő Szegeden, a Szentháromság utcában tartott hazafelé,
amikor egy férfi megtámadta,
mellkason ütötte, majd elvette
táskáját pénztárcájával és irataival együtt. A rendörök a közelben
elfogták és őrizetbe vették azt a
26 éves férfit, aki alaposan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Megtalálták az elrabolt tárgyakat, valamint 20 ezer
forint készpénzt.

BESURRANÓ TOLVAJ
Üdülői besurranó tolvajt értek
tetten Szegeden. A férfi egy nyaralóból mobiltelefont és pénztárcát próbált ellopni, de lebukott.
A NAP VICCE

Németh György karikatúrája

Madárraj

ISTEN

ELTESSE!

BERTA, BETTINA
Berta a téli napforduló, a fény
születésének germán istennője,
Perchta nevéből ered, de több így
végződő keresztnév önállósult
becézése is. Türk Berta kabaré-énekesnó volt, aki német akcentussal énekelt az 1800-as
évek végén, az 1900-as évek elején akkor merésznek számító,
humoros dalokat. Egyéb névnap:
Géza, Gusztáv, Oktávia, Oktávián. Oktávián latin eredetű, jelentése: az Octavius nemzetség tagja. Az pedig számnév származéka: jelentése nyolcadik.
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, Hirosima pusztulásának évfordulója.

DARWIN (MTI)

Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Qantas ausztrál légitársaság gépének, amelynek egy
motorja beszippantott több madarat. A Darwin és Cairns között
közlekedő járat, fedélzetén 138
utassal, baj nélkül visszatért
Darwin repülőterére, annak ellenére, hogy az egyik motort ki kellett kapcsolni. Az utasok szerint
lángok és füst csapott ki a motorból, miután a beszippantott madarak megbénították a turbinákat. Mindez fényvibrálással és
erős szagokkal is járt, ennek ellenére nem tört ki pánik a gépen.

Két idős ember ül a padon és beszélget.
- Magának milyen a hallása?
- Az enyém református!

Ahol büdös a pénz
DHAKA (MTI)

Annyira büdös a pénz Bangladesben, hogy a halárusok is elismerik. A lakosság egyre inkább vonakodik használni a bankókat,
és ragaszkodik ahhoz, hogy csakis fémpénzt kapjon visszajáró-

ként. A nem csak büdös, hanem
zsíros tapintású és szakadozott
pénz szagtalanítását a bangladesi
központi bank bankjegycserével
akarja megoldani, ám a kereskedelmi pénzintézetek vonakodnak ettől, mert a beváltás jókora
többletmunkával jár.

Dinamitos bútorzat
HÄGEN (MTI)

„Aláaknázott" bútordarabot vett
egy férfi: másfél kg dinamit került elő a használt szófából. A ha-

O
O

Szogad
Hódmezővásárhely

AUTÓFELTÖRÉS - KÖNYVÉRT
Egy Skoda személygépkocsit tört
fel egy férfi, aki a járműből könyvet és esernyőt vitt magával. A
helyszínre kiérkező járőr a közelben elfogta a bűncselekménnyel
gyanúsítható „könyvbarátot". A
rendőrök már más ügyekben
már „találkoztak" a tettessel.

Kiborult egy bili.

Napos, nyári idő

geni német férfi 7 csomagot talált a bútor karfájában. Kiderült,
hogy robbantásokkal akart rablásokat elkövetni egy férfi, s így
raktározta el a robbanóanyagot.

Szent os

O

Makó
Csongrád

O

Kistelek

12*

Mórahalom

O
o
o

12*

12*

MIndszant

11*

Bákásosaba

11*

Szolnok

11°

•1*

Kooskomót

11*

11*

Orosháza

o

•1*
11°

10*

További kilátások
A hét végéig sok napsütésre számítunk, felhő szinte alig lesz az égen. Jelentéktelen
zápor csak az ország északkeleti részén fordulhat elő. A mérsékelten meleg hétvége
után a jövő hét elején isméterősödik a nappali felmelegedés.
Csütörtök

Péntek

Szombat

D

Ö

Ö
nyer

Max:29°

Max:2S°

Max: 29°

Max:2S°

Mln:16°

Mln:17

Mbi:ir

Mln:19°

Napos

Napos

Napos

Napos

Vasárnap

o

Vízállás:
A Tisza Szegednél 127 cm (hőfoka 26.1 C°), (isongrádnál - 5 9 cm,
Mindszentnél 37 cm. A Maros Makónál - 2 7 cm.
A Nap kel: 5.27, nyugszik: 20.12, Hold kel: 13.52, nyugszik: 1.23

DIESEL 1
3 0 " * 5 0

CIPŐK

M Á R K Ó
Cipőboh

i

§

Szeged,

^ G - o s árengedménnyel, amíg a készlel tart! Fekete sas u. 22.

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

IKESZ Autócentrum

6721 Szeged, Kossulti L sgt 112.
Teleim 07/1 71 - 2 4 2

Pelenkás pénztáros
MENDOZA (MTI)

Bepelenkázottan kell ücsörögniük a nagyáruházak pénztárosnőinek, hogy ne kelljen megszakítaniuk munkájukat vécészünetekkel - állítja egy ismert és harcias
argentin
szakszervezeti
tisztségviselő. Jorge Cordova
vádja egyelőre csak Argentínára
vonatkozik, és annak is csupán
egyik - igaz, jelentős - tartományára, Mendozára - legalábbis a
dolgok pillanatnyi állása szerint.

A szakszervezeti vezető első bejelentésében nem fedte fel, hogy
pontosan melyik nagyáruházlánc kényszeríti pelenkába a
pénztárosnőket, csak annyit közölt, hogy külföldi tőkével üzemelőről van szó.
Az érintett argentin tartomány
kormányzata ugyan kétkedőn fogadta a szakszervezeti panaszt,
de vizsgálatba kezdett, hogy kiderítse, mi minden folyik a pénztárakban - jelentette a Reuter
hírügynökség.

Az elveszett tudomány nyomában
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VÍZSZINTES: 1. A. N. Whitehead ( + 1 9 4 7 ) , angol filozófus véleményének első része. 10. Olasz autómárka. 11. Szerzetes megszólítása. 12. Erbium. 13. Társa, rövidítve. 15. A. A. M. 16. Az idézett
szöveg második része. 19. Európa-bajnokság, röv. 21. Izomban található! 22. Családnév, de ritka férfinév is. 23. Rangjelző előtag.
24. Becézett Jolán. 26. Ragadozó madár. 28. Cseles, furfangos.
30. Ragasztóanyag. 32. Budai kerület. 33. Újvidék egynemű betűi.
34. Újságban található! 35. Indiai légitársaság. 36. Fertőd régi neve. 39. L. S. S. 40. Paprikának is van! 41. Ady egyik álneve. 42.
Égszínkék. 44. A fizika testek egyensúlyával foglalkozó ága. 46.
Madár dísze.
FÜGGŐLEGES: 1. Klasszikus levegő! 2. A cirkónium jele. 3. Mélyfúrású melegvízlelőhely. 4. Torquato ...; olasz költő ( + 1 5 9 5 ) . 5. Hatalmat gyakorol felette. 6. Előtagként: kettős-. 7. Ebben a 24 órában. 8. Felavat (épületet). 9. Betegség, népiesen (az epilepszia
népi neve is ez). 10. A megfejtendő szöveg harmadik része. 14.
Csakúgy, mint. 17. Spanyol építész volt. 18. Az idézet negyedik,
befeiező része. 20. A bor nagy kedvelője, régiesen. 25. Részben
felül! 26. A budai Hosszú-réti patak másik neve. 27. Antonov tervezte repülőgépek betűjele. 29. Szép táj jelzője. 31. Párharc, küzdelem. 34. Busz menetrend szerinti közlekedése. 37. Tetőfedésre
használt szalma. 38. Naptári időszakkal kapcsolatp^.-^kíOkí^tret;
les, röv. 43. Sír, népesen. 44. É t e l í z e s í t j L Í 5 v A ) l ^ j J j | l
k u;

- "
holdja

KEDDI rejtvényünk helyes megfejtése: A hízelgő lebecsüli saját magát is, a többieket is.

á i l l p í t l á o v á ö ó í [öVölVOópát sújtó hőhullám Németországot is elérte. Az erfurti állatkert elefántja, a hétéves C s a m i a
MTI Telefotú/AP/jens Meyer
k i f u t ó medencéjében hűsöl.

